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Kværndrup - ikke så ringe endda.
Af Anders Thorup
Nej, vi har også muligheden for at få byfornyelsesmidler.
Bland dig i debatten her i bladet om anvendelsen af disse.

Siden sidste ”5772.Kværndrup”
udkom, har der i høj grad været
fokus på Kværndrup i den lokale
presse. For 3. gang afholdtes
Kværndrup-ugen, og atter var
der stor interesse for arrangementerne, der var spredt ud
over hele byen. Bladet vil naturligt nok være præget af billeder
og små referater fra Kværndrupugen. Redaktionen håber, tror
og forventer, at Styregruppen
ikke siger ”alle gode gang 3”,
men at den fortsætter det gode
initiativ, som er med til at holde
liv i vores by.
Og liv i vores by har vi brug for.
Det har Faaborg-Midtfyn Kommune også anerkendt, og
Kværndrup er indstillet som førsteprioriteret til at modtage Byfornyelsesmidler fra Socialministeriet. Dette var baggrunden
for Borgermøde på Kværndrup
Skole 3. maj 2011. Ca. 80 personer mødte op til mødet, hvor
projektets ledere fra Kommunen
præsenterede, hvordan det videre arbejde skulle foregå. Se
artiklerne her i bladet om mødet, og nærlæs Trine Hedegaard Jensen artikel om arbejdet i følgegrupperne! Det
bliver spændende at følge det
kommende arbejde. RedaktioPriser 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.

nen håber, at ”5772.Kværndrup”
kan være til hjælp i dette arbejde. Vi håber, at vi ved at give
spalteplads til projektet kan sikre, at kommunikationen bliver
optimal. Vi håber også, at kommunikationen bliver gensidig –
så fat pennen og skriv til redaktionen, hvis du har kommentarer
til Byfornyelsen. Hvad skal man
prioritere højest – og hvorfor? Et
er sikkert – og det er, at vi ikke
vil være enige om prioriteringen,
og der må forudses rigtig mange
indfaldsvinkler og diskussioner i
følgegrupperne.
Forhåbentlig
også en diskussion, som kan
gengives her i bladet.
I arbejdet med at starte
”5772.Kværndrup” har Asbjørn
Nyholt været en kæmpe ressource. Han har deltaget i layoutgruppen og været med til at
sætte standarderne for bladet.
Asbjørn kan desværre ikke afsætte tid til at fortsætte i bladgruppen pga. af travlhed i sit
civile arbejde, hvilket vi er kede
af. Til gengæld er vi glade for at
Kaare Paludan har lyst til at
overtage arbejdet med at sætte
bladene op. Velkommen til Kaare og tak for indsatsen til Asbjørn.

Priserne er for 5 numre årligt,
husstandsomdelt til ca. 1200
husstande.
Ordlyden af annoncen kan ændres fra blad til blad.

FRA REDAKTIONEN

Det har været et stort arbejde
at holde styr på de økonomiske
forhold mht. annoncer, sponsorer, momsregler osv. Bladgruppen har derfor udvidet økonomigruppen med Tove Jørgensen. Også velkommen til Tove.
Ellers går vi jo mod sommeren.
Nogle skal ud at rejse, andre
bliver
hjemme.
”5772.Kværndrup” ønsker vore
læsere en rigtig god sommer.
Skal du udenlands, så lad dig
inspirere af, hvordan ting fungerer og bliver gjort andre steder i verden og tag det bedste
med til Kværndrup. Skriv måske en lille skildring fra dine
oplevelser her i din ferie!!

Indbetal minimum 50 kroner til
konto 5975 1090149
(oplys navn og adresse)

- så er du medlem frem til og med
generalforsamlingen i marts 2012.
Har du allerede betalt gælder dit medlemskab naturligvis også indtil da. Kontingentet giver stemmeret til generalforsamlingen, men skal primært
ses som en støtte til et blad, der også gerne skulle udkomme de næste år.

På forhånd tak for bidraget.

Få tørklæder bragt til døren. Vi leverer til:
Homeshopping
Venindeaftener m.v.
Lise-Lotte Liengaard 62272561 / 28902583 Sønderhave
3, Kværndrup
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Lad os hjælpes ad
Tommy Christensen, Lokalrådet for Kværndrup Sogn
Kværndrup er 1. prioriteret til at få del i statslige midler på 2 mill. kroner til Projekt byfornyelse/
forskønnelse, som er nu skudt i gang her i Kværndrup. Derfor indkaldte Faaborg-Midtfyn Kommune i samarbejde med Lokalrådet, til borgermøde på Kværndrup Skole den 3. maj.
Alle borgere i byen var inviteret
og der kom ca. 80 personer, hvilket jo var meget flot. Vi blev orienteret om, hvordan man fra
kommunal side har tænkt sig at
tackle opgaven. Der er jo rigtig
mange penge at bruge til projekt
byfornyelse, idet man har fået lovning på 2 millioner fra staten,
hvortil kommer 4 mill. kr. som
kommunen lægger oveni. Udover
dette er der 1 million kr., som private kan søge som tilskud til renovering af husfacader osv.
En forudsætning for at få del i
midlerne, er at borgerne bliver
inddraget i projektet. Vi har derfor
brug for at borgerne melder sig til
de følgegrupper, som er nødvendige for at koordinere dette kæmpeprojekt. Hvis vi vil være medbestemmende omkring, hvor alle
disse rare penge skal gøre gavn,
er det uhyre vigtigt at så mange
som muligt melder sig og gør deres indflydelse gældende. Resten
af 2011 vil, i samarbejde imellem
lokale og repræsentanter fra kommunen, blive brugt til at lave
handleplaner og projektbeskrivelser for pengenes anvendelse.
Projektet skal beskrives og godkendes af Socialministeriet før
midlerne frigives. Det er derfor
meget vigtigt, at de initiativer, der
tages, bliver grundigt gennemarbejdet og repræsenterer et bredt
udsnit af lokalbefolkningen, så
alle får glæde af projektet.
Det er meningen, at borgerne
skal involveres i forskellige opga4

Skal byfornyelse blive andet end ensartet brolægning og lidt forskønnelse
af Nyborgvej, skal vi hjælpes ad.

ver, hvor det udelukkende drejer sig om arbejdskraft og engagement. I andre bysamfund,
hvor man har været igennem
denne form for projekter, har
man således haft fælles oprydningsdage i hele byen. Man gik
faktisk så langt, at man ryddede
op på privat grund!!!! Opfordringen fra Kværndrup lokalråd, må
være at folk, som har huse ud til
alfarvej, eller som bor i denne
by, som en selvfølge rydder op
på sin egen matrikel og fortov, så er vi allerede godt på vej. At
man hjælpes ad i det offentlige
rum er en helt anden sag. Re-

surserne skal bruges hvor behovet og gevinsten er størst.
Vi skal måske fremtidssikre vores sportshal og idrætsfaciliteter
ved at gøre Kværndrup Hallen
og området omkring Hallen til
mødestedet for alle aldersgrupper, måske det i fremtiden skal
være sports - og kulturhus, hvor
der kan foregå mange forskellige aktiviteter?? Måske det er
her, man kan foretage sig de
aktiviteter som før foregik i vores lille velfungerende bibliotek.
Hvis de, der er kommet op i årene, - og for manges vedkommende bor et pænt stykke fra
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hallen, - ja der må vi se på, om
der kan findes steder for aktiviteter i den anden af byen. Byens
grønne områder og rum er også
et vigtig område at arbejde med.
Der er som I kan se rigtig mange udfordringer i dette, så kom
og vær der hvor beslutningerne
træffes!
For at dette, for byen så spændende, projekt skal blive optimalt, er det overordentligt vigtigt, at vi hjælpes ad. På mødet
meldte 20 personer sig til følgegrupperne, hvilket er i underkanten af det ønskelige; så skulle
der være nogen, som har noget
at byde ind med, så kan man
kontakte Trine Hedegård Jensen fra Faaborg – Midtfyn kommune eller Lokalrådet. Vi håber,
at folk, der i forvejen ikke er aktive i forskellige foreninger, melder sig på banen, så vi kan få
nye
folk
med
arbejdet.
Det er nu vi skal have fokus
og slå til.

