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Fra redaktionen
Af Anders Thorup
5772.Kværndrup nr. 50 er en
realitet. 10 år er gået siden de
første forberedelser blev gjort
og en gruppe af foreningsfolk
fra Kværndrup holdt møde i
biblioteket. Henning Philbert fra
”Folk og Fæ” i Skårup var indbudt som gæst og han fortale
om deres lokale blad.
Der er sket en del siden, selvom mange af de nuværende
folk omkring bladet, var med fra
starten. Bladet er blevet til en
forening, vi har fået en stor læserskare og stor opbakning fra
lokale forretningsdrivende og
de øvrige lokale foreninger og
institutioner.
10 år er ingen alder, så vi håber naturligvis at bladet et kommet for at blive, idet det forlyder
at mange er glade for det lokale
læsestof, der i øvrigt uddeles af
en flok af ældre medborgere.
De ældre medborgere bliver
ældre og det gør vi jo alle sammen – så hermed også en opfordring til at give en hånd med,
hvis du har lyst til at deltage i
produktionen af bladet. Der er
altid plads til folk, der har interessen.
10-års jubilæet fejres med et
ekstranummer, hvor nogle af
de gamle artikler fra årene genoptrykkes. Vi regner med at
ekstranummeret udkommer i
oktober.

Som det fremgår andetsteds
her i bladet, er det en kendsgerning af Kværndrup Børnehave har erklæret sig konkurs. Et
sort tab for byen og for muligheden for at vælge institution.
Muligheden for at vælge er dog
stadig væk tilstede, idet Trunderup Friskole også driver børnehave, og en del af børnene
fra Kværndrup Børnehave går
nu i Trunderup.
Ellers er der i skrivende stund,
udsigt til at oplukningen af landet efter Coronakrisen, fortsætter. De udendørs aktiviteter er
allerede godt i gang, dog med
visse begrænsninger. Disse
begrænsninger lempes, så der
for eksempel kan spilles fodbold igen under nogenlunde
normale betingelser. Det lader
til at motionscentre og anden
indendørs idrætsaktivitet også
åbnes, og det samme gælder
svømmehaller. Egeskov Slot er
åbnet for besøgende, men
Heartland Festivalen i Slottets
park måtte som bekendt aflyses.
Danmark er nok sluppet billigt
gennem krisen, selvom over
500 døde er rigtig mange. Vi
har været gode til at følge regeringens retningslinjer, der er
ikke gået på kompromis, hverken i Hallen eller i Superbrugsen – de to steder, hvor der
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Mogens Andersen gør klar til at
så blomster (Mad til bier)
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normalt til hverdag nok samles
flest folk.
Men antallet af forsamlede folk
mangedobles under normale
omstændigheder til Egeskov
Marked. Tidligere år har vi været bekymrede for om der nu
også kom folk til markedet. I år
kan man være bekymret for om
der kommer for mange – i hvert
fald, hvis man betragter det fra
den sundhedsmæssige side.
Årets marked gennemføres,

som det ser ud på nuværende
tidspunkt, men vi er jo blevet
overrasket nogle gange i denne Coronaperiode. Andre markeder, har aflyst, så mon dog
ikke, at markedsgæster fra hele landet, har nogle penge, der
sidder løst til gavn for Egeskov
marked og kræmmerne? Og
mon ikke alle gæster viser den
samme forståelse for at holde
afstand og for hygiejne, som
der er blevet vist i hele perio-

den, så vi får nogle rigtig gode
dage på markedspladsen fredag 11. september og lørdag
12. september. Brian Nyhus er
ny formand for Egeskov Markedsforening. Man må sige, at
han kommer ind i en spændende periode, hvor der er al mulig
grund til at støtte ham og de
øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Se Brian på bagsiden af dette
blad.
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Mad til bier
Af Lise-Lotte Liengaard
Der bliver igen blomster i Sønderhave, hvor man kan tage en tur ned og se dem med mulighed
for både hvile og leg.
arterne kan drysse frø, der spirer op året efter. Det, håber vi,
vil ske. Det ville være det perfekte – at jordstykket i nogle år
igen kan passe sig selv og gro
og blomstre forskellige vækster/urter. Før der blev sået
mad til bier, havde tidsler taget
over i hele stykket.
Med støtte fra Bierparty er det
endnu en gang lykkedes at
skaffe midler til Mad til bier i
Sønderhave.
MANGE tak for denne hjælp.
Også mange tak til Mogens Andersen, Trunderup, for tålmodigt med egne maskiner at have bearbejdet jorden, så den
blev helt klar til såning.
Nygaards Maskinstation har nu
tilsået stykket med 15 forskellige slags sommerblomster. De
fleste er 1-årige, men flere af
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Pernille Feveile fra Kværndrup
Skole følger stadig sammen
med de yngste elever, hvad
der sker på marken. De vil således, når dette blad udkommer, igen have sået solsikker
rundt i kanten af marken.
At eleverne her kan følge gangen i naturen og årstidernes
skiften, gør det endnu mere
værdifuldt, at vi endnu et år har
fået støtte til vores lille projekt.
Der er ikke endnu trængsel i de
fint malede redekasser, som
eleverne – med forældrehjælp

– i efteråret satte op i birkealléen. Det skal nok komme, vi må
blot have endnu et års tålmodighed.
Der er atter bordbænkesæt ved
blomsterstykket, så en evt.
medbragt forfriskning kan nydes der. Kommer I en blæsende dag, så kan drager sættes
op. Det store græsområde er
også velegnet til leg og boldspil
i forbindelse med familiesammenkomster og børnefødselsdage.
Velkommen i det grønne!

NYHEDER

Nedlukning ved at afløses af oplukning
Af Anders Thorup (tekst og foto)
Danmark er så småt ved at
vende tilbage til normale tilstande igen og hurra for det.
Siden midten af marts har vi i
Danmark været underlagt svære restriktioner for, hvordan vi
kunne mødes. Coronavirussen
har vist sig at være ekstremt
smittefarlig så for ikke at lave
mange smittekæder, har vi ikke
måttet dyrke sociale aktiviteter,
holde møder, dyrke sport, og
nogle har ikke kunnet tage på
deres arbejde. Vi skal stadig
passe på, men vi må gradvis
mødes flere – i skrivende stund
50 personer.
Lokalt i Kværndrup betyder det,
at aktiviteterne omkring hallen
kan vende tilbage til normale
forhold, når blot der holdes afstand og bruges håndsprit. Hallen har brugt noget af coronatiden til at få revet det gamle
køkken ned, så man nu skal i
gang med at renovere, så køkkenfaciliteterne bliver tidsvarende. Det ser Laila og mange andre frem til. Hallen er som vanligt ikke meget brugt i sommerhalvåret, men i løbet af co-

ronaperioden har man måttet
aflyse bl.a. badminton og gymnastik, og den traditionsrige
gymnastikopvisning måtte aflyses.
Hele forårsturneringen i fodbold er blevet suspenderet.
Træning har ikke været muligt,
men heldigvis må man nu mødes op til 50 personer efter en
periode med maximalt 10 personer på samme bane. Træning er startet igen med ekstra
krav til hygiejnen. Der sprittes
bolde, og overtrækstrøjer vaskes efter hver træning. Omklædning har hidtil foregået
hjemme, men her er der også
udsigt til normale forhold igen.

