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Fra redaktionen
Af Anders Thorup
5772.Kværndrup har nu eksisteret i 10 år, og der er kommet
5 blade årligt – utroligt som
tiden går. For at fejre jubilæet
har 5772.Kværndrup besluttet
at lave et jubilæumsnummer,
som udkommer til jul. Jubilæumsnummeret består af et
udpluk af tidligere artikler, ligesom det vil indeholde annoncer fra vores lokale virksomheder og institutioner, som
jo i virkeligheden er dem, der
gør det muligt at lave bladet.
Det seneste ½ år har været
meget specielt for os alle. Det
bliver der skrevet meget om
dagligt i vores aviser og vist i
vore fjernsyn. Antallet af smittede med Corona virus er
stigende. Valget i USA har
også fyldt meget.
I forhold til de store ting, der
sker i verden, er vores hverdag
i Kværndrup måske uendelig
kedelig og forudsigelig. Men de
store nyheder har alligevel
også betydning for os i vores
lille samfund. I takt med antallet
af smittede stiger, er risikoen
for at kende nogen, der får
sygdommen naturligvis større,
og i Kværndrup oplevede vi det
i praksis, da 16 ud af 18 beboere fra Egebo var smittede
og flere af beboerne var syge.
Heldigvis fortæller Connie fra
Priser for annoncer
⅟₈ side: 1.600 kr. ex. moms,
¼ side 3.000 kr. ex. moms,
½ side 5.500 kr. ex. moms,
⅟₁ side 10.000 kr. ex. moms.
Priserne er for 5 numre årligt,
husstandsomdelt til ca. 1200
husstande.
Ordlyden af annoncen kan ændres fra blad til blad.

Egebos Venner, at beboerne
har det godt igen, og at Vennerne har draget omsorg for de
ramte – så dejligt at høre!
Vi skal nu gå med mundbind,
når vi er ude at handle – ja, det
er da irriterende, men er vel til
at klare, når vi ved, at risikoen
for at sprede smitte er mindre.
Vi skal også spritte vore
hænder, og det klarer vi også
nok, og det kan måske betyde
at
andre
sygdomme
får
sværere ved at sprede sig. Vi
skal nok vænne os til, at der
fremtidigt
kommer
andre
normer – og det er måske meget fornuftigt. Hvis vi altid havde været vant til at bruge håndsprit, inden vi gik i selvbetjeningsbutikker, havde det jo
været meget naturligt. Og det
er da egentlig meget fornuftigt,
at man har en vis hygiejne, når
man går i en butik, hvor alle
kan røre ved de samme varer,
som man putter i indkøbskurven og tager med hjem.
Har USA's valg også betydning
for Kværndrup? Nok ikke
direkte, men det er vel et signal, der er blevet sendt, som
også gælder i vores lille landsby. Folk er ikke ligeglade med
miljøet. Folk bryder sig ikke om
den evigt konfliktsøgende tilgang. Folk tager videnskabelige
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beviser alvorligt. Folk er kritiske
og tror ikke på udokumenterede påstande. Men som
bekendt er ”folk” jo kun godt og
vel halvdelen af USA's befolkning!

kende overfor mange folk. Tonen har ikke altid været sober,
og det lyder til, at tonen er
flyttet fra de sociale medier
over til den virkelige verden,
f.eks. i valgkampen.

Trump har brugt de sociale medier – eller måske snarere misbrugt. Det er nemt at sidde ved
computeren eller telefonen og
med få klik give sin mening til

Vi kan heldigvis ikke overføre
sprogbruget eller den voldsomme polarisering blandt folk
til forholdene i Kværndrup endsige Danmark, men den store

opbakning som Donald Trump
har fået, og stadig har, må
være et advarselssignal. Men
forhåbentlig kan Trumps nederlag stoppe andre politikere i at
fristes til at gå i Trumps fodspor, så dansk politik fortsat vil
være baseret på respekt for
andre, et sobert sprog samt
dokumenterede påstande.
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Kommunen har fået lavet en rapport ved navn ”Landsbyer i Faaborg-Midtfyn Kommune. Rapporten kan
i hele sin længde findes her: https://www.fmk.dk/fileadmin/user_upload/By_Land_og_Kultur/
Landsbyanalyse-2019_01.pdf. Beskrivelsen af Trunderup bringes her:
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Mad til bier
Af Lise-Lotte Liengaard
Som jeg skrev i forrige nr. af 5772 behøver en bivenlig have ikke være ensbetydende med, at alt
gror til i brændenælder, tidsler og skvalderkål. Giv blot det vilde sit eget lille hjørne – til en begyndelse.
Der er i skrivende stund stadig
nogle sejlivede blomster, som
stædigt lyser op i jordstykket i
Sønderhave.
Der er kornblomster, morgenfruer, hjulkroner og flere andre.
Desuden har en del senegræs
fået godt fat, mens tidslerne nu
efter to år er ret begrænsede i
deres udbredelse.
Jeg har henvendt mig til FMK
og spurgt om muligheden for
hjælp til at slå stykket og derefter rive det afslåede af. Jeg afventer reaktion fra FMK. Meningen er, at der ikke skal sås
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yderligere i stykket til foråret.
Måske bortset fra de solsikker,
eleverne næsten nu har tradition for at så. Vi vil så følge,
hvad der vokser frem og kommer i blomst.
Kværndrup Skoles indskolingselever følger stadig årets
gang i blomstermarken, og det
ville være givende og godt,
hvis FMK ville lade nogle
græsbede gro på det grønne
område. Der er god plads både til boldspil, drageopsætning, hygge ved bord-bænk
OG græsbede.