Ca. 80 mennesker deltog i borgermødet i skolens gymnastiksal. Der
blev både lyttet og snakket .

Gultved Autoværksted & Autolakering
Krumstrupvej 20, 5772 Kværndrup
Tlf. 62272734 V/Carsten Nielsen
gultvedauto@mail.dk. www.gultvedauto.dk
Alt i autoreparation og serviceeftersyn.
Klargøring til syn. Alt i autolakering.
Forsikringsskader/opretning m/bænk
Gratis lånebiler. Salg af kvalitetsbiler
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Markedsføring af lokalsamfund.
Af Jesper Sell (webmaster)
Vil du være med til at lave www.kvaerndrup.com?

Fåborg – Midtfyns kommune har
afholdt en workshop i samarbejde med SDU om markedsføring
af lokalsamfund. Det var en
spændende aften, hvor muligheder, strategier og branding af
lokalområder blev vendt og drejet.
Det er vigtig at blive set som et
muligt bosætningsområde, mulighederne er jo mange. Hvad er
det, der gør Kværndrup, Trunderup, Egeskov og Gultved så
specielle, at nytilflyttere vil vælge vores dejlige plet at slå sig

ned på blandt mange andre? Vi,
der bor her, er jo ikke i tvivl, men
det skal vi have kommunikeret
ud i landet på en god og effektiv
måde, så alle de nye grunde
kan blive solgt, og de huse, der
er til salg, kan skifte ejere.
En af måderne er selvfølgelig at
bruge internettet og de muligheder, der ligger der. Vi har en forsømt og ikke altid opdateret
hjemmeside
www.kværndrup.com, som godt
kunne have brug for bedre og
mere indhold, oftere opdatering

og ikke mindst en hjælpende
hånd til arbejdet. Den nuværende webmaster efterlyser hermed
en eller flere personer, som et
par gange om året kan mødes
et par timer og justere indholdet.
Alle, som ønsker at bidrage til
hjemmesidens indhold, kan roligt henvende sig. Det eneste,
det kræver, er, at man kan skrive på pc.
Som noget nyt vil ” 5772 Kværndrup” også kunne læses på
www.kværndrup.com som pdf.
fil.

Kværndrup Sogns Lokalråd: Jesper Sell, Tommy Christensen, Annelise Knudsen, Aina Lind-Hansen,
Anders Thorup. Birte Find var fraværende, da billedet blev taget.
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Mange ideer på bordet
Af Trine Hedegård Jensen
Områdefornyelsen i Kværndrup
skudt i gang med brainstorm

Der blev arbejdet koncentreret under følgegruppens
første møde
Foto: Trine Hedegård Jensen

Den 19. maj var den lokale følgegruppe for byfornyelse i
Kværndrup for første gang samlet til arbejdet med at udvikle
byen hen over de kommende 34 år.
Mødet startede med en kort
præsentation af de følgegruppemedlemmer som deltog og det
stod hurtigt klart, at gruppen indeholder en virkelig bred vifte af
kvalifikationer, som det uden
tvivl vil være værdifuldt at kunne
trække på i forbindelse med områdefornyelsen.
Efterfølgende blev der indbudt til
arbejde ved 3 borde. Opgaven
var - uden skelen til økonomi
eller andre jordnære begrænsninger - at få tilvejebragt så
mange idéer som muligt, til hvad
en byfornyelse i Kværndrup
kunne indeholde. Værktøjet var
som udgangs punkt gruppernes
velfunderede lokalkendskab,

men derud over havde de fået
udleveret diverse kortmateriale,
forskellige inspirationsbilleder
og symboler, tudser og saks.
Herefter var der frit slag og de 3
grupper var effektive - listen
over idéer og visioner blev både
spændende og lang. Idéerne,
der bl.a. handlede om nye stier,
grønne områder, nye tiltag omkring hallen og meget andet,
blev alle indsamlet og vil nu indgå i materialet til det videre arbejde med områdefornyelsen.
Lektier til ferien
Inden mødet blev hævet fik følgegruppen en hjemmeopgave –
ganske vist en frivillig en – som
skal afleveres efter sommerferien. Opgaven, som hele byen
faktisk kan hjælpe med, gå ud
på at få samlet en masse viden
om det der gør Kværndrup til
noget særligt. Ikke kun de store

åbenlyse kvaliteter som naturligvis er vigtige, men også alle de
mindre og måske lidt ukendt
kvaliteter som vi hver især kender til og som for den enkelte
gør byen og lokalområdet til noget unikt. F.eks. det lille sving
på åen hvor der altid står en
masse haletusser lige til at fange i sit net, engen der hvert forår er helt gul af smørblomster
og derfor naturligt er det smukkeste tæppe for en picnic eller
det gamle krogede træ, som er
perfekt som klatretræ for ungerne. Det kunne også være en
overleveret anekdote fra fortiden, der fortæller noget om en
særlig person eller hændelse,
gamle traditioner og fotos – ja
alt hvad der kan være med til at
danne et fint mosaiklignende
billede af byen.
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Vild Scoring!
Af Anders Thorup

Tidlig morgen i april.
2 dådyr havde forvildet sig ned
på fodboldbane på Trunderup
Dongsvej. Som det fremgår af
billedet sad de uhjælpelig fast
med deres gevirer i netmaskerne.
Heldigvis blev dyrene befriet
ved hjælp af 2 hobbyknive og
lever forhåbentlig videre i Nordtorpeskoven, hvor der angiveligt skulle være mange af dem.

Christianiacykler
Af Annette Simpson, på dagplejernes vegne

Fra dagplejerne i Kværndrup, skal hermed lyde
en stor tak til Egeskov markedsforening, for de
fantastiske Christianiacykler.
Det er en rigtig god oplevelse for både dagplejebørn og os dagplejere at
Komme rundt i naturen og til yderområderne på
denne måde.
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Kværndrupugen 2011
af Peter Nielsen, på vegne af styregruppen
Kværndrup-ugen har nu på 3.de år vist sin berettigelse.
Den er kommet for at blive.

Kværndrupugen er nu for 3.
gang overstået, og vi har i styregruppen evalueret forløbet og
vurderet på, om der er belæg,
kræfter og vilje til at fortsætte?
Og det er der!
For vi synes, at det fortsat er en
indlysende god idé, og at forløbet af ugen også i år viser det
samme.
Vi kommer rundt, ser, hører,
deltager og er sammen i vor by
og vort sogn. Der lukkes op,
skabes fællesskaber, enhver
bidrager med sit, alle forsøges
impliceret, og der samarbejdes
på kryds og tværs. Der er noget
for alle, enhver kan melde sig
på banen, enhver kan deltage.
Så vi fortsætter igen til næste
år, hvor
Kværndrup-ugen 2012 bliver i
uge 19, fra søndag d. 6. maj –
lørdag d. 12. maj.
(Sæt kryds i kalenderen allerede nu)

Klovnen Lulu har fanget alle

Kværndrup-ugen var oprindeligt
et forsøg på - fra Kværndrup
Biblioteks Venner tilbage i 2008
- at skabe forøget aktivitet og

I byvandringen ad Svendborgvej deltog mere end 80 deltagere. På
billedet ses bl.a. de veloplagte og særdeles vidende guider, Edvin
Larsen og Poul Toudal.