Tennis var første idrætsgren,
som blev givet løs. Vores baner
er blevet gjort klar, og vores
klubhus står foran maling. Multibane og legeplads ser også
frem til at blive brugt flittigt igen.
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Egeskov Slot har også fået lov
til at åbne igen og heldigvis lader det ikke til, at publikum har
glemt det flotte slot. I forbindelse med oplukningen var det
kun de udendørs områder, der
var tilgængelige, men det er
nok et spørgsmål om tid, før
også Egeskov Slot fungerer
normalt igen. Egeskov måtte i
maj måned aflyse Heartland
Festivalen, hvor op mod 15.000
mennesker plejer at være samlet.
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Helt lokalt måtte Kværndrup
Ugen aflyses, men alle er klar
til næste år igen.
Og så er det jo, vi alle er
spændte på, hvordan Egeskov
Marked i år kommer til at forlø-

be - - - er sikker på, at alle er
med på at give den en ekstra
indsats i lyset af de mange besværligheder som Corona har
medført. Det er i krisetid, at der
virkelig er grund til at stå sammen.

FORENINGER OG INSTITUTIONER

“Kend dit lokalområde” - nødundervisning i Coronatiden på Trunderup Friskole
Af Kirstine Simon-Gaarde, klasselærer 7.-9. klasse, Trunderup Friskole
Skøn tur i smukke forårsgrønne skove og pragtfuld natur—25 km!!

Alle elever er nu tilbage i skole.
Det er fortsat nødundervisning
med mange retningslinjer, hvor
vi blandt andet skal være ude
så meget som muligt og holde
afstand. Hvordan gør man så
lige det?
Inspireret af flere opslag i Facebookgruppen “5772 Kværndrup” drog 7.-9. klasse ud på
tur i lokalområdet

være sociale i virkeligheden og
ikke virtuelt.
Kend dit lokalområde
En af de første dage tilbage i
skolen satte vi os på cyklerne
og tog af sted under overskrif-

ten “Kend dit lokalområde”.
Hele 3 skove kom vi igennem:
Rugbjerg Skov, Fjællebro Skov
og Sønderhave.
I Rugbjerg Skov på grusveje
nåede nogle af os at se Kirkebakke, som ligger 84 m over
havets overflade, godt gemt i
skoven.
Turen gik videre gennem Volstrup og Rudme til det smukke
Fjællebro Gods.
I Fjællebro Skov spiste vi madpakker og kørte videre ad grusstier mod Egeskov og kom forbi
Iskælderbakke, 81 m over havets overflade - den nåede vi
alle at opdage.
Vi fortsatte gennem Sønderhave til jagthytten, hvor en lille
danskopgave skulle løses, og vi
sluttede med en is ved Brugsen.
Skøn tur i smukke forårsgrønne
skove og pragtfuld natur. 25 km
- godt gået efter næsten 10
ugers stilstand bag en skærm.

Det er helt vildt fantastisk at
have de store elever tilbage i
skole igen. Vi har savnet dem.
Men det er en anderledes skoledag, eleverne er vendt tilbage
til.
Det kræver tilvænning at overholde retningslinjerne om håndvask og afstand, og det kræver
kreativ tænkning at lægge det
meste undervisning udendørs.
Først og fremmest skulle eleverne bare være sammen og
7
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Tilbage til den ”nye hverdag”
Af Morten Weisz Ejlsmark, viceskoleleder og afdelingsleder, Tre Ege Skolen, Kværndrup
Efter to dages varsel om nedlukning af skolerne, var vi efter 35 dage tilbage igen. Til en ny og
spændende hverdag
Efter 5 uger med lukket skole
og påskeferie, kom eleverne
endelig tilbage på Tre Ege Skolen mandag d. 20. april. Det var
en længe ventet dag, men også en dag fuld af nervøsitet og
spænding; for hvordan går man
i skole nu, når det ikke er ”som
det plejer” længere? Og hvad
betyder det egentlig?

Street-art har fået en helt anden
betydning nu. Her ses et af 3.
klasses flotte billeder.

Det har været et stort puslespil
for både ledelse og personale,
at få alle brikkerne til at gå op,
så man kunne følge retningslinjerne fra SST, men mandag d.
20. april, var vi klar til at byde
eleverne fra forårs-SFO til 5.
klasse velkommen tilbage.

Alle klasser er nu inddelt i to
mindre klasser, der har hver
deres klasselokale, med undtagelse af to klasser, hvor der er
fundet lokaler til at rumme
samtlige af klassens elever. Der
er sat vaskestationer op rundt
ved klasserne, der er markeret
med afspærringsbånd rundt
omkring på udeområderne og
meget andet, der alt sammen
er med til at skabe den ”nye
skoledag”.
Vi har været utroligt heldige
med vejret de første mange dage. Med høj sol og forårstemperaturer er udeskolelivet faktisk
ikke værst - hverken for elever
eller personale. Det har været
en spændende opgave, som
personale, at skulle tænke udaf-boksen, og hvordan man får
det bedste ud af den nye situation.
I den første uge har 4. og 5.
klasse været på rigtig mange
ture ”ud af huset” til nært omliggende områder, hvor de har
haft deres skoletasker m.m.
med, og så har dagens undervisning foregået dér. I indskolingsklasserne har eleverne
prøvet kræfter med alverdens
nye udendørs-udfordringer som
morgengymnastik, morgenløb,
terningespil, poste-løb, naturbingo, natur-mandalaer, flisebilledkunst og meget mere.
Det har været meget fascinerende at se, hvor hurtigt elever-

Mågesøen kan også bruges til læring, og 4. klasse har haft nogle
skønne ture derhen.

ne har taget den nye hverdag til
sig, og hvor hurtigt det bliver til
en vane, at man skal vaske
hænder så ofte. De får selvfølgelig hjælp og vejledning fra
personalet, men de er også
utroligt gode til selv at huske på
alle de nye ting. Generelt har
eleverne været utroligt omstillingsparate og tålmodige, da
der selvfølgelig også var en del
ting, personalet lige skulle finde
ud af, hvordan man bedst gjort i
praksis. Uanset hvor forberedte
vi følte os, så var der stadig en
del ting, vi også skulle finde ud
af, hvordan man gjorde nemmest.

TV:
0. klasse har hurtigt fundet på en
masse nye lege og relationer..
TH:
I 2. klasse har de blandt andet
lavet ”natur-mandala” billeder.
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Selvom vi ser frem til, at komme tilbage til en normal hverdag, så er der ingen tvivl om, at
vi også tager en hel masse erfaring med os, som vi kommer
til at gøre brug af fremover;
især hvor meget eleverne elsker at komme ud og have
”anderledes undervisning”.