Bedene vil være et billigt og formidabelt undervisningsmiljø for
skolens elever. Ligeledes vil vi
som borgere kunne følge på
neutral grund, hvad der sker, når
græsset får lov at gro. Det kan
være det første skridt mod, selv
at turde kaste sig ud i at eksperimentere i egen have.
Siden udgivelsen af seneste
5772 har Bonderøven været i
Hjørring. Det blev der flere tvudsendelser ud af. Det er interessant at se bestræbelserne
her på at skabe mere levende
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Hans. Lad hækken gro og
blomstre til glæde for bierne og
til ly for de fugleunger, der måske endnu bor i reder i hækken.
Klip når blomsterne er blomstret
af, og fuglene er fløjet.
Bunker af sten og kvas
Mange bier yngler i visne
stængler og sprækker mellem
sten. Har du ikke mod på at gå i
gang med de større stensætningsopgaver, så find en plads,
hvor en mindre stenbunke kan
få plads og efterlad visne
stængler og andet afklip mellem
nogle buske, hvor det ikke generer dit øje.

og mere vild natur. At følge den
kulturændring, den kolbøtte vores hjerner skal slå, for at vi kan
finde os til rette med, at græsset
ikke ligner en golfbane, og at de
vilde blomster – ukrudtet - har
ret til at være der.
Jeg har denne sommer i min
egen have ladet græsset gro i
nogle "bede”, hvor det blev slået
en gang i starten af sæsonen og
en gang i oktober, hvorefter jeg
rev det afklippede græs af for at
udpine stykket, så de nøjsomme
planter, der også er her, kan få
fat, mens græsset forhåbentlig
hæmmes lidt.
Min plæne er gammel og fyldt
med alt andet end græs, så der
voksede meget hurtigt mange
forskellige græsser og blomster
op i mine græsbede. Vældig
smukt synes jeg.
Hen over sommeren var der
fyldt med insekter, og jeg har
aldrig haft så mange natsværmere som denne sommer. De
må have holdt til i det høje græs.
Jeg vil næste år udvide arealet
med græsbede. Min gamle have
med den ujævne plæne med
masser af ukrudt i, egner sig
fortrinligt til disse forsøg.

Jeg har netop dækket et af de
områder, der var udlagt som
græsbed, med tykt pap, holdt
på plads af afklippet græs og
nogle brændestykker. Til foråret fjerner jeg vinterdækket,
river området og sår forskellige frø, jeg har samlet. Formålet med vinterdækket er, at
græsset bliver så hæmmet, at
blomsterne får godt fat.
Vi er nu i en tid, hvor havearbejdet ligger lidt stille. Der er
god tid til at gå runder i haven,
fundere over, hvordan der til
foråret kan anlægges endnu
mere bivenligt.
Som jeg skrev i forrige nr. af
5772 behøver en bivenlig have ikke være ensbetydende
med, at alt gror til i brændenælder, tidsler og skvalderkål.
Giv blot det vilde sit eget lille
hjørne – til en begyndelse.
At klippe bivenligt
Når vi atter har lange lyse dage, og hækken er blevet grøn
og ”langhåret” så tøv med
hækklipperen, selv om et
gammelt råd er, at hækken
skal være klippet til Sankt

Bihoteller
Er blevet populære. Det er en
god idé at lave med børn og
børnebørn og i skolerne, men
naturens bihotel er lige til at gå
til. Lad en stub stå og følg dens
forgængelighed. Det tager år.
Eller læg en stub eller træstamme under en busk eller i et
hegn eller begge dele. I løbet af
kort tid, er der et mylder af liv i
og omkring stub eller stamme.
Honning er fantastisk
- siger bl.a. Søren Gerricke.
Læs i næste nummer af 5772
mere om honning. Indtil da:

Køb dansk honning.
Gå efter den honning, hvor du
på glasset kan se, at honningen
er produceret her i landet.
Hvis du vil støtte danske biavlere – amatører såvel som professionelle – så er det af afgørende betydning, at vi støtter ved at
købe den danske og gerne lokale honning. Mange biavlere
nedlægger hvervet. Det er af
flere årsager rigtig skidt.
Kilde: ”Bliv bivenlig” udgivet af
Danmarks Biavlerforening.
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30 år i Gultved – Carsten ”Mekaniker” Nielsen fejrer jubilæum.
Af Anders Thorup
Corona er en øl, en cigar, men det er også en bil – en Toyota Corona var en japansk luksusbil,
som vi halvgamle kan huske fra bybilledet.

Nu er det en anden Corona, der
præger hverdagen, så der er
grænser for festlighederne i forbindelse med jubilæet.
Coronaen har heldigvis ikke
betydet det store for travlheden
i værkstedet i Gultved. ”Jeg har
jo mange faste og stabile kunder, og bilerne går jo i stykker,
corona eller ej”.
Carsten startede sit værksted
langt ude på landet 1. november 1990. Gultved var på davæ-
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rende tidspunkt nok mest
kendt for Rødegård, som var
et klunserkollektiv, hvor der
boede en flok yngre mennesker i noget man nok kan kalde et socialt eksperiment. Kollektivet eksisterede 1979 til
1982. Carsten har for 2 år siden købt Rødegård, der har
stået tom i mange år. Nogle af
de gamle bygninger er blevet
revet ned og området omkring
Gultved Auto er blevet lyst og
åbent. ”Vi har renoveret nogle

af bygningerne, og de bliver nu
brugt til opbevaring af dæk for
vores kunder, ligesom vi har
biler, der skal stå i tørvejr mens
vi fx laver plade – eller malerarbejde på dem.”
Carsten har 1 autolakerersvend
og 1 autolakererlærling samt 2
mekanikersvende og 1 automekanikerlærling. En af autolakererne kan Carsten fortælle en
hel speciel historie om.
”Jeg blev ringet op af en noget
gebrokkent talende mand, som
søgte en praktikplads som autolakerer. Det var i en periode,
hvor jeg havde haft forskellige
autolakerere ansat, men de var
alle sammen ret ustabile, så jeg
malede en del selv. Jeg sagde
til den unge mand, at han gerne
måtte komme og prøve, og det
er jeg meget glad for i dag.”
”Den unge mand viste sig at
være Shevan. Han var en ung
syrer, som kom fra den kurdiske
del af Syrien. Det viste sig, at
han var et stort talent til at male
biler. Han havde kun prøvet det
en smule i sit hjemland, men
han var utrolig lærenem og lærevillig, og snart kunne han ar-
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bejde helt selvstændigt. Senere
kom han så i lære hos mig og er
som sagt her stadig, nu som
svend”.
”Det er dejligt at kunne hjælpe
et andet menneske. Han er fantastisk dygtig til sit fag og er en
stor hjælp for mig. Det er dejligt
at kunne sige, at jeg har været
med til at fremme integrationen
og været med til at gøre en forskel”.
Vi hører tit om de dårlige historier med indvandrere og flygtninge. Dejligt at høre en historie,
hvor udgangspunktet er tillid og
åbenhed over for andre mennesker og kulturer, og hvor resultatet er så positivt. Det kunne
mange lære meget af. Tillid og
åbenhed er vigtige egenskaber,
som også er nødvendige i det

daglige arbejde med andre
mennesker og ikke mindst
som forretningsdrivende.
”Jeg har en stabil kundekreds,
og jeg gør meget ud af at fortælle mine kunder, hvad der
er problemet med deres køretøj, så de ikke pludselig står
med en større regning, end de
havde regnet med og måske
føler sig snydt. I vores verden
med internettet er det blevet
en del af vores kultur, at kunden kan byde forskellige
værksteder op mod hinanden
for at spare nogle småpenge.
Der findes hjemmesider, hvor
man kan finde de billigste
værksteder, men kunderne vil
aldrig få et forhold til et sådant
værksted. Og står man en
søndag formiddag med en bil,