9

SOGNEROD

Et veloplagt revyhold
2011. Fra v. Merete Henriksen, Niels Krog, Merete
Mortensen og Bruno Christensen.

fokus på biblioteket.
Et sigte der hurtigt udvidedes til
at omfatte hele lokalområdet.
Dette ud fra vi skal bruge hinanden, holde sammen, engagere
os og komme hinanden ved,
hvis vi fortsat skal bestå som
lokalsamfund og ikke miste for
meget.
Biblioteket mistede vi, men livet
går videre. Og det gjorde
Kværndrup-ugen heldigvis også.
Også i år var der rigtig god opbakning og deltagelse til langt
de fleste af arrangementerne.
F.eks. 80-90 deltagere i åbning
og gudstjeneste i Bakkelunden
med borgmester og biskop, omkring 80 deltagere i byvandringen, 30 stande til markedsdagen m. underholdning, gymnastikopvisninger og mange besøgende og rigtig god stemning
Om aftenen 140 deltagere til en
festlig Kværndruprevy, efterfulgt
af spisning og dans.
Men ikke mindst: I løbet af ugen
er der rigtig mange vellykkede
arrangementer og stor aktivitet i
10

sportshal, forsamlingshus, skole, dagpleje og daginstitutioner
samt cykelture, foredrag, idrætsog syng-sammen-arrangementer, diskoteker, udstillinger og
meget andet. Der er festlig flagallé i byen hver dag og åbent
hus rigtig mange steder. Egeskov Mølle maler hele tiden takket være de utrættelige møllevenner, og der er liv og aktivitet
overalt i byen.
Vi markedsfører os bredt som
lokalsamfund i et fælles initiativ
om at synliggøre og bruge det.
Om styregruppen, arbejdsbetingelser m.m.
Vi er en styregruppe, der oprindeligt tilbage i 2009 bestod af 7
repræsentanter bredt dækkende
forenings- og institutionsliv i
Kværndrup. Kun bibliotekar Lars
Møller Christensen er af gode
grunde udtrådt, men deltager
dog fortsat i meget på mere privat basis. Vi har suppleret op
med 3 nye medlemmer og er
således i skrivende stund 9
medlemmer i styregruppen, der
alle vil fortsætte.

Der er selvfølgelig en del arbejde og møder ind imellem, men
det er også sjovt og glider let,
fordi der er meget at glædes
over.
Især fordi vi sjældent hører et
nej, når nogen spørges, tværtimod: Alle vil gerne medvirke og
bidrage!
F. eks som i år, hvor Bodil og
Erling Engholm tilbød at underholde, og hvor Egebo Plejehjems Venner beredvilligt tilbød
at arrangere. Eller byvandringen, hvor Lokalhistorisk Arkiv
var vært bagefter, og hvor 60
mennesker på lidt plads kunne
rummes til kaffe, udstilling m.m.
og alle få en dejlig aften.
Eller Else Thorsen, der syntes at
der manglede et foredrag om en
livskraftig pensionist i Nicaragua
og arrangerede det m. stor succes i samarbejde med Kværndrup Skole. Eller Montagen, der
sidste år havde nær 100 besøgende, og som på utallige opfordringer gentog åbent hus igen i
år, men kun havde besøg af en
håndfuld og brændte inde med
kage og kaffe i store mængder
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uden at kny.
Eller Værkstedets Skole der altid lige henter og afleverer scenen til revyholdet, eller revyholdet der lige bruger mange måneder på forberedelse med implicering af lokale tekstforfattere,
instruktør og musikere.
Eller den dag, hvor alle institutioner, dagplejere og unge hjælpere fra Kværndrup Skole havde
fælles legedag i hallen. Gulvet
dækket af en vrimmel af glade
børn og voksne - overalt og i
alle størrelser. Madboder, barnevogne og alt udstyr ude, alt
blev ivrigt brugt. Og bleskift, forskellige madtider og rytmer. Tilsyneladende grobund for forvirring og egentlig naturstridigt, at

det kan fungere, men det gør
det på formidabel vis og med
stort udbytte for alle.
Eller Brugsen der lige sponsorerer gaver, eller Helles Blomster
der lige kommer og pynter bordene og leverer buketter til revyholdet. Eller hallen og forsamlingshuset og dets værter, der er
positive, nemme og ukomplicerede at samarbejde med. Eller
menighedsrådet der byder på
morgenkaffe før gudstjenesten
og i øvrigt tumler med lydanlæg,
orgel og alter. Eller Egeskov
Markedsforening, der sponserer
økonomisk, eller foreningerne
der..., eller Bente og Erik m.fl.,
der lige blev og hjalp med oprydningen lørdag, eller.., eller..,

eller......
Der er meget at takke for og
mange, der selvsagt ikke er
nævnt. Tak skal I have alle sammen for, igen i år, stor opbakning og deltagelse.
Har nogen lyst til at indgå i planlægningen af næste års Kværndrup-uge kan I bare melde jer.
Vi kan i styregruppen sagtens
bruge nye kræfter, nye indfaldsvinkler og et passende generationsskifte. Der er fortsat meget,
der kan gøres bedre. Eller har
du ideer eller vil du tilbyde et
eller andet til næste år? Så henvend dig også til en af styregruppens medlemmer:

Mailadresser/telefonnr.
Jette Holm, jho@faaborgmidtfyn.dk – tlf. arb. 72534045, priv 62272164
Inge Eriksen, gert.inge@mail123.dk – tlf. 62272004, mo 24206871
Sonja Eriksen, msn14@live.dk – mo 31191418
Randi Rasch, randirasch@mail123.dk – tlf. 62272473, mo 30628619
Lonnie Braagaard, lonnie@hobby-art.dk – mo 20204080
Solveig Pedersen, solv.pedersen@mail.dk – tlf. 62271757
Bent Bach, bebac@faaborgmidtfyn.dk – tlf. arb. 72534041, priv 62208120
Svend Erik Larsen, formand@trunderup.dk – tlf. 62272308
Anders Thorup, plata@plata1226.dk – tlf. 62271274, mo 50991894
Peter Nielsen, peternielsen61@privat.dk – tlf. 62271358
Fra markedsdagen. En ihærdig
formand f. Egeskov Møllelaug
holder salgstale. ”
Det siger jeg dig
Bent, du får ikke
bedre mel.”

Fælles legedag i
hallen i Kværndrupugen for børn fra
Dagplejen og børnehaverne

Jamen –
hvad er det
dog I laver?
2 unge og
sene festdeltagere i markedsfesten,
ser (be?)
undrende på
de dansende
voksne.

Gymnastikpigerne er klar til opvisning
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God kvalitet til Hald pris
- portræt af Knasten Byggeservice
Af Anders Thorup
En af områdets nye virksomheder er Knasten Byggeservice, som holder til i Trunderups gamle
mejeri. Firmaet er et enkeltmandsfirma bestående af Frank Hald, som er tømrer. Firmaet tilbyder
primært sin hjælp til private og lægger vægt på høj kvalitet. Frank Hald er gift med Vicky. De
kom til Trunderup i august 2009, og de er allerede godt kendt i området.