Der er mange ting at måle, når
man tager naturen i brug. Det har
1. klasse blandt andet brugt timer
på.
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Vi savner at være sammen på
kryds og på tværs, både klasserne og personalet imellem,
og vi savner at kunne bevæge
os frit rundt på hele skolen,
men når alt kommer til alt, så er
”det der Corona-skole” nu alligevel ikke det værste der er
sket for os, især ikke når solen
skinner.
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oversigt over gymnastikhold 2020/-21

Dag

Aktivitet

Tid

Sted

Opstart

Mandag

Pilates
Krudtugler, 3-4 år
Krudtugler, 5-6 år
Pilates
Forældre og barn
Hiphop 11 år og op
Dame Gymnastik
Dance Jump 0-2. Klasse
Spring Mix 2. klasse og op
Stram Op
3. Halvleg

10.30 - 11.30
16.15 - 17.00
17.00 - 17.45
18.30 - 19.30
16.30 - 17.45
17.45 - 18.45
19.30 - 20.45
16.30 - 18.00
18.00 - 19.30
18.00 - 19.15
19.30 - 21.00

Hallen
Hallen
Hallen
Skolen
Hallen
Hallen
Skolen
Hallen
Hallen
Skolen
Hallen

14. september 2020
24. august 2020
24. august 2020
14. september 2020
25. august 2020
25. august 2020
25. august 2020
27. august 2020
27. august 2020
27. august 2020
27. august 2020

Tirsdag
Torsdag

Nyt fra Kværndrup Borger- og Erhvervsforening
Af Ulrich Ammitzbøll, formand
Vi har været så heldige, at Den
Faberske Fond har tildelt foreningen et større beløb, så vi
kan indkøbe 15 nye glasfiberstænger med flag. Det gør, at
noget af flagalléen bliver udskiftet. De nye stænger vil I kunne
se, når vi hejser flagene i byen
næste gang.

Foreningen har fået sponsoreret et nyt telt af Bierparty. Det
er vi rigtig glade for, og vi er
meget taknemmelige for Bierpartys imødekommenhed, da vi
bruger teltene til vores arrangementer, og vores medlemmer
kan leje dem billigt.

Vi har nu to fine telte samt borde og stole, både til inden- og
udendørs brug som kan lejes.
Som noget nyt er det billigere
at leje tingene ved os, hvis man
er medlem af Kværndrup Borger- og Erhvervsforening. Skal
du gøre lidt ekstra ud af din
fest, er der også mulighed for
at leje byens flagallé.

Vi har i de sidste par år været
plaget af hærværk på flagalléen
samt senest her i maj måned
på bygningerne i Bakkelunden.
Vi formoder, at det er børn eller
unge, som bruger tiden på denne form for ødelæggelse. Så
når du alligevel løber, går en tur
eller lufter hunden så slå gerne
et smut forbi Bakkelunden og
se om alt er vel. Vores erfaringer er, at hvis der er voksenaktivitet omkring Bakkelunden,
plejer det at dæmpe hærværket.
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Kværndrup Børnehave – farvel og tak
Af Anika Ammitzbøll, på vegne af den tidligere forældrebestyrelse for Kværndrup Børnehave
Kværndrup Børnehave har gennem alle årene været kendetegnet af et stærkt engagement fra
såvel personale som forældre.
2019 og et budgetteret underskud for 2020. På trods af
stram økonomistyring og et
stort arbejde fra personalets og
bestyrelsens side, kunne midlerne ikke række længere, og
de likvide midler slap op i april
måned.

Som rygterne sikkert har lydt
og mange allerede er bekendt
med, så lukkede og slukkede
Kværndrup Børnehave ved udgangen af april måned. Efter
næsten 50 års drift og liv i huset, er lyset slukket i denne
omgang. Kværndrup Børnehave ville have haft 50 års jubilæum i 2021. Men sådan skulle
det desværre ikke være på
grund af økonomiske udfordringer.
Det var et sammenfald af mange ting, som førte til denne beslutning, herunder manglende
opfyldelse af dagtilbudsloven,
faldende børnetal og uheldige

økonomiske dispositioner foretaget før sidste bestyrelse tiltrådte.
Seneste bestyrelse fik rettet op
på manglende opfyldelse af
dagtilbudsloven og forsøgte
ihærdigt at rette op på de tidligere foretagne økonomiske
dispositioner. Men dette var
desværre ikke muligt, da kassekreditten med løbende nedskrivning af trækningsretten
ikke kunne genforhandles.
Bestyrelsen var tidligt i dialog
med to banker om låneoptagelse i ejendommen. Men dette
var ingen af dem interesseret i
som følge af et underskud for

I et sidste forsøg på at redde
det gamle hus og vores børns
gode og vante dagligdag blev
det undersøgt, om det var muligt at starte vuggestue sammen med børnehaven, indgå
en fusion med en anden institution eller sælge ejendommen,
hvilket ikke viste sig muligt. Vi i
bestyrelsen havde derfor realitetsbrillerne på og efter rådgivning fra en advokat, måtte vi
med tungt hjerte erkende, at vi
økonomisk set ikke længere
kunne drive børnehaven forsvarligt videre.
Da man som bestyrelse ikke
må drive virksomhed udover
håbløshed, indkaldte bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling, hvor bestyrelsen
indstillede til lukning, men stillede samtidig deres mandat til
rådighed, så andre kunne overFortsættes side 14
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tage bestyrelsesposterne og
føre børnehaven videre. Lukningen blev godkendt, hvor et
flertal af de stemmeberettigede
stemte for bestyrelsens forslag
om lukning, og ingen ønskede
at stille op til ny bestyrelse. Sidste åbningsdag var den 30/4
2020, hvor der blev indgivet
konkursbegæring af bestyrelsen med tungt hjerte. Konsekvensen for børnene og deres
familier har været stor, men bestyrelsen har hele tiden haft
børnenes tarv og dagligdag i
fokus, og den kunne ikke længere forsvares i børnehaven.
På min tur igennem byen eller i
Brugsen har jeg mødt tidligere
bestyrelsesmedlemmer,
som
alle siger det samme. At det
altid har været spændende og
udfordrende at være en del af
bestyrelsen for Kværndrup Børnehave. Ikke én bestyrelse har
kunnet sige sig fri for at løfte og
løse til tider håbløse opgaver.
Det har spændt imellem alt fra
ansættelser og afskedigelser af
ledere, håndtere hærværk / indbrud, som børnehaven i nogle
år var plaget af, eller kampen
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med kommunen om at blive
godkendt, da man gik fra at
være en selvejende institution
til at blive en privat børnehave,
hvor kommunen ikke mente, at
der var grundlag for at drive
den selvejende institution videre.
Børnehaven var godkendt til 40
børn, men i en del år har børnetallet ligget på 20 - 25 + /-. I
et tilbageblik skal vi ikke glemme den bestyrelse, som måtte
vende et underskud på ca. 1
mio. kr., ellers var børnehaven
lukket. Den gang var det dog
muligt for børnehaven at få en
låneoptagelse, og derfor kunne
driften fortsætte.
Et kendetegn for Kværndrup
Børnehaves tid var, at der var
nogle gode værdier såsom den
frie leg, hjemlig hygge, ikke at
glemme den årlige kolonitur, de
hyggelige høns på legepladsen, det kendte personale med
deres mangeårige gang i huset, at der altid har været et
stort forældre-, personale- og
bestyrelses-engagement. Noget ikke mange andre institutioner kan prale af. Netop den