som ikke kan starte, er det rart
at vide, at man kan håbe på, at
den lokale mekaniker måske er
hjemme og kan hjælpe i en
nødsituation, så man kan komme på arbejde mandag morgen.”
Nu er søndag formiddag måske
et dårligt eksempel, for det er
nemlig tidspunktet, hvor Carsten og undertegnede og 15-16
ligesindede, halvgamle fodboldtosser, spiller fodbold på
Kværndrup Stadion – når vi ikke lige er coronaramte! Gultved
Auto er da også trøjesponsor
for Kværndrup Boldklubs Veteranhold!
”Gultved Auto har gennem årene haft stabil fremgang og det
skyldes i høj grad, at vi har været i stand til at tilpasse os markedet, og at vi har mulighed for
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Alle medarbejdere ved Gultved Auto bortset fra en lærling, som er på
skole. Shevan er nummer to fra venstre.
Foto: Tobias Acker.
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at reparere alle biler. Når vi har
pladeværksted og mulighed for
at male, kan vi tilbyde at lave
det hele på den skadede bil,
hvilket er en fordel i forhold til
vores samarbejde med forsikringsselskaber. Vi har også
samarbejde med flere andre
værksteder på Fyn, da vi har
oparbejdet en viden indenfor
elektromekanik og elsystemer,
ligesom vi også laver plade – og
malearbejde for andre værksteder.”
5772.Kværndrup besøgte også
Gultved Auto for ca. 5 år siden.
Dejligt at se, at Gultved Auto har
det godt, har gode og stabile
kunder og stadig fremgang.
Tak for besøget og tillykke med
jubilæet!

FORENINGER OG INSTITUTIONER

Verdenspremiere på DBU eFodbold i Kværndrup Boldklub
Af Susan Nielsen
I Kværndrup Boldklub tror vi fuldt og fast på, at fodbold er for alle, og vi har nu udvidet fællesskabet endnu mere.
kelte klubber, hvor modstanderne mødes fysisk.
Vores Hold
Selvom det hele så lidt sort ud i
starten af sæsonen grundet
Corona nedlukning og manglende træner, lykkedes det heldigvis at få skudt efterårssæson
godt i gang, og vi var samtidig
så heldig at Andreas Krog
meldte sig til at træne drengene, hvilket var et helt perfekt
match.
Vi endte med at have 2 super
stærke hold tilmeldte i rækken
U13- U16

Man behøver nemlig ikke være
superskarp til at sparke til en
fodbold, hvis bare man har passionen for fodbold. I klubben
dyrker vi fodboldspillet på banen, fra sidelinjen, i tv og på nettet – og nu også på PlayStation.
DBU har lanceret eFodbold,
som vi selvfølgelig, greb muligheden for at være en del af.
Der er styr på setuppet med en
super fed Carlsberg Sportsfond
Gaming Arena. Der dystes i
FIFA20 på en PlayStation 4 Pro.
Hvad er DBU eFodbold?
DBU eFodbold er FIFA20 på
PlayStation 4 med træning i

Kværndrup Boldklub med deltagelse i stævner og turneringer. Der er indledende puljespil i efteråret. Et hold består
af 2-6 spillere. Der spilles 2
mod 2, og alle stævner/
turneringer spilles i en lokal
fodboldklub, hvor holdene
mødes fysisk (offline spil).
Efterårssæsonen startede i
september og afsluttes i december. Hver sæson afsluttes
med regionale finaler. Grand
Finals (Danmarksmesterskaberne) spilles i december.
Turneringen afvikles i de en-

Begge hold har i skrivende
stund, kvalificeret sig til de regionale finaler, der spilles sidst i
november. Det er vi i klubben
selvfølgelig rigtig stolte af, og vi
ønsker drengene rigtig meget
held og lykke med de videre
kampe.
HVEM KAN VÆRE MED
U8-U12, U13-U16 og U17+.
Her kan både drenge og piger
samt mænd og kvinder spille
med, såfremt de er eller bliver
medlem af Kværndrup Boldklub. Det er ikke et krav, at man
er spillende på græs for at være medlem af eFodbold.
Vi træner hver mandag kl 1618.
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Kære Kværndrup og omegn
Af Christina Kørschen Pedersen, Kværndrup Hallens bestyrelse
Vi i Kværndrup hallens bestyrelse er uendelig glade for den lokale opbakning. Mange har valgt
at være sponsorer, og det er vi
meget stolte over.
Et par stykker af skiltene skal
snart tages ned, og vi søger derfor efter nye sponsorer.
Et årligt abonnement koster 250
kr. (Første år går 100 kr. til at få
lavet skiltet, de følgende år går

pengene ubeskåret til hallens
udvikling).
Enkelte støtter også uden at
have skilt oppe, - til dem skal
også lyde en kæmpe tak.
Det skal ikke være nogen
hemmelighed, at vi det seneste år har brugt rigtig mange
penge på at få lavet nyt køkken, og derfor håber vi fortsat