Hvad fik jer til at komme til
Trunderup?
Jeg er født i Ringe, men har boet 12 år i Volstrup. Min far var
industrilakerer, og jeg kan huske
tilbage – ja det er nok 20 år siden - til at jeg og min far kørte
til Trunderup, når rigtig besværlige ting skulle sandblæses. Så
jeg er kommet i huset gennem
flere år. Den tidligere ejer, Heldorf Nielsen, var kendt i branchen, som den man skulle gå til,
når ingen andre kunne hjælpe.
Da mejeriet så blev sat til salg
samtidig med, at jeg havde behov for mere plads, var det en
oplagt chance for at blive i området.
Hvor længe har du været selvstændig?
Jeg har haft mit eget firma, Knasten, Byggeservice, i 3½ år. Jeg
startede allerede, da vi boede i
Volstrup, så da vi kom til Trunderup i august 2009, var jeg
godt i gang. Jeg har flere år arbejdet i ”Købmandsgården”, og
fra min tid der, har jeg stadig
mange kontakter.
Har du så fået kunder lokalt?
Jeg har endnu ikke haft kunder i
Trunderup, men har lagt et nyt
tag på i Kværndrup. Jeg har haft
et par kunder i Odense men arbejder hovedsageligt i det midtfynske, og jeg håber meget på,
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at jeg også får
kunder her i
byen. Jeg synes, at det er
spild af tid at
bruge lang tid i
en bil. Og prisen bliver jo
også
lavere,
hvis man ikke
skal bruge timevis på landevejen.
Hvem er din
kernekunde?
Min kernekunde er typisk en privat, der skal
have lavet små reparationer
som f.eks. nyt tag, renovering af
udhæng, opsætning af nye køkkener, udskiftning af vinduer og
døre, osv.
Ud fra mængden af mine opgaver vurderer jeg, at der er god
brug for en lille lokal håndværker.
Kan du lave alt?
Min faglige baggrund er tømrerfaget, så det er jo klart, at det er
der, jeg har den største kompetence. Jeg bruger de lokale
håndværkere, når jeg skal have
hjælp til en opgave. Men selvfølgelig har jeg lært meget om de
andre håndværk, og jeg kan da
godt både mure og lægge gulve.
Hvis jeg kunne komme af sted

med det, kunne jeg tænke mig
at arbejde mere på værkstedet i
det gamle mejeri med specialopgaver. Jeg har haft mange sjove
opgaver, f.eks. plakatskabet på
Foderstoffen i Rudme, klædeskabe, havelåger og to store
stalddøre i Ryslinge i gammeldaws stil. Men disse opgaver er
dog så sjældne, at jeg ikke kan
nøjes med at arbejde herhjemme på værkstedet.
Hvad laver du i fritiden?
Jamen så er jeg ude i værkstedet!!! Jeg elsker at gå og kæle
for detaljerne på et emne, uanset hvad det er. Jeg lægger
utrolig meget vægt på at detaljerne er i orden, og kvaliteten er
i top, og det gælder selvfølgelig
også ude hos mine kunder.

PORTRÆT

Vi kunne også på sigt have lyst
til en ferie sydpå for at slappe
helt af - bare ikke for længe ad
gangen. Ude er godt, men jeg
kommer hurtigt til at længes efter dagligdagen.
Har du planer om at udvide
firmaet?
Jeg har rigeligt at lave lige nu,
så det kunne godt være relevant
at have en mand ansat. På den
anden side, skal jeg så også
være sikker på at have arbejde
nok til en ekstra mand. Og hvis
jeg skal bruge mere tid på at
skaffe arbejde, vil det gå ud over
mine egne muligheder for at arbejde ”i marken” - nogen gange
er det lidt af et dilemma.
Men det kan da godt være, at
jeg på et tidspunkt bliver nødt til
at ansætte en mand.
Ser du muligheder i og omkring Byfornyelsesprojektet i
Kværndrup?
Ja, i forhold til facaderenoveringen - det gør jeg helt klart. Det
er jo netop disse opgaver for
private, der er mit område. Jeg
håber, at jeg kan få kunder via
mit lokale tilhørsforhold.

Til sidst – hvorfor hedder firmaet ”Knasten?”
Jamen det var helt tilfældigt. Vi
havde besøg af nogle gode venner, og vi sad og skulle i gang
med firmaet. Der var flere gode
forslag til hvad firmaet skulle
hedde, men da en af vores venner sagde ”Knasten” – var vi ikke i tvivl: Det var navnet. Folk
kan huske navnet, og det lugter
af træ.
Redaktionen siger tak for besøget hos Knasten Byggeservice. Vi besøger vores sponsorer og portrætterer dem i
”5772.Kværndrup”

Vidste du:
At Trunderup Andelsmejeri,
som nu huser Knasten, begyndte driften d. 4/8 - 1887
med 40 lokale andelshavere.
Mejeriet lukkede i 1962. Har
siden rummet privat beboelse
med erhverv. Senest, siden
starten af halvfjerdserne og ind
til for få år siden, Heldorf Nielsen, der var en særdeles dygtig
og visionær smed.

Hus på Laurbærvænget i Kværndrup hhv. før og efter tagudskiftning
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Denne
udgaves
konkurrence er muligvis

Som langt de fleste havde
gættet, så var løsningen på
sidste blads konkurrence
graver Mogens Johansen.
Blandt de rigtige (ja, vi havde faktisk et enkelt forkert
svar) blev der trukket lod om
en flaske rødvin, og den heldige blev Ulrik Hoffmann.
Tillykke til Ulrik, der her får
præmien overrakt af Mogens.
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for svær, idet personen nemlig
ikke bor i selve Kværndrup,
men i en af de tilstødende små
byer – ja by er måske så meget
sagt! Vedkommende er derfor
nødt til at have et terrængående køretøj – ses derfor også i
pickup.
Til Egeskov Marked er personen travlt beskæftiget med at
køre rundt – man fristes til at
sige som en snurretop. Der er
dog også fart på personen mellem markederne, når der både
skal passes hus og grise. Heldigvis er der tid til lidt afslapning med køllerne.

PORTRÆT

1000 tak

Tusind, tusind tak for den overvældende deltagelse, der er blevet vist mig og min familie, dels under
hele Egons sygdomsforløb, dels ved bisættelsen. Tak for hver eneste blomst, hver eneste opringning,
hvert et besøg og alle de trøstende knus og ord, det varmer og hjælper mig/os, til at komme videre,
trods et enormt stort savn!!!
OP PÅ HESTEN IGEN!! Ville Egon ha´ sagt!
Mange hilsner fra
Birte + familie
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Festlig dag da Kværndrup
Børnehave fyldte 40 år.
Fredag den 25. marts fejrede
Kværndrup børnehave 40 år. Det
blev en festlig dag, hvor mange
tidligere børn, forældre og personaler kiggede forbi. Det var et
dejligt gensyn.
Også mange lokale institutioner,
virksomheder og foreninger lagde vejen forbi børnehaven denne
dag.
Hele 500 pølser med brød, 300
slushice og meget andet blev sat
til livs, og de 4 jubilarer og børnehaven blev godt ”begavet”
Mange flotte gavekurve, en
kæmpe hulegynge, flotte frugttræer, spil, vin, øl og meget andet fyldte gavebordet. Det blev
også til mere end 5000.-kr., som
vi bl.a. vil bruge til et årskort til
zoologisk have.
Endelig var vi så heldige, at børnehavens grundlægger Lise
Windfeld Lund skænkede os en
scrapbog fra hele hendes 27år i
børnehaven.
Dagen sluttede med, at bestyrelsen og personalets familier hyg-
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gede sig med pandekager til aftensmad.
Her optrådte det øvrige
personale med en
hjemmeskrevet sang.
Det var en god afslutning på en travl, hyggelig og oplevelsesrig
dag.
Tak for de mange gaver og den store opmærksomhed på dagen, det varmer.
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Tirsdag aften i topform
Af Lars Sørensen