stærke drivkraft og velvilje fra
alles sider af har gjort det muligt for børnehaven at overleve
de forskellige udfordringer.
Forældregrupper har haft arrangeret markedsdage, bidraget ved de årlige arbejdsdage
og søgt midler ved fonde m.v.
for at gøre børnehaven attraktiv og indbydende for børnene i
deres daglige gang i huset og
på legepladsen. Alt det arbejde, som mange har bidraget
med igennem tiden, er stærkt
bevidnet i de mange avisartikler og billedmateriale, som der
blev fundet frem og sikret ved
nedlukningen. Billeder mv. vil
blive overgivet til byens lokalhistoriske arkiv, når Covid19 tillader det.
Til slut vil jeg lufte min store
beundring for alle dem, der
igennem årene har arbejdet og
kæmpet for børnehavens eksistens. På vores bys vegne vil
jeg håbe, at nogle vil fatte mod
til at starte huset op igen, da
vores by ikke kan undvære
denne skønne gamle børnehave, hvor mange har trådt deres
barnefødder.

FORENINGER OG INSTITUTIONER

Dagplejen fortalt med sang
af Annette Simpson, på vegne af dagplejen
Det er længe siden, der har
været noget fra dagplejen
her i bladet.
Men vi kan da fortælle, at det
går godt.
Vi har raske og glade børn,
der leger og hygger sig hver
dag.
I sidste uge kom en kollega
cyklende med sine dagplejebørn rundt til flere af os med
lidt ekstra underholdning i
form af kæmpe sæbebobler.
Det gav mange smil hos alle.

Samtidig er vi også i COVID19 tiden, og den påvirker
selvfølgelig dagplejerne en
hel del. Vi skal holde afstand, hvilket vi også gør,
men kun til forældrene. Børnene har brug for at være
tæt på, og dem kan man bare ikke lade være med at
kramme.
Vi har selvfølgelig ekstra
meget rengøring hver dag,
og dermed ofte en del over-

arbejde, ud over vores
ugentlige 48 timer.
Heldigvis mærker børnene
ikke noget til det. De leger,
som de plejer, og for dem
betyder det ikke så meget, at
de oftere skal vaske/spritte
hænder.
I denne tid er det meget
brugt med fællessang, og
der er lavet en dagplejefællessang, som fortæller lidt
om dagplejen, så den får I
lige her:

15

FORENINGER OG INSTITUTIONER

Sangen er skrevet af Thomas Høg.
Melodi: Jonathan af Morten Remar og Niels Bøgvad Jeppesen

16

Børnelivet starter livet
Her bli’r meget lært
Vi står klar, og hjælper dem
Med det der er lidt svært
Men alt er trygt, og uden frygt
Støtter hvert et skridt
Viser man må altid godt
Begynde lidt blidt

Alle hjælpes godt på vej
Vi gir aldrig op
Vi møder dem med smil og leg
Til tril og dans og hop
Lærer dem at hjælpe til
Den sure pligt bli’r sjov
For børn ka’ mer’ end voksne ved
Når bare de får lov

Børnelivet starter livet
Har en stor værdi
Vi ved at hver gang barnet lykkedes
Ja, så lykkes vi
Og hver gang noget sætter grænser
Finder vi en vej
For vi tør sige “ja” til børn
Men også sige “nej”

Denne tid må vi stå sammen
Sammen hver for sig
For også små skal passe på
Men håndvask bli’r til leg
Og alle ved vi står på vagten
Passer deres “guld”
Våger med opfindsomhed
Der aldrig slås omkuld

BØRN OG UNGE

Skoleelever: Vi vil ha' vores hverdag tilbage!
af Lars Skov Sørensen
Eleverne på Tre Ege Skolen,
afdeling Kværndrup skriger ikke efter en normal hverdag. De
synger!
Den velkendte sang ”Giv os
lyset tilbage” er nemlig omskrevet til fire vers om dagligdagen
i en coronatid og længslen efter den gamle hverdag.
Johnny Vejen Kristensen, der
arbejder på Tre Ege Skolen,
har skrevet teksten til sangen,
som alle elever fra forårs-sfo til
5. klasse har lagt stemmer til
og indspillet.
”Sangen”, fortæller Johnny Kristensen, ”blev til for at vise, at
selvom hverdagen er og var
meget anderledes, end det vi
er vant til, var det stadig muligt
at skabe et projekt, som vi alle
var fælles om, indenfor de rammer, der var mulige. Hver klasse har indspillet et vers eller et
omkvæd, som er blevet optaget, og så er det hele blevet
klistret sammen, og der er efterfølgende blevet lagt musik
på”. Christine, der er musiklærer på skolen, har lagt fingre og
tangenter til musikken.
Sangen er publiceret på Facebooksiden ”Landsbyordningen
Tre Ege Skolen afd. Kværndrup”. Scroll ned til 7. maj og
nyd musikken, mens tekst og
billeder af børnene vises på
skærmen.
Linket til facebooksiden er:
https://www.facebook.com/
Treegeskolen.dk/

Melodi: Giv os lyset tilbage
Tekst: Johnny Vejen Kristensen
1. Nu er vi alle samlet igen
alle og en hver for sig
hverdagen er- ikke som den var før
nu skal vi lege en helt anden leg
så corona forsvind med dig
Gi’ os hvad vi vil ha
vi vil ha vores hverdag tilbag’
det her er ikke så sjovt synes vi
vi savner det gamle for det var jo det vi ku’ li
2. Hænder skal vaskes igen og igen
klasser skal være delt op
2 meters afstand skal vi huske på
og hygiejnen skal være i top
men corona nu må du stop
Gi’ os hvad vi vil ha
vi vil ha vores hverdag tilbag’
det her er ikke så sjovt synes vi
vi savner det gamle for det var jo det vi ku’ li
3. Alt det vi laver, er lukket ned
fritiden er på stand by
fodbold og dans og ja selv gymnastik
lad os nu håbe det starter til maj
så corona gå så din vej
Gi’ os hvad vi vil ha
vi vil ha vores hverdag tilbag’
det her er ikke så sjovt synes vi
vi savner det gamle for det var jo det vi ku’ li
4. Tiden den går og alt bliver godt
måske alt bliver som før
nu må vi vente og kæmpe en tid
og gøre det gode som det vi nu gør
så corona kom an hvis du tør
Gi’ os hvad vi vil ha
vi vil ha vores hverdag tilbag’
det her er ikke så sjovt synes vi
vi savner det gamle for det var jo det vi ku’ li