Firmasponsorer i hallen
Af Ulrik Krog, Kværndrup Hallens bestyrelse
I Kværndrup Hallen har vi en del
firmasponsorer, og dem er vi
rigtig glade for, men der er altid
plads til flere.
Det er en mulighed for at være
med til at bevare hallen, som er
en af forudsætningerne for, at
vores lokalsamfund er attraktivt
for nytilflyttere.
Vi har flere muligheder for, at dit
firma kan blive en del af hallens
støtter, så hvis det er noget, du
vil høre nærmere om, så kontakt
Ulrik Krog på telefon 63 95 61
07 efter kl. 15.30, eller på mail
administration@kvaerndruphallen.dk.
12

på byens opbakning, da planerne for Kværndruphallens udvikling ikke stopper her.
Kontakt mig på Facebook hvis
du/I ønsker at støtte hallens
fremtidige udvikling.
Eller skriv på sms 51 21 49 39.
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Kværndrup Hallen
Af Ulrik Krog, på vegne af Kværndrup Hallen
buddet giver udfordringer med,
at vi kun må være 10 personer
sammen.
De forskellige foreninger vil melde ud, så hurtig de kan, og der
vil løbende ske ændringer og
tilretninger.

Corona, restriktioner og forsamlingsforbud er noget, som har
stor betydning for, hvordan vi
kan dyrke vores sport, og hvordan vi skal forholde os i hallen.
Foreningerne og hallen tager
alle disse restriktioner meget
seriøst og prøver at agere i dem
på bedste vis for, at man stadig
kan dyrke sport. Men vi har brug
for jeres hjælp til at overholde
reglerne, ligegyldigt hvad man
synes om dem. De er lavet efter
sundhedsmyndighedernes
restriktioner.

Så vi vil bede om jeres hjælp
med at overholde reglerne, så
vi forhåbentlig fortsat kan holde hallen åben. Mind hinanden om at bruge håndsprit,
spørg om mundbindet ligger i
tasken eller tilbyd et, hvis ens
makker har glemt det.
Vi har i skrivende stund ikke
fået alle de nye retningslinjer
fra pressemødet den 23. oktober, men vi ved det kommer til
at betyde noget for fodbold og
badminton, da forsamlingsfor-

Hallens nye køkken er færdigt,
og vi ville så gerne have haft
mulighed for at vise det frem,
men det er desværre ikke noget,
vi kan i øjeblikket, men vi håber,
at vi får muligheden senere.
Det nye køkken giver også nye
muligheder for at kunne servicere flere og større begivenheder.
Det ser vi frem til vil blive udnyttet i de kommende år og håber
på, at det vil blive et aktiv for byen og hallen.
Hvis der er spørgsmål til hallen
omkring corona eller andre ting,
der foregår i hallen så skriv på
administration@kvaerndruphallen.dk
Så vil bestræbe os på at besvare så hurtig så muligt.

Åbningstider i Borgerbiblioteket
Af Jesper Sell
Biblioteket er indtil videre kun åbent i Hallens åbningstider.
Dørlåsene er styret elektronisk efter hvornår,
der er booket tider i Hallen.
Åbningstiderne ser sådan ud:
Mandage 9.30 - 21.30
Tirsdage 9.30 - 11.30 + 16.00 - 21.30
Onsdage 9.30 - 22.00
Torsdage 9.30 - 12.00 + 16.00 - 21.30
Fredage 8.30 - 14.00 + 15.00 - 20.00
Lørdage og søndage er der lukket.
Lukket mellem d. 17. dec. og 4. jan.
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Kværndrup Hallen søger pr. 1 februar 2021 forpagter til cafeteria og køkken.

I forbindelse med færdiggørelsen af det nye køkken i KVÆRNDRUP HALLEN, ønsker KVÆRNDRUP
HALLENS´s bestyrelse at gennemføre en radikal ændring af visionerne, mulighederne og forventningerne til cafeteriets og køkkenets fremtidige drift.
Hallens bestyrelse ønsker, at cafeteriet og dermed køkkenet i fremtiden skal være et vigtigt og givende
potentiale både for Hallen, forpagter, brugere af hallen og ikke mindst for Kværndrup.
Bestyrelsens vision og forventninger er at en kommende forpagter, med baggrund i de muligheder som
det nye køkken rummer:

Har åbent i cafeteriet, som minimum, når der er brugere i Hallen.

Kan levere en hyggelig, imødekommende og fleksibel service for hallens brugere

Er positiv, udadvendt, loyal og ansvarsfuld.

Brænder for at udvikle sin egen virksomhed, hvor du er herre i eget hus.

Kan levere sund og spændene mad i cafeteriet, til fester og mad ud af huset.
Vi kan tilbyde:

En fordelagtig forpagtningsaftale.

Mulighed for evt. aftale om servicetimer som supplement til din forpagtning.

Et nyt og moderne produktionskøkken samt et cafeteria, der står foran en mindre renovering.

Mulighed for at opbygge en alsidig catering virksomhed.