Løbeklubben i Kværndrup giver et frisk
pust til mental og fysisk velvære.
Selvom klokken er seks om aftenen, er det som om, dagen
først begynder nu, hvor man
kan
mærke
sig
selv.
En frisk vestenvind blæser hurtigt kontorstøvet ud af hjernen
og sætter bølgegang i de svajende rapsmarker. De lysegrønne skove giver klarsyn mens
blomstrende syrenhegn, der
roligt glider forbi, skaber duft og
stemning. Længere fremme
bugter vejen sig ind mellem
mark og hegn og man drages
nysgerrigt mod næste naturskønne åbenbaring. Jeg lægger
mærke til lyden af lette skridt og
opdager først nu, at vi er begyndt at løbe.
Pissehårdt
Tempoet i gruppen er stille og
roligt. ”Det er pissehårdt at

Naturen er vores hjemmebane

komme i form”, udbryder Tove
Hansen grinende mens der endnu er rigeligt overskud til det og
fortsætter: ”Hvis man skal løbe
selv skal man have en vis disciplin”. Hun er derfor glad for muligheden for at løbe sammen
med andre i Kværndrup Løbeklub. ”Så kan vi også få sidste
nyt med”, påpeger hun, mens de
omkringløbende samtykkende
kvitterer med en latter. Her på

første del af ruten er der nemlig
luft til både at ordne verdenssituationen og privat snak.
”Løbeklubben giver et kammeratskab og sikrer at man kommer afsted”, supplerer Jens
Kring. ”Vi plejer at have det hyggeligt - også når vi ikke løber”,
fortæller han og henviser til de
hyggestunder der af og til arrangeres udenfor løberuterne.
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tes niveau. På den måde kan
man nå at tilbagelægge lige fra
3 – 15 kilometer, alt efter hvor
meget lysten og energien er til.
Er der brug for en pause, går
man bare lidt.

Løbeklubben er for alle, når du har tid og lyst

Også en løbeklub for dig
Fællesskabet er netop også noget af det der gør at Simon Goldenberg er at finde i gruppen af
løbere om tirsdagen. Men han
føler sig ikke forpligtet til at møde
op af den grund. Netop fleksibiliteten kendetegner løbeklubben,

hvor ruten først aftales, når man
ved hvem og hvor mange der er
mødt op til træning. I dag har
Jørgen Højager foreslået en tur
forbi Egeskov. Efter cirka 2 kilometers roligt løb grener den
samlede flok sig ud i mindre
grupper, der passer til den enkel

Mental styrke
Her i selskabet med andre og
naturen glemmer man dog hurtigt de kedelige facts om hvor
mange minutter man nu har
løbet. Pludselig er vi overhalet
af tidsfornemmelsen og må tilbage mod hallen. Jeg føler
overskud på de sidste 200 meter og giver lige tempoet lidt
ekstra gas, hvilket straffes med
lettere åndenød på målstregen.
Nu kan dagens anstrengelser
godt mærkes.
Men jeg føler mig alligevel ladet
op med god samvittighed og
mental styrke. Og efter et par
dage, når benene ikke længere
er ømme, er lysten, til at mærke en rullende skovsti under

Klinik Hygia
Zoneterapi – Laserterapi

SØGER

frivillige instruktører til
indendørs cykling og fittness
Har du lyst til at lede et hold i indendørs cykling
(Spinning) eller at undervise i vort motionslokale, så vil Kværndrup IF sørge for den fornødne
uddannelse. Vi kan tilbyde et gratis medlemskab til motionscentret samt et kursusbevis, der
vil pynte på dit CV.
Henvendelse til formanden for fittnessudvalget
Grete Jørgensen, tlf. 62 27 10 06
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Gode rad om kost, vitaminer, mineraler
Gives i forbindelse med behandling.
Sanne G. Tyllesen
Rødhøjsvej 16, 5772 Kværndrup
Tlf. 60 67 87 88 www.klinik-hygia.dk
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fødderne, atter stor.
Så selvfølgelig kommer jeg og
løber sammen med de andre
på tirsdag. Gør du?
Vi ses på tirsdag
Vi mødes hver tirsdag klokken
18.00 foran hallen i Kværndrup.
Det koster ikke noget at være
med. Eneste risiko ved at deltage er, at du kommer i god form.

Løbere i alle aldre, klar til dagens motion

At løbning ikke kun er sundt for kroppen ses af flg digte:

Løbedigt 1
10. april 2010
I morgens følte jeg mig doven
så jeg tog en løbetur i skoven
ud i det dejlige vejr
jeg tog ud til Nørresø
for at se vinteren dø
og et broget folkefærd
Over søen fløj en falk
på jorden lå et stykke skalk
klar til at blive kløvet
under visne blade var en snog
på stien gik en ornitolog
en måges skrig lød ret bedrøvet
Min lille tur omkring Nørresø
var ikke noget flugtforsøg
men nærmere en glæde
alle tegn var her at se
pakket ud af papmaché
med kærlighedens kvæde

Løbedigt 2
22. maj 2010
Skovbrynets insekter
kredser om mig
mens jeg løber
på den bakkede vej

Mit hoved koger
med kasketten på
den holder på sveden
og varmen ligeså

min T-shirt bliver våd
af kroppens sved
mens solen prøver
at bane sig herned

Tilbage på adressen
er solen brudt frem
mine fødder er ømme
vinden er på vej hjem

Varmen er kompakt
selv med dækkende
skyer
jeg fornemmer ikke
de frembringer byger

Solen synker
himmelen er blå
roen stiller sig i kø
varmen vil bestå

Simon Goldenberg

Simon Goldenberg
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Fra dagplejerne: Uge 19
På vegne af dagplejerne: Bente Greve og Annette Simpson
I anledning af Kværndrupugen
havde Dagplejen åbent hus i
legestuen på Kirkevej.
Vejret var skønt, og vi fik besøg
af nye forældre og af Oasen og
Kværndrup Børnehave.
De havde flere børn med, som
havde gået i dagpleje, så der
var stor gensynsglæde.
Der var friskbagte boller, saftevand og kaffe.
Der blev spist og leget i vores
store dejlige have, kørt på
scootere og firehjulere, og vores store sandkasse var fyldt
med mange børn.
Vi er meget glade for den opbakning, vi fik til vores arrangement.

Dagplejere og børn har haft en oplevelsesrig uge
19, hvor vi både havde åbent hus og hvor dem, der
havde mulighed for det, var til åbent hus arrangementer i Oasen, Kværndrup børnehave og Vulkanen i Trunderup.
Både børn og dagplejere hyggede sig.
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Hjertestop - Hjertestarter
Af Anders Thorup

Kværndrup el beskæftiger sig
med alle former for:

Skulle du have brug for hjertestarteren i Hallen og alle døre er låst: Smadr
en rude og hent hjertestarteren – den er, hvor pilen angiver

I Kværndrup-ugen blev der afholdt kursus i Kværndrup Hallen
med sygeplejerske Gert Skov.
Der mødte 20 borgere op til 2
timers intensiv kursus i, hvordan
man skal reagere, hvis man
skulle komme ud for, at en medborger pludselig bliver bevidstløs, ikke trækker vejret og ikke
har nogen puls. Har hjertestop!
Det var en rigtig lærerig aften. Vi
håber ikke, at vi får brug for det,
vi lærte, men det er et faktum, at
tidlig indsats ved hjertestop redder liv, så jo flere, som kan give
hjertemassage og bruge hjertestarter, desto større er chancerne for at overleve hjertestop.
Derfor vil der blive arrangeret
flere små lignende kurser det
kommende år. Kurserne vil være for alle.