Her følger sangen i sin fulde
ordlyd:
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Dagbog fra Coronatiden
Friskolearkivet har indsamlet dokumentation fra Coronatiden blandt andet i form af dagbøger
fra skoleelever over hele landet.
Elever fra Trunderup Friskole har indsendt bidrag. Her kan du læse uddrag af et par forskellige
dagbøger. På www.friskolearkivet.dk/hvordan-tackler-vi-coronakrisen/ kan du læse alle de indsendte dokumentationer, og du kan læse mere om friskolearkivet.
En hverdag i Coronatiden
Af: Maja, 8. klasse
Jeg stod op ligesom jeg plejer
og begyndte at lave skoleting.
Det var underligt ikke at være
på skolen når jeg havde time.
Jeg har bare siddet ved mit
skrivebord, min seng og nede i
stuen og lavet skoleting. I starten syntes jeg at der var for
mange opgaver. Nogle af dem
var sjove og nemme andre var
svære og lidt kedelige. Efter en
time har jeg holdt frikvarter og
set Netflix.
I de to første uger var mine forældre på arbejde. Efter det gik
min mor på arbejde hjemmefra
ligesom mig. Min far gik stadig
på arbejde. Han sagde at der
ikke var så meget men at der
stadig lige var lidt.
Jeg fulgte bare vores normale
skoleskema.
Det var lidt hårdt og kedeligt at
sidde alene og være i skole.
Men jeg fik det til at gå.
Vi snakkede sammen over
computeren. Vores klasselærer
Kirstine delte et link til et Zoom-
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møde hvor vi alle sammen
snakkede om skolen og de opgaver vi skulle lave.
Det var megaunderligt at der
ikke kom noget lyd over fra
skolen. Jeg bor tæt på skolen,
og normalt kan man høre når
de små børn er udenfor og råber og skriger. Men der var bare helt stille.
Søndag 12/4-20
Af: Mikkel, 8. klasse
Jeg stod op af sengen, gik ned
og tog noget mad. Jeg var så
træt at jeg kunne gå op og sove igen. Men jeg gik udenfor.
Jeg legede lidt med min hund.
Vi skulle have været til påskefrokost med mine bedsteforældre, men det kunne vi ikke på
grund af corona, og vi kan heller ikke komme i skole på
grund af smittefare. Det er også lidt sværere at lave lektier,
end i skolen hvor man bare
spørger læreren om det man
ikke kan finde ud af og så kan
man få et svar. Nu er man nødt
til at ringe eller skrive til ens

lærer, hvis man ikke kan finde
ud af det.
Da jeg fandt ud af at vi ikke
skulle i skole, tænkte jeg fedt!,
men nu vil jeg gerne i skole,
fordi det er ret kedeligt at sidde
hjemme og lave lektier alene.
Man kan heller være sammen
med sine venner mere og man
må kun være 10 mennesker det
samme sted. Ellers får man en
bøde på 1500 kr per person.
Den frihed man havde før er
væk. Altså der er ikke noget der
længere er som det plejer, du
kan ikke bare lige tage over til
bedsteforældrene.
Det er ligesom om man er
spærret inde i et rum, og du har
kun en telefon du kan bruge.
Påskeferien
Af: Oscar J, 8. klasse
Her i påskeferien kunne jeg virkelig mærke forskel på en normal ferie, fordi jeg måtte ikke
være sammen med nogen, så
det gjorde at ferien ikke var så
god som alle andre ferier.
Jeg har bare prøvet at få så
meget af tiden til at gå, men det
er svært når at man ikke rigtig
må være sammen med nogen.
Jeg har spist ret meget mad i
påskeferien fordi det er også en
god måde at få brugt lidt tid på.
Jeg har faktisk glædet mig lidt
til at skulle lave skolearbejde
igen, fordi det er ret kedeligt
ikke rigtig at lave noget. Fx. det
handler bare om at kunne komme hurtigt tilbage til hverdagen
det glæder jeg mig til så kan jeg
komme til træning, det er bedre
slet ikke at se særlig mange så
kommer vi hurtigere over det
her problem.
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14. April 2020
Af: Ann-Louise, 8. klasse
Kæft hvor er her kedeligt.
Jeg har ligget syg med feber,
og mor har ringet til lægen.
De siger at hvis jeg ikke får det
bedre i morgen, skal jeg testes
for corona.
Så nu er jeg lukket inde på mit
værelse. JUHUU!
Mandag d. 23. marts 2020
Af: Karen, 7. klasse
Lige da vi fik at vide, at vi ikke
skulle i skole, blev jeg faktisk
ret glad, men det var nok også
fordi jeg ikke vidste, at vi ville få
så mange lektier for. Jeg synes,
at vi har lidt for mange lektier
for, det kan i hvert fald godt se
uoverskueligt ud, når man ser
alle lektierne på en gang.
Jeg skrev til min mor, fordi jeg
havde brug for at snakke med
hende, men hun var heldigvis
på vej hjem.
Da min mor kom hjem fortalte
jeg hende, at jeg følte mig me-

get stresset. Hun sagde, at jeg
skulle huske at holde pauser,
og så skulle jeg lave lidt mindre
lektier, men selvfølgelig stadig
lave så meget, som jeg kunne
overskue. Og så sagde hun
også, at jeg skulle snappe min
fætter, fordi jeg har den bedste
fætter i verden, og han kan altid
få mig i godt humør.
Helt ærligt så tror jeg ikke jeg
havde overlevet den dag, hvis

jeg ikke havde musik.
Jeg savner helt klart mine venner, men vi kan heldigvis stadigvæk snakke sammen over
telefonen. Jeg har det også ret
godt herhjemme, jeg føler jeg
når mere. Jeg er heller ikke
rigtig bange for at blive smittet,
fordi jeg tror mit immunforsvar
er rimelig godt, men jeg er bange for at smitte andre, som ikke
kan klare denne virus.
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Fra Butikshandlerforening til Erhvervs- & Handelsstandsforening
i Kværndrup
Af Edvin Larsen
Artiklen her er baseret på de avisudklip, som opbevares i Lokalhistorisk Arkiv, da protokollerne for
Kværndrup Butikshandlerforening og senere Kværndrup Handelsstandsforening er bortkommet.
Kværndrup Borger- og Erhvervsforening modtog ved nedlæggelsen af Kværndrup Erhvervs- &
Handelsstandsforening en kasse med diverse papirer, som foreningen overdrog til Lokalhistorisk
Arkiv – men desværre uden en bestyrelsesprotokol.