Mulighed for levering af pensionistmad.

Mulighed for samarbejde med Forsamlingshuset.

Mulighed for at servicere og stå for maden til fester i Hallen.

Eventuelt mulighed for at levere mad til den lokale folkeskole.
Kværndrup Hallen blev pr. 1/1 2019 selvejende. Vi arbejder målrettet på at blive det samlende idrætsog kulturtilbud i vores lokalområde.
Hallen har lige afsluttet etableringen af helt nyt køkken, som nu fremstår som et moderne produktions
køkken (kapacitet ca. 350 kuverter.)
Ansøgning med relevante bilag sendes senest d. 31/12 2020 til : administration@kvaerndruphallen.dk
Eventuelle spørgsmål og forespørgsler kan rettes til Bestyrelses- formand eller næstformand
Ulrik Krog tlf. 63956107
Jesper Sell tlf. 41435052
Hallens hjemmeside kværndruphallen.dk
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Lokalbladet for Kværndrup Sogn
Formandsberetning 2020
Af Stine Jørgensen, bestyrelsesformand

Vores Generalforsamling og
dermed også denne formandsberetning skulle have været afholdt i foråret, men grundet en
uventet gæst, ved navn Corona, er den blevet udsat til i dag,
og dermed blevet til en slags
efterårsberetning.
Det har været en anderledes tid
for os alle, landet har været lukket ned i en periode, og det er
stadig usikkert, hvad Corona
byder på i fremtiden. Men indtil
nu har vi hængt fast, og bladet
har været udgivet efter planen.
I 2019 var vi i alt 30 frivillige,
som var involveret omkring vores lokalblad 5772.Kværndrup.
Det fordeler sig ud på 18 uddelere, hvor Bodil står for den primære koordinering.
Olav indhenter annoncer samt
plejer vores annoncører.
Edvin, som flittigt skriver om
Kværndrup sogns fortid.
Lars og Anders, som sidder i
redaktionen, med Solveig som
korrektur læser.
Anne og Kaare står for layouten.
2 revisorer, Bente og Svend
Aage og os 5 i bestyrelsen,
Kaare, Carsten, Jan, Frede og
undertegnede.
Derudover har vi Lars og LarsHenrik som har siddet klar på
suppleantposterne.
For at takke alle vores frivillige,
startede vi året ud med vores
traditionsrige Nytårskur, som
blev afholdt i forsamlingshuset.
Der var som altid god opbakning fra alle, som er involveret i
Bladet lige fra redaktionen til
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uddelerne. Dejligt at mærke
den opbakning og den åbenlyse lyst, der er til at være en del
af Bladet. Det sætter vi i bestyrelsen meget stor pris på.
Vores forenings formål er bl.a.
at bibringe samhørighed og
fællesskabsfølelse i lokalområdet, så udover at udgive Lokalbladet 5772.Kværndrup,
valgte vi i bestyrelsen, at støtte en lille række lokale initiativer, vi vurderede opfyldte dette formål til gavn for flest mulige borgere i 2019. Dette kan I
se i vores regnskab.
Sidst på året, besluttede vi
dog i bestyrelsen, at vi i år
2020, ikke vil donere nogle
midler ud til indkomne ansøgninger. Vi i bestyrelsen har
brug for at finde ro omkring
foreningens økonomi. Vi er
ikke bekymrede, da vi grundlæggende har en sund økonomi, men vi som bestyrelse har
brug for at finde ind til kernen
med bladets formål og finde
fælles fodslag for, hvordan
fremtidens økonomi skal forvaltes.

I år 2020 er det jubilæumsår for
Foreningen ”Lokalbladet for
Kværndrup Sogn”, det er 10 år
siden foreningen blev stiftet. Vi
har derfor nogle projekter i støbeskeen, men som er trukket
lidt bagud pga. Corona. Vi glæder os til at kunne præsentere
jer for dem, når vi har fået den
nye bestyrelse på plads, og foreningen kan arbejde videre.
Vi i bestyrelsen vil gerne takke
alle dem, som i 2019 har bidraget med indlæg til bladet, det
gælder både borgere, erhverv,
institutioner og foreninger. Hvis I
har ideer til bladet, er I meget
velkomne, for vi vil gerne have,
at bladet udvikler sig og fornyer
sig, så I stadig har lyst til at læse med.
Jeg, som formand, vil gerne takke bestyrelsen for god ro og orden i 2019, og jeg vil endvidere,
endnu engang, takke alle de
frivillige omkring foreningen for
Lokalbladet
for
Kværndrup
Sogn.
Tak for ordet!
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LysAvisen skifter ejer
Af Frank Andersen, Kvaerndrup.info, tlf.:61 77 66 33
går de 2 lysaviser til Lokalrådet,
som herefter står for drift og
vedligeholdelse.
Når jeg skriver ”delvis” opdatering, skyldes det, at jeg ejer
den software, som bruges til at
opdatere hjemmesiden med, og
at et skift af software vil betyde,
at hele sitet skal laves om! Jeg
har derfor sagt ja til at fortsætte
med at være den, der opdaterer
hjemmesiden.
Det er efterhånden længe siden
vi første gang så LysAvisen i
SuperBrugsen. Faktisk startede
den allerede i marts 2013, så
mange informationer er blevet
spredt via dette medie siden da.
Det har været en tid med mange
glade stunder, men også en
kostbar tid, da Lysavisen ikke
har nogen indtægt! Lysavisen er
sponseret af Kværndrup.Info,
som heller ikke har nogen
indtægt, og derfor er det nu
blevet økonomisk urentabelt for
mig at drive hjemmeside og