Hvor er de?
Vi har nu hjertestartere flg. steder: (www.hjertestarter.dk)
 i Kværndrup Hallen, Vængevej 2 A
 i Tandlægeklinikken, Svendborgvej 5
i Lægehuset, Nyborgvej 16
Tilgængelighed udenfor åbningstid:
I Kværndrup Hallen:
Man kan knuse ruden i hoveddøren i stuetagen, gå op af trappen, finde og åbne skabet og
tage hjertestarteren. Se foto!

- Landbrugsinstallationer.
- Boliginstallationer.
- Industriinstallationer.
- IHC og edb installationer.
- Salg og reparation af
hvidevarer.
-Lamper, elartikler og meget
andet.
Masser af varer i butikken
Alt forefaldende service, da
service er en selvfølge.
Hilsen Tage.

I Lægehuset:
Helt umuligt at skaffe sig adgang til hjertestarteren.
I Tandlægeklinikken er hjertestarteren placeret således, at
man kan skaffe sig adgang ved
at knuse ruden i hoveddøren.
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Fra jord til bord
Af Mette Schiel
Under Kværndrup-ugen i uge 19 havde de yngste elever på Tre Ege Skolen i Kværndrup havde
fokus på mad og gamle dage .
Hvor kommer maden fra? Hvordan bliver korn til mel? Hvordan
høstede man i gamle dage?
Hvordan malker man en ko?
Hvordan laver man øllebrød?
Disse og mange, mange flere
spørgsmål fik 0. – 2. klasse
svaret på i uge 19.
I samarbejde med Fyns Familielandbrug havde indskolingslærerne planlagt en uge fuld af
oplevelser og ny viden. Ugen
startede med at de 58 elever
blev delt op i tre hold. Det ene
hold besøgte en kornmark og
fik her en del at vide om kornsorter, såning og høst. Det andet hold var på besøg i Super
Brugsen. Her blev hylderne
med mel gransket. Der blev
snakket økologi og set på forskel på priser. Det tredje hold
blev undervist af tre landmandskoner fra Fyns Familielandbrug. Eleverne lærte om
maden i gamle dage, prøvede
at male og valse korn, samt at
skære rugbrød med en gammeldags brødmaskine, hvorefter rugbrødet blev spist med et
lag sukker eller en skive spegepølse ovenpå smørret. De modige smagte på fedtemadderne
– som bestod af rugbrød, fedt
og salt. Eleverne bagte desuden pandekager og snittede
grønsager.
Efter at alle hold havde besøgt
alle tre steder, sluttede dagen
med pandekagespisning.
Indsæt billede 1
Tirsdag gik turen til Den Fynske
Landsby. Her blev eleverne delt
op i 4 hold, som hver fik en
rundvisning i landsbyen med
22

Lilly, Birthe og Inger, fra Fyns Familielandbrug, viser og forklarer om datidens madpakke.

fokus på såning, høst og forarbejdning. Vores guide, Mette,
var klædt i gammeldags tøj med
langt skørt, forklæde, tørklæde,
uldsokker og træsko. Hun startede med at vise os en mark,
der var blevet tilsået for en måned siden. Vi fik fortalt, at det
var mændene, der pløjede og
såede, og kvinderne der høstede. Den pige, der var langsomst
til at binde et neg, måtte til høstfesten kun danse med en dukke
bundet af halm. Herefter blev vi
ført hen til møllen, hvor vi fik
forklaret, hvordan kornet blev
malet. Så gik turen til en bondegård. Her så vi en kæmpe ovn.
Mette fortalte, at man i gamle
dage kun bagte brød en gang
om måneden – men så bagte
man også brød af 100 kg mel.
Rundvisningen sluttede ved

skolen. Og selv om skolen ikke
var en del af den planlagte
rundvisning, gik de fleste af eleverne derind. Eleverne fik hurtigt lært, at pigerne sidder til
højre og drengene til venstre.
Man måtte kun tale, når man
blev spurgt. Når man talte, rejste man sig op og de dygtigste
elever sad forrest, de dårligste
bagerst.
Onsdag, torsdag og fredag besøgte eleverne på skift Egeskov
Mølle, arbejdede i skolekøkkenet eller var på gårdbesøg hos
Ulla og Klaus Nielsen, Kværndrup Vænge.
Eleverne tog bussen ud til møllen. De elever, der var på besøg
onsdag, var så heldige at se
vingerne dreje rundt. Det var
nemlig den eneste dag, vinden
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Mette fortæller, at byg er den kornsort, der er bedst egnet til den fynske
muld

blæste nok. Lisbeth Hansen
malede mel med et hold elever
på kværnesten fra stenalderen,
udlånt af Svendborg Museum,
imens resten af eleverne gik
med Svend Andersen, Keld Toftelund og Bent Hansen og af
dem fik forklaret, hvordan

kornsække bliver hejst op, og
kornet hældt i kværnen. Derefter gik turen helt op i hatten,
som ligger 20 meter over jorden. Her fik eleverne forklaret
teknikken til at møllen drejer
rundt. For mange af eleverne
var dette turens højdepunkt. To-

bias fra 2. klasse sagde bagefter, at han altid havde drømt
om at komme helt op i toppen
af møllen.
Hjemme i skolekøkkenet bagte
eleverne burgerboller, lavede
grønne frikadeller og dressing
efter opskriftshæftet, de havde
fået af Fyns familielandbrug.
Der blev selvfølgelig brugt
hjemmemalet mel fra mandagen. Resterne af rugbrødet,
eleverne havde skåret på de
gammeldags
brødmaskiner,
blev brugt til øllebrød. Det var
ikke alle, der var lige glade for
denne ret. Sjovt nok var det
hver dag halvdelen af eleverne,
der syntes, det smagte dejligt.
Jeg vil ikke fortælle om gårdbesøget hos Ulla og Klaus, da
Sacha Jacobi fra 6. klasse på
Tre Ege Skolen har skrevet en
spændende artikel om besøget
et andet sted i bladet.
Det skal dog lige nævnes, at
takket være Dansk Familielandbrug, Egeskov Møllelaug samt
Ulla og Klaus Nielsen havde
indskolingen på Tre Ege Skolen en pragtfuld uge med masser af aktiviteter.