I mange stationsbyer rundt om i
landet blev der i slutningen af
1800-tallet og i begyndelsen af
1900-tallet etableret handelsstandsforeninger og håndværker- og industriforeninger. Disse foreninger blev sat i verden
af dynamiske personer, som så
stationsbyen som et udviklingspotentiale, som man som forretnings- eller erhvervsdrivende
gennem en forening kunne få
indflydelse på.
I vor naboby, Ringe, fik man i
1886 ”Ringe Byes Forening for
Næringsdrivende”. Den skiftede
senere navn til ”Ringe Haandværker- og Industriforening”. I
1908 blev ”Ringe Grundejerforening” oprettet og kan nærmest
sammenlignes med en borgerforening. Først i 1944 fik byen
en forening af butikshandlende.
Det var ”Foreningen af Butikshandlende i Ringe”, som senere blev til ”Ringe Butikshandlerforening”. Foreningens navn i
dag er ”Ringe Handelsstandsforening”.
I Kværndrup stiftedes Foreningen ”Frem” i 1912, som kan
sammenlignes med Ringes
Grundejer-forening og var en
borgerforening, som havde meget vanskelige vilkår at arbejde
under. Foreningen ophørte
uden at blive nedlagt i 1917.
Foreningens korte 5-årige historie har jeg skrevet om i nr.
11 og 12 - årgang 2012 af
5772.Kværndrup.
I 1945 blev den nuværende
Kværndrup Borgerforening dannet. En selvstændig Håndvær20

ker- og Industriforening er det
derimod aldrig blevet til i
Kværndrup.
Interessen blandt nogle af de
forretningsdrivende var voksende
Umiddelbart efter 2. Verdenskrig begyndte nogle af de forretningsdrivende i Kværndrup
by at vise interesse for en forening. Byen havde de forretningsdrivende, der hørte til i en
by, så den kunne betegnes
som ”selvforsynende”, og det
var derfor ikke nødvendigt for
sognets borgere at tage til købstaden for at købe almindelige
forbrugsgoder. Derfor opstod
tanken om en butikshandlerforening. Initiativtager var urmager Johannes Nielsen, Svendborgvej 17.

Foreningen blev stiftet i 1951.
Vi ved meget lidt om denne forening, da der hverken er efterladt protokol eller regnskab fra
dens korte levetid, derfor kan vi
kun gisne om nogle af de udfordringer, som den havde at slås
med. Her var det ikke lokalsamfundet, der var udfordringen,
men snarere byens egne forretningsdrivende, som ikke mente,
at byen havde brug for en forening, hvor de kunne organisere sig. Man var vel sig selv nok.
Og der skulle derfor gå adskillige år, inden en handelsstandsforening blev stiftet.
Kværndrup Handelsstandsforening
I 1966 blev Kværndrup Handelsstandsforening, som foreningen hed i starten, stiftet.

Urmager Johannes Nielsen i sin forretning, Svendborgvej 17.
Foto: Inge Lise Poulsen, Kværndrup Sogn, 1900-1965
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eningen dog med visse rettelser og tilføjelser.
Til den første bestyrelse blev
valgt: manufakturhandler J.
Schjøtt, købmand Laurits Toft,
møbelhandler Karl Ejvind Pedersen, isenkræmmer Arne
Jørgensen og slagtermester
Kurt Skovgaard.
Foreningens første formand
blev købmand Laurits Toft,
Svendborgvej 33. Det skulle
hurtigt vise sig, at der var brug
for en handelsstandsforening. I
Kværndrup by var der i 1960
11 butikshandlende.
Svendborgvej 17.
Foto: Inge Lise Poulsen, Kværndrup Sogn, 1900-1965.

Det var en kreds af forretningsdrivende, som havde et udtalt
ønske om oprettelse af en sådan forening. Efter et orienterende møde i april 1966 blev
der indkaldt til en stiftende generalforsamling den 13. april
1966. Hertil var der så god en
tilslutning, at Kværndrup Handelsstandsforening blev stiftet.
Alt dette foregik på Kværndrup
Kro, som lagde lokale til foreningens fødsel. At lægge lo-

kale til foreningsdannelse har
kroen gjort et utal af gange på
denne matrikel siden kroens
start i 1834, hvilket har resulteret i et rigt foreningsliv i byen.
Til grund for foreningens vedtægter benyttedes de tidligere
vedtægter for Butikshandlerfor-

Købmand Toft. Foto: Kværndrup
Sogn 2, 1996 og Kværndrup Borgerforening, 1989.

Det første, der blev vedtaget i
den nystiftede forening, var, at
forretningerne fremover skulle
lukke samtidig kl. 12.00 om lørdagen. I 1968 fik foreningen
etableret julebelysning i Kværndrup. En julebelysning, som
blev kendt langt uden for
Kværndrups grænser - bl.a. på
Lolland. Det var før denne artikels forfatter var kommet til
Kværndrup. Familiens daværende bankrådgiver havde en
søn i Odense, som blev besøgt
med jævne mellemrum. Jeg
hørte fra bankrådgiveren om
Kværndrups særegne julebelysning, og hvor hyggeligt den
tog sig ud. Det var dengang A9
gik igennem byen. Julebelysningen bestod af en trekantet
træramme, hvori der var monteret glødelamper. Trærammen
var beklædt med gran. I gennem mange år blev disse trærammer hængt op i lygtepælene gennem byen og illustrerede
små juletræer med lys i. Et
smukt og betagende syn.
På den ordinære generalforsamling i april 1974 vedtog
man at forsøge udvidelse af
foreningen til også at omfatte
andre erhvervsgrupper såsom
håndværk og industri. Dette
ville kunne gøre foreningen
21
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mere slagkraftig, men det lykkedes ikke i første omgang.
Generalforsamlingen
vedtog
derimod at rette en henvendelse til Ryslinge Kommune angående etablering af fortov på Nyborgvej og om en forlængelse
af fortovet på Svendborgvej til
Vængevej. I sin beretning sagde formanden, isenkræmmer
Arne Jørgensen, bl.a., at det
forløbne år havde været et
mærkeligt år. Først fik man oliekrisen, og dernæst en mærkbar
arbejdsløshed i hvis kølvand
fulgte en afmatning, der også
smitter af på handelen. Formanden omtalte desuden ændringen af lukketiden til kl. 19
om fredagen, som kun havde
medført ganske få reaktioner.
På generalforsamlingen i foråret 1982 gik formanden, isenkræmmer Arne Jørgensen, af
med ordene ”Nu må der nogle
af de nye folk til, som er kommet til byen inden for de seneste år…”. Og det blev en af de
nye, Ole Bøje, Mode Centrum
(nuværende Butik’en), Svendborgvej 1, der blev valgt til formand. Endvidere kom bestyrelsen til at bestå af: møbelhandler Karl Ejvind Pedersen, Odensevej 26A, Aase Schou,
Schous
Hvidevareservice,
Svendborgvej 41, herreekviperings-handler Palle Pedersen,
Svendborgvej 2, gartner Michael Nielsen, Odensevej 9, forretningsfører Hans Skjerning Hansen, Kværndrup Andelskasse,
Svendborgvej 6-8 og snedker-
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Svendborgvej 33.
Foto: Kværndrup Sogn 2, 1996 og Kværndrup Borgerforening, 1989

mester Svend Ryberg, Bøjdenvej 19.
Kværndrup Erhvervs- og
Handelsstandsforening
De nye øjne skulle sætte gang i
foreningen. Og det gjorde de.
I 1983 blev foreningens navn
ændret til Kværndrup Erhvervs& Handelsstandsforening, således at foreningen også omfattede håndværkere. I august
måned blev foreningen som
den første udnævnt til ”Årets
Kværndrupper” – en ceremoni
afholdt af Kværndrup Borgerforening ved fugleskydningen i
Bakkelunden.
Formanden, Ole Bøje, valgte i
foråret 1984 at sælge Mode

Centrum, Svendborgvej 1, for
at emigrere til Australien. Ny
formand blev møbelhandler
Karl Ejvind Pedersen. Som ny
næstformand i foreningen blev
radioforhandler Steen Klarskov,
Nyborgvej 17A, valgt. En af de
første opgaver, den nye forening skulle tage fat på, var en
efterårsudstilling den 21. okto-
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ber. Udstillingen skulle afholdes
i Brdr. Pedersens Møbelforretning (nuværende Montagen) og
blev en bragende succes. Der
deltog 20 butikker i udstillingen.
Kværndrup Borgerforening deltog bl.a. med en udstilling af gl.
postkort og fotos fra Kværndrup
gennem tiden. Efterårsudstillingen blev et tilløbsstykke.

kasserer: Hans Jørgen Holten
(køkkenfabrikant, Glasmestervej 5), sekretær: Find Jørgensen (Bofi-tryk, Odensevej 1,
Den Lille Lokale), samt Kaj
Hansen (malermester, Drosselvej 10), Margit Jensen
(modefrisør, Nyvej 5) og Helge
Østerskov Hansen (Mode Centrum, Svendborgvej 1).