lysaviser videre. Udgiften er
simpelthen blevet for stor, som
årene er gået.
Det er så derfor, jeg har forespurgt i Lokalrådet, om ikke
man vil overtage drift, ansvar
og delvis opdateringen af
hjemmeside og lysaviserne.
På lokalrådsmødet den 5/11
2020, blev det besluttet at
domænet
www.kvaerndrup.info overgår
til Lokalrådet, som herefter
ejer domænet. Ligeledes over-

Der er kommet ny software til
de 2 lysaviser. Det er en mere
strømlinet software, og med
flere funktioner end det gamle
PowerPoint. Vi kan nu trække
data fra mange forskellige platforme, herunder Conventus,
Facebook, ICal kalender, hjemmesider og meget mere.
Har du noget, du gerne vil have
på lysavisen er fremtidig kontakt til Lokalrådet på
mail@kvaerndruplokalraad.dk.
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Nyt fra Kværndrup Forsamlingshus
Af Dorthe Nielsen, Kværndrup Forsamlingshus.
Forsamlingshusets økonomi er udfordret. Har du husket at blive medlem?
Så tænker jeg, det er tiden, at
vi lader høre fra os i Kværndrup Forsamlingshus.

set. Vi havde ellers set frem til
at skulle holde julefrokost og
juletræsfest, men desværre..

Fra 11. marts og til og med juni
måned blev alle bookede fester
i forsamlingshuset aflyst pga.
Corona, som jo satte en stopper for alle aktiviteter. Vi har
hele tiden haft åbent for udlejning af huset med de restriktioner, der nu engang var og er,
og fra juli måned, hvor forsamlinger på 100 personer blev
tilladt, begyndte det at lysne
lidt, men efter at konfirmationerne i august og et par bryllupper var blevet afholdt, har
der kun været et par enkelte
fødselsdage og barnedåb. Resten af året er alle arrangementer blevet aflyst.

Corona - det er noget møg!
Vi håber, at 2021 byder på
mere frihed, mere oplukning
af samfundet forhåbentlig, så
vi igen kan afholde fællesspisninger, julearrangementer
m.m. til gavn for lokalsamfundet – eller er det tid for forandringer?

Desværre er samfundet fortsat
påvirket af Covid -19, og nyligt
indførte forsamlingsforbud på
10 personer betyder, at der på
nuværende tidspunkt og de
næste 4 uger stadig ikke afholdes nogle arrangementer i hu-
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I juni måned konstaterede vi,
at built-up taget over indgangspartiet var utæt, det
havde vi ikke lige behov for.
Heldigvis er der blevet oprettet en Forsamlingspulje i Faaborg-Midtfyn Kommune til forbedringer i husene, som vi
kunne søge. Vi blev tilgodeset
med 40.000 kr. ud af et budget på 75.000 kr.
Der har stort set fra marts og
til nu ingen indtægter været,
og det kommer der heller ikke
resten af året. Der er ingen

økonomiske hjælpepakker fra
staten til dækning af de faste
udgifter, men Fynsland har sammen med kommunen arbejdet
på at få noget hjælp til forsamlingshusene. Vi ved endnu ikke,
hvor dette ender.
Forsamlingshusets økonomi er
udfordret – men vi glæder os
over, at der er så mange, der
har købt medlemskort. Og sidder der nogen derude, der gerne
vil købe medlemskort eller bare
støtte forsamlingshuset, men af
en eller anden grund ikke har
mulighed for at indbetale på MobilePay eller overføre, er man
velkommen til at kontakte en fra
bestyrelsen – Alt modtages med
taknemmelighed.
Generalforsamlingen
den 26. januar 2021.