HAR DU BRUG FOR EN

SYERSKE?
Jeg hjælper gerne med at:
Skifte lynlås
Reparere
Lægge op og forandre
Sy gardiner og andet tilbehør
Kløvervej 7, Kværndrup
Tlf.: 62 27 22 14

Svend forklarer elever fra 1. + 2. klasse om Egeskov Mølle
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Badminton i Kværndrup
Af Badmintonudvalget under Kværndrup Idrætsforening
Det er igen blevet populært at
spille badminton i Kværndrup,
hvilket
badmintonafdelingen
under Kværndrup IF er stolte af
og gerne vil fortælle lidt om her:
Miniton: Ledes af Hasse Winter. Det er for dem, som lige er
startet i skolen og som gerne
vil have mor, far, søskende eller et andet familiemedlem med
til badminton. Her bliver der
leget, lært forskellige slag,
hvordan man holder på ketsjeren og meget andet som på en
sjov måde bliver leget ind i træningen. Den sidste ½ time har
børnene fri, mens de voksne
og evt. større søskende får en
forsmag på den kommende
træning eller får en eller anden
form for konditionstræning. Efter endt træning er der mulighed for at hygge sig i cafeteriaet med aftensmad for hele familien til en overkommelig pris.
Begyndere: Ledes af Henning
Nielsen, Ulrik Krog og Andreas
Krog. Her er holdet for begyndere, hvor man får lært at serve, ramme bolden, regler, forskellige slag, samt får spillet
små kampe. Der bliver selvfølgelig også plads til forskellige
lege. Der er plads til alle som
ønsker at lære at spille badminton.
U11-U13-U17: Ledes af Lene
Løkke, Nicolai Hansen og Lene
Krog. Her er holdet for de øvede børne- og ungdomsspillere.
Vi øver forskellige slag, bevægelse på banen og så spiller vi
selvfølgelig en masse singler
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og doubler. Vi tilmelder turneringshold alt efter hvor mange
spillere, der er, og der vil også i
løbet af sæsonen være mulighed for at stille op til forskellige
stævner. I sæsonen 2010/2011
blev vores U11 hold nr. 4 i den
bedste række, vores U13 hold
blev nr. 3 i deres række, og
U17 vandt C-rækken. Alle flotte
resultater, som vi er stolte af,
men selvfølgelig heller ikke noget man kommer sovende til.
Vi afslutter altid sæsonen med
natbadminton, hvor vi spiller
forskellige kampe og andet
sjov fra 19.00-07.00. Det er for
den kommende sæson lykkedes os at finde et par trænere
mere, som vil koncentrere sig
om singletræning af turneringsspillere.
Senior: Her mødes vi ca. 12
seniorspillere hver onsdag fra
kl. 18.00-20.00 og spiller en
masse badminton på kryds og
tværs, både single og double.

Der er mange spændende og
”drabelige” kampe, da ingen af
os vil give os, og vi alle giver
alt, hvad vi har i os. Efter træning mødes langt de fleste af
os i cafeteriet over en tår at
drikke og lidt hygge, inden vi
kører hjem. Alle der har lyst til
at få sved på panden, ømme
muskler og et godt grin er velkomne til at møde op. Vi tilmelder hvert år et til to hold til turnering alt efter hvor mange, vi
er og hvor mange, der ønsker
at spille kampe.
Motionister: Der er mulighed
for at leje baner mandag og
onsdag for motionister, og de
seneste par år, har der ikke
været mange ledige baner. Vi
håber selvfølgelig på, at alle
banerne bliver udlejet i den
kommende sæson.
For motionister og senior holder vi hvert år afslutning den
sidste onsdag, inden vi stopper

FORENINGER OG INSTITUTIONER

eller klasser, der er interesseret
i et sådan arrangement, er man
selvfølgelig velkommen til at
kontakte Ulrik Krog eller Gitte
Jansen fra badmintonudvalget i
KIF.

sæsonen, hvor vi laver en anderledes doubleturnering på
tværs af spillerne og spiller på
tid. Det hele slutter i cafeteriaet
med lidt at spise og en tår at
drikke til en rimelig pris, inden
vi ønsker hinanden en god
sommer.
Vores børne- og ungdomshold
har i de seneste sæsoner været heldige at få sponsoreret
spillertøj af henholdsvis Egeskov Markedsforening og Westrup, hvilket vi selvfølgelig er
meget taknemmelige for. Det

ser godt ud når holdene møder
op i ens spillerdragter til kampene.
Vores trænere og hjælpetrænere gør et stort stykke arbejde for
at bevare vores spillere. Derudover arrangerer vi hvert år skolebadminton. Et efterhånden
tilbagevendende arrangement
som vi holder for 1. og 2. klasse, samt 3. og 4. klasse på
Kværndrup Skole i samarbejde
med DGI. Vi har været heldige,
at det hvert år giver et par nye
spillere. Hvis der er andre skoler

De første 2 dage af efterårsferien bliver der i samarbejde med
DGI arrangeret badmintonskole
i Kværndrup Hallen. Arrangementet er for alle, både i og
uden for Kværndrup. 2010 var
første år vi afholdt dette, og da
det var en succes, håber vi derfor at kunne gøre det til et fast
arrangement hver efterårsferie.
Se efter tilmelding i Faaborg/
Midtfyns aktivitetsblad, som
bliver uddelt efter sommerferien.
Træningstider og udlejning af
badmintonbaner vil fremgå i
Kværndrup IF’s program, som
bliver uddelt i løbet af sommeren. Skulle der dog være nogle
spørgsmål, er man selvfølgelig
velkommen til at kontakte badmintonudvalget (Gitte Jansen
på tlf.:61691778 eller Ulrik Krog
på tlf.: 63956107).

TANDLÆGERNE I KVÆRNDRUP
Jørgen Bergmann & Eva K. Jensen
Svendborgvej 5, 5772 Kværndrup, tlf.: 62 27 27 71
Se vores hjemmeside: www.bergmannjensen.dk
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Hvad er det lige, der sker i vores by?
Af Bitten Møller, bestyrelsesmedlem Kværndrup Forsamlingshus

Vi har hørt sådan og sådan - Kan I da have sådan en vært i forsamlingshuset?
Der er kommet en ny vært i forsamlingshuset, og det har givet
anledning til, at når vi bestyrelsesmedlemmer viser os i lokalsamfundet, bliver vi standset af
folk, som har hørt eller oplevet
det ene og det andet.
Det er en kedelig situation og
en hård start for et nyt menneske, som virkelig har viljen til at
ville etablere sig som vært i forsamlingshuset.
Nogle har sagt, at han ikke ligner en forsamlingshusvært, Hvordan skal en sådan da se
ud??
Der har været nogle misforståelser og en kedelig start med et
arrangement, hvor værten ikke
selv kunne være til stede. Det
har virkelig givet anledning til
meget dårlig omtale - og hvad
var det egentlig lige, der skete??
Vi har da hørt fra mange, at maden den pågældende dag var
god.
Er det tiden, vi lever i, der gør,

at vi mennesker ikke er så overbærende og tolerante mere? Alt
skal være perfekt, ellers zapper
vi bare videre til næste, - men
en ting skal man også tænke
på: Vi skal alle være med til at
bevare og støtte op om de lokale aktiviteter, som endnu findes i
Kværndrup.
Vi ved godt, at når man betaler
mange penge for en fest, så
forventer man også, at det hele
er i orden, og det skal det også
være. Det er derfor vigtigt, at
man får en god snak med værten om, hvordan man ønsker sit
arrangement.
Er der efterfølgende noget at
klage over, må værten da være
den første til at få det at vide,
ikke bestyrelsen og alle andre
ude i byen.
På forsamlingshusets hjemmeside kan man i øvrigt se, at der
faktisk er tilfredse kunder i butikken.
Som H.C. Andersen så rigtigt
skrev: Og det kom i avisen, og
det blev trykt, og det er ganske
vist: En lille fjer kan nok blive
til fem høns.

Vidste du At forsamlingshuset blev opført for
en pris af 9.785 kr. i 1892. Der blev
udstedt aktier på 20 kr. for i alt 6.180
kr., hvortil kom et kommunalt tilskud
på 3.000 kr. Resten blev finansieret
ved yderligere aktietegning.
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Fra redaktionen:
Vi har ikke kunne nå at følge
op på Bittens indlæg om den
nye vært i forsamlingshuset,
men det gør vi i næste nummer af bladet.
Dog kan vi allerede nu kort, og
med foto, præsentere ham.