Foreningens 20-års jubilæum
Foreningen
Kværndrup
Erhvervsforening- & Handelsstandsforening afholdt i april
1986 generalforsamling. På generalforsamlingen trak formanden Karl Ejvind Pedersen (Brdr.
Pedersens Boligmontering) og
sekretær Aase Schou (Schous
Hvidevareservice) sig fra bestyrelsen efter flere år. Der blev
valgt en ny bestyrelse som konstituerede sig med formand:
Torben Kjeldgård (Butik LiTo,
Svendborgvej 4), næstformand:
Erling Hansen (brugsuddeler),

I 1986 havde foreningen 20-års
jubilæum. Dette skulle markeres i dagene den 25. – 27. september med specielle jubilæumstilbud og naturligvis en reception den 27. september på
Kværndrup Kro. I løbet af foreningens 20-årige historie var
der blevet taget mange beslutninger for at gøre Kværndrup til
en attraktiv handelsby såsom
julearrangementer, fælles annonceringer, forårsudstillinger,
fællesudsalg, torvedage og
meget andet.

Foreningen toppede
I 1984-85 var der en stor tilgang af nye medlemmer, således at foreningen i jubilæumsåret talte
63 medlemmer. Kværndrup formåede til trods for den stigende
konkurrence fra Bilka og Rosengårdscentret i midten af
1980’erne at fastholde sine
mange forretninger – ja, fik
endda flere nye til, således at
Kværndrup fremstod som en
særdeles attraktiv handelsby
med et stort varesortiment, hvor
man ellers i mange andre lokalsamfund (mindre stationsbyer)
så, at selv dagligvarer skulle
hentes længere og længere
væk, efterhånden som de lokale forretninger forsvandt. En ny
aktivitet blev der arbejdet med en forårsmesse i 1987 i Kværndrup Hallen over flere dage.
Forårsmesse
Så kom dagen for forårsmessen den sidste weekend i marts
1987. Folk strømmede til mes-
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se. Besøgstal på godt 2000
slog alle forventninger. Og en
af overskrifterne, som man kunne læse i avisen, var ”Vi er næsten helt rystet over, så godt
det er gået”, sagde en glad formand for Kværndrup Erhvervs& Handelsstandsforening, Torben Kjeldgaard, kort før afslutningen på weekendens messe i
Kværndrup-Hallen. 33 udstillere
- næsten alle lokale - viste deres ting frem. Og der var nok at
se på lige fra spegepølser til
biler.
Også de lokale tøjforretninger
inden for herre- og dametøj viste tidens modetøj frem ved
modeopvisninger både lørdag
og søndag. Keld og Hilda underholdt lørdag, mens countrygruppen CB Rollerskate stod
for underholdningen søndag.
Kværndrup Boldklub og Kværndrup Skytte-, Gymnastik- og
Idrætsforening hjalp til med afviklingen af messen. Borgmester Knud Erik Laursen, Ryslinge Kommune, åbnede messen
med følgende ord ”Der er vigtigt, at et lokalt samfund er
dækket ind med alle slags forretninger og virksomheder og
gerne flere af slagsen…” og
fortsatte ”…om to år vil en omfartsvej stå færdig. Vejen vil
betyde, at Kværndrup by bliver
mere rolig og behagelig at færdes i. Og selv om der kommer
en ny vej og drejer en del af
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Foto: Avisarkivfoto, 1988

trafikken uden om, vil byen og
et stort opland fortsat være der.
Så kan man til den tid se på,
om det er nødvendigt med bl.a.
en Kværndrup Messe til at slå
på stortromme for byens kvaliteter.” Messen blev en engangsforeteelse trods stor succes, vel sagtens fordi den krævede mange menneskelige ressourcer for det forholdsvise lille
samfund, som Kværndrup var.
Markeds- og spørgeskemaundersøgelser
Nye ord kom til at præge dagsordenen i de følgende år. Markedsundersøgelser og brugerundersøgelser vandt også indpas i Kværndrup Erhvervs- &

Handelsstandsforening. I oktober 1988 udsendte foreningen
5500 spørgeskemaer til folk på
Midt-, Syd- og Østfyn. Formålet
var at finde ud af, hvad kunderne syntes om Kværndrup som
handelsby. De ca. 1000 besvarelser, som indkom, blev edbbehandlet på Svendborg Handelsskole. Det korte svar var, at
folk generelt var glade for at
handle i byen, men der var dog
også malurt i bægeret. Der blev
bl.a. peget på, at der mangler
en sportsforretning og et byggemarked i byen. Der blev også
rejst kritik af ujævne fortov,
posthusets middagslukning og
manglende postkasser i byen.
Alt sammen noget, som Kværn-
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drups butikker ikke havde ansvaret for, men som befolkningen håbede, at foreningen ville
tage sig af.
Det fremgik også af besvarelserne, at folk glædede sig til
omfartsvejen, der skulle gå øst
om byen. ”Kunderne forventer,
at den nye vej vil medføre bedre parkeringsforhold og mere
plads i byen. Mange glæder sig
også over den kraftige konkurrence, vi har i Kværndrup. Det
giver god betjening og lave priser. Og så får vi generelt topkarakter, når det gælder betjening”, sagde formanden, Torben Kjeldgaard.
Omfartsvejen og nye tider
Ved indgangen til 1990’erne var
nye tider på vej. Omfartsvejen,
som var nødvendig, betød, da
byen ikke kunne tage mere trafik, at nogle forretninger, da deres omsætning var baseret på
strøgkunder, måtte dreje nøglen. Antallet af forretningsdrivende med butik i Kværndrup
faldt til 27 i 1995.
I september 1995 gik daværende formand for foreningen, Lars
Kristensen, indehaver af Grafisk Nærbutik og Lokalen i Trunderup, i pressen og opfordrede
kommunalbestyrelserne i Ryslinge, Ringe og Årslev til ikke at
oprette storcentre. Den tyske
kæde In Bau havde nemlig vist

interesse for Fyn. Ringe Handelsstandsforening var modstander af, at et storcenter blev
etableret ved A9-rundkørslen i
Ringe, men det skete dog med
det forbehold, at hvis Kværndrup eller Ryslinge kom på tale
som storcenter by, skulle Ringe
forsøge at trække centret til
Ringe.
Lars Kristensen opfordrede lokalpolitikerne til at læse en ny
rapport fra Foreningen for Bedre Butiksmiljø. Rapportens konklusion var, at omkring storcentre falder detailhandelens omsætning med ca. 20%, og det
er der ikke ret mange, som kan
klare. Samtidig fyres tre ansatte i den omkringliggende detailhandel, hver gang to personer
ansættes i et storcenter.
Ved generalforsamlingen i april
1996, hvor 38 af foreningens
medlemmer deltog, kunne en
glad formand, Lars Kristensen,
berette, at foreningen havde
fået debatten op i gear. Den
lille forening var fremme i aviser, radio og TV. Og den tyske
kæde frafaldt senere ønsket
om at etablere sig på Midtfyn.
Slogan: ”Det sker i Kværndrup”
Den 17. juni 1996 blev der afholdt torvedag i Kværndrup.
Foreningen havde lejet et fly og
var om morgenen fløjet til
Bornholm efter friskrøgede sild,

der blev solgt på torvedagen.
Samtidig havde foreningen et
fly i luften over Midtfyn det meste af dagen. På et banner stod
der ”Det sker i Kværndrup”, og
der blev virkelig trukket mennesker til byen den dag. Men der
var et men! Desværre var det
blandt de butikshandlende ikke
opbakning til dette statement.
I det kommende år trådte Lars
Kristensen tilbage som formand, men blev i bestyrelsen.
Ny formand blev Hans Jørgen
Hansen, direktør i Kværndrup
Andelskasse.
I sommeren 1996 var der uddelerskifte i SuperBrugsen. Ved
generalforsamlingen i april
1998 blev uddeler Allan Kolding
valgt til ny formand. Hans Jørgen Hansen og Lars Kristensen
trådte ud af bestyrelsen. Desuden kom Klaus Salling fra
”Butik’en”
(nuværende
Let
Køb), Svendborgvej 1, ind. Den
nye formand, Allan Kolding,
proklamerede straks ”Der vil
ikke ske de helt store ændringer i første omgang. Den nye
bestyrelse vil fortsætte med de
faste arrangementer, der har
fungeret og været gode tilbagevendende begivenheder. Men
det bliver også opgaven at finde ud af, hvad foreningen skal
bruges til i fremtiden. Udviklingen i form af færre forretninger
har også ramt Kværndrup, og
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måske skal vi som forening til
at tænke i nye baner.” Han
nævnte turisme, som et af de
områder, der kunne satses på.
Fusion med Kværndrup Borgerforening
Antallet af forretninger var siden midten af 90’erne blevet
mindre og mindre i antal, hvilket ses af Opgørelse over handel & erhverv i Kværndrup
(skema), og samtidig kneb det
med at skaffe personer, der
ville gå påtage sig en bestyrelsespost. Det var og er stadig et
generelt problem i de fleste foreninger. Det tog foreningen nu i
2006 konsekvensen af og lagde op til en fusion med Kværndrup Borgerforening.
”I Kværndrup Borgerforenings
bestyrelse bakker vi 100% op
om en fælles forening” udtalte
formanden, Ejvind Sørensen,
og fortsatte ”Det er vigtigt, at vi
har en slagkraftig forening, når
vi træder ind i storkommunen.” (1. januar 2007).
”Desuden skal vi være bedre til
at gøre opmærksom på byen,
så vi kan få det fulde udbytte af
motorvejen. Motorvejen vil betyde flere tilflyttere til Kværndrup.” Men en kendsgerning
var det, at Kværndrup var på
vej til at blive en soveby med

de konsekvenser, der følger
med. Det positive er dog her i
2020, at befolkningstallet er
svagt stigende i modsætning til
andre sammenlignelige byer.
Kværndrup Erhvervs- & Handelsstandsforening havde den
1. januar 2006 knap 50 medlemmer, mens Borgerforeningen havde 275 husstande som
medlemmer.
På de respektive generalforsamlinger i begge foreninger
blev det i april 2006 besluttet at
fusionere.
Den nye forening kom til at
hedde Kværndrup Borger- og
Erhvervsforening. Et par af hovedaktiviteterne i Erhvervs- &
Handelsstandsforeningen havde været opsætning af julebelysning og afvikling af torvedag.
De aktiviteter var det nu meningen, den nye forening skulle
stå for.
Borgerforeningen havde dog
stillet som betingelse for fusionen, at minimum på to af de ni
pladser store bestyrelse skulle
besættes af personer fra erhvervs- og handelslivet.
Efter en krise i Kværndrup Borger- og Erhvervsforening, hvor
den væsentlige grund var
manglende interesse for at del-

Opgørelse over handel & erhverv i Kværndrup med forbehold for Kværndrup Sogn
Forretningsdrivende med butik (handel/butik/håndværk)
Erhvervsdrivende (håndværk/industri/service/liberalt erhverv)

Tidspunkt
1960
11
15

Tidspunkt
1970
18
19

tage i bestyrelsesarbejde, lykkedes det heldigvis at føre foreningen videre. I 2020 er foreningens bestyrelse igen fuldtallig. Bestyrelsesarbejdet bygger på frivillige, der har et ønske om at gøre et stykke arbejde for lokalsamfundet. Byen og
dens borgere bør så til gengæld støtte foreningen og dens
bestyrelse i form af et medlemskab, så den kan leve op til foreningens oprindelige formålsparagraf fra 1945, som lyder:
”Foreningens Formaal er at arbejde for alt, som kan tjene til
Kværndrups Opkomst og Forskønnelse.”
Kilder:

Avisudklip:
Lokalhistorisk
Arkiv,
Kværndrup.
Avis: Den Lille Lokale i Ryslinge Kommune, Lokalhistorisk Arkiv, Kværndrup.
Fotos: Lokalhistorisk Arkiv, Kirkevej 3,
Kværndrup.
Larsen, Edvin: Foreningers og fællesforetagenders rolle i moderniseringen en undersøgelse af to rurale byers
modernisering fra landsby til stationsby i perioden 1900-1960, Institut for
Historie, Kultur- og Samfundsbeskrivelse, Syddansk Universitet, Odense,
2011.

Tidspunkt
1984/85
33
42

Tidspunkt
1995
27
43

Tidspunkt
efter 2005

(Kilder: Kværndrup Erhvervs- & Handelsstandsforening 1984/85 og Erhvervsvirksomheder i Ryslinge Kommune 1995.)
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OPSLAGSTAVLEN

OPSLAGSTAVLEN

SÆLGES / KØBES

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

Her er plads til
din GRATIS annonce

RØD OG GRATIS

gratis

Indsend små annoncer
inden næste deadline til
plata@plata1226.dk
GLASSTEN
Vi har 66 stk. Glassten i
Størrelse: 18,7 cm X 18,7 cm X 8 cm
Pris: 6 fl. Hardys Rødvin fra Coop
( tilbud 199 kr )
Ring 62271006 (Trunderup )

AKTIVITETSKALENDEREN
Dato

Kl.

Arrangement

Sted

Arrangør / tilmelding Pris
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