Michael Nielsen, 29 år og
uddannet og erfaren kok.
Hvorvidt han så ser ud som
han skal for at ligne en rigtig
forsamlingshusvært? Tja!!!!
Fotografen, der så ham for første gang, syntes, at han sagtens kunne være et godt bud.
På trods af travlhed med middagsgæster o.m.a., fremstod
værten både nydelig, veloplagt, engageret, gæstfri, meget
imødekommende og nem at
snakke med. Og så havde han
et tillidsvækkende og fast
håndtryk. Samtidig kan de rygter, der verserer om, at han
har en lang hestehale, afkræftes. Det har han ikke.

BØRN OG UNGE

Pensionister spiller
kroket
Skrevet
af
Christian,Sebastian og Jeffrey, Tre
Ege Skolen
Det var en dejlig formiddag.
Klokken var omkring ti, og vi
besøgte de pensionerede
mennesker, som bruger deres fritid på at spille kroket.
Vi spurgte nogle af dem, om
vi måtte være med. Det måtte
vi meget gerne. Jeffrey og jeg
spillede sammen med en flink
og sød dame, der hedder Inger. Hun fortalte, hvordan vi
skulle holde, og hvordan man
spillede med de rigtige regler.
Jeg vidste intet på forhånd,
så det var godt at få at vide,
hvordan man spillede rigtigt.
Sebastian spillede med nogle
andre mennesker blandt andet Jørgen Hansen, som var
den bedste af dem alle. Der
var omkring tolv personer på
banen ad gangen.
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SFO fodbold – SFO Slottet
Af Alexander Seedorf

I SFO Slottet bliver der dagligt spillet fodbold
og vi deltager gerne i forskellige turneringer
sammen med andre SFO’er
Forårets fodboldturnering mellem SFO’er i gammel Ryslinge Kommune, blev afholdt på Ryslinge Friskole i starten af
maj. Dagen startede med godt vejr og det var glade børn
der ankom til fodboldstævnet.
Det var igen i år Ryslinge Friskoles SFO der løb med sejren, trods hård konkurrence fra de andre hold. Kampene
blev fulgt intenst fra sidelinjen og spillerne blev bakket op
af kammerater såvel som forældre.
Foruden mesterskabstitlen blev der også afholdt konkurrence blandt heppekorene. Her var det Gislevs heppekor
der kunne bryste sig med titlen, som årets bedste heppekor.
For dem der ikke spillede fodbold, bød dagen på leg og
nye bekendtskaber på Ryslinge Friskoles store grønne arealer, hvor det gode vejr satte prikken over i’et.
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Der er masser af legemuligheder
for dem, der ikke spiller fodbold

BØRN OG UNGE

SFO Slottet til
Vantinge Cup

5. og 6. klasse lærer tennis i uge 19

Af Conni Fredslund
SFO Slottet deltog i år i den
store fodboldturnering i Vantinge, som desværre blev holdt for
sidste gang pga. skolenedlæggelsen i Vantinge. Vi havde 15
børn (altså to hold) fra 0. & 1.kl.
af sted tirsdag den 24. maj og 8
piger fra 2. & 3. kl. onsdag den
25. maj. Der var nogle søde og
hjælpsomme forældre samt en
olde, der kørte for os, så vi kunne nå derud til tiden.
I løbet af eftermiddagen blev
der spillet mange spændende
kampe i regn, blæst, hagl og
solskin, ja vejret bød på lidt af
hvert. Børnene havde en hyggelig dag sammen med mange
andre SFO-børn og var godt
trætte da vi sidst på eftermiddagen vendte tilbage til SFO Slottet, alle med en drikkedunk i
hånden :o)
Som ansat vil jeg tilføje, at sådan nogle arrangementer samt
ture ud af huset giver lidt ekstra
kulør på tilværelsen for både
børn og pædagoger. Jeg havde
en rigtig dejlig dag med en
gruppe skønne børn og er glad
for at vi har nogle hjælpsomme
forældre så ture som disse kan
lade sig gøre :o)

Vi slapper af mellem kampene

Der spilles ”kryds og bolle” på
græsset i Ryslinge

Torsdag den 12. maj spillede
5. og 6. klasse fra Tre Ege
Skolen tennis på banerne bag
skolen. Klasserne var delt op
med 4 på hver bane i 3 omgange, så kunne man nemlig
spille double. På hver bane
var en tidligere tennisspiller
fra Kværndrup Tennisklub,
der kunne lære os at holde
ordentligt på ketsjeren, skyde
både forhånd og baghånd,
serve og så selvfølgelig
grundreglerne til en tenniskamp. De tre tidligere tennisspillere var: Jens Mogensen,
Jens Lind Hansen og Poul
Franzen, som faktisk startede
Kværndrup Tennisklub engang.
Først skød vi til hinanden for
at lære at returnere bolden
ordentligt. Bagefter lærte vi at
serve ved at kaste bolden op i
luften og så skyde til bolden,
mens den stadig var højt i
luften. Til sidst spillede vi en
doublekamp med point og
rotering. De fleste syntes, at
det var en rigtig sjov dag, og
at det var skægt at spille tennis, også selvom ikke alle var
lige gode.
Skrevet af Erica og Matine,
6.kl., Tre Ege Skolen

Vores
pigehold fra 2.og
3.klasse
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AKTIVITETSKALENDER

Dato

Kl.

Arrangement

Sted

Arrangør

17 august

19

Tur til Egeskov mølle

Egeskov Mølle

Lokalhistorisk
forening

18 August

Spillegilde

20 August

Fugleskydning

1 September

Spillegilde

21 September

EGESKOV MARKED

Pris

Pensionistforeningen
Bakkelunden

Borgerforeningen
Pensionistforeningen

Kender du nogen, som er ambassadør for Bierparty?
Hold øjne og ører åbne i de næste måneder, så hører du måske
mere om

Har din forening et arrangement, møde eller sker der andet
spændende i lokalområdet så send en mail med oplysninger til : plata@plata1226.dk
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AKTIVITETSKALENDER

Pænt super ellipse
Spisebord m. 4 stole.

OPSLAGSTAVLEN
Private små annoncer :

750 kr. Henvendelse
4143502

Gives væk—køb / salg / bytte.
Arbejde tilbydes ( barnepiger )
3 gamle urkasser 50*25 cm
grundmalet. God til lille glasskab. 10 kr. stk.
Tlf. 41435052

RØD OG GRATIS

gratis

Indsend små annoncer
inden næste deadline til
plata@plata1226.dk
Kværndrup Forsamlingshus
Madordning, Diner Transportable, møder,
konferencer og arrangementer
v/Michael Nielsen

Kværndruphallens
Cafeteria

62 27 12 77, www.kvaerndrup-forsamlingshus.dk

Åbningstider:

www.oles/olie/dk

mandag til torsdag
19.00 – 22.30
eller efter behov
tlf 22 37 64 71
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Egeskov Marked 2011
TILMELDING
Vil du være med til at hjælpe på dette års Egeskov Marked,
så ring eller mød op på kontoret
onsdag d. 17. aug. eller torsdag d. 18. aug.
Begge dage mellem kl. 18.00 og 20.00.

Telefon 62 27 20 01 & 62 27 20 31
På øvrige dage kan du ringe til
Gerda Jensen tlf. 62 27 18 47 og
Dorthe Nielsen tlf. 62 27 21 96

Egeskov Markedsforening

Egeskov Markedsforening
Bøjdenvejen 22
5772 Kværndrup
Tlf. 62 27 20 01
Dorete Hansen
Sekretær
Tlf.nr. 20 52 33 21
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foto: Anders Skole Overgård