afholdes

Kværndrup Forsamlingshus tlf.
22 78 12 77 .
www.kvaerndrupforsamlingshus.dk
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Godt i gang i Trunderup Børnehave
Af Gitte Reimer, afdelingsleder Trunderup Friskole og Børnehave
I Trunderup Børnehave startede vi op efter sommerferien
med 36 skønne unger. Det kunne vi gøre, fordi vi er blevet opnormeret til at kunne tage imod
44 børn, mod de 30 børn vi i
mange år har været godkendt
til at tage imod.
Opnormeringen er sket i forbindelse med, at Kværndrup Børnehave desværre måtte lukke.
Vi måtte derfor også tage nye
lokaler i brug, så der er plads til
alle. Både på grund af COVID
19, og for stadig at få fornemmelsen af en lille tryg børnehave, har vi valgt at lave tre stuer
med 12 børn i hver.
Vi har prioriteret en god normering, der hedder to voksne på
hver stue, hvilket har vist sig at
være en rigtig god investering.
Børnene stortrives i deres grupper og har stadig fællesaktiviteter sammen alle sammen, bl.a.
udendørsgymnastik en gang
om ugen, - med afstand forstås.
Fra vores harmonikaspillende
pædagoger har vi masser af
musikalske indslag, som alle
børn synger med på, og en vaskeægte cirkusartist har vi også

fået ansat til stor jubel for børnene, når han jonglerer, står på
hænder og går på line.
Vi har fra sommerferien haft
forskellige temaer i børnehaven, som grupperne har været
rundt om på hver deres måde.
Bl.a. har vi arbejdet med motorik og venskaber.
Ellers er sensommeren og efteråret gået med en masse
udendørs aktiviteter, der grundet det dejlige vejr, har været

skønt. Vi har øvet på cykelbane, leget stopdans, gået tur i
området og selvfølgelig fundet
på alle de gode lege som børn
finder på. I skrivende stund går
vi og glæder os til vores tipi
kommer op at stå, så vi får endnu bedre mulighed for, at blive
udenfor i al slags vejr.
Har nogle lyst til at komme og
besøge vores dejlige børnehave, er I meget velkomne til at
aftale et besøg.
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FDF samler juletræer
Af Anita Knudsen
Kværndrup FDF vil prøve noget nyt i år. Vi er også ramt af Corona, så vi ikke har haft mulighed
for at tjene de penge til kredsen, som vi plejer.
Derfor vil vi samle brugte juletræer ind. Kværndrups borgere
kan lægge juletræet ud i deres
indkørsel, så vil FDF´erne køre
rundt og samle dem ind.
Det koster 25 kr for at få juletræet afhentet.
Det bliver den 29. december.
Vi vil gerne have en melding,
hvis I vil have hentet jeres træ.
Det kan gøres ved at sende en
mail til:
fdfkvaerndrup@gmail.com eller
sms til 22 57 04 15 med adressen. Betaling kan være bankoverførsel på kontonummer:
5975 0008005363 eller mobilpay: 85 75 99.
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Coronatidens præg i Kværndrup Borger- og Erhvervsforening
Af Ulrich Ammitzbøll, formand for Kværndrup Borger- og Erhvervsforening
Coronaen har, ligesom alle andre steder, budt på et stille år i
foreningen, da intet er som det
plejer. Vi lagde derfor hovederne i blød, for at finde ud af,
hvad vi kunne lave af sikre arrangementer. Det blev inden
sommerferien til den historiske
skattejagt på Facebook, hvor
der blev lagt ledetråde op med
forskellige historiske lokaliteter i
byen. Hvor alle, unge som
gamle, kunne være med. Og
vinde en præmie.
Til halloween havde vi lavet en
konkurrence, hvor borgerne
skulle lægge billeder op af flotte
(u)hyggelige græskar. Vi modtog mange flotte billeder af kreative græskarhoveder.
Traditionen tro skulle vi her i
november måned afholde julehygge, for byens dagplejere og
børnehaver i Bakkelunden,
med æbleskiver og varm kakao.
Men som alle andre steder, har
Coronaen igen haft sin indvirkning, og vi har derfor besluttet

julebelysningen klar til jul i form
af nye lyskæder på julestjernerne, som hænges op omkring 1.
søndag i advent.
Vi håber, at år 2021 giver mulighed for at lave nogle hyggelige arrangementer for byens
borgere i alle aldre.

Liam på 5 år er vinderen af
konkurrencen om Kværndrup’s
mest uhyggelige græskar
at holde afstand og levere æbleskiverne rundt til de enkelte
dagplejere og børnehaver, så
børnene fortsat kan opleve julehyggen på forsvarlig vis sammen og hver for sig.
Ligeledes er det besluttet at
udskyde vores ellers vellidte
julehygge ved Brugsen i år til
næste år. Julestemningen skal
nok sænke sig over byen, for vi
har brugt tiden på at få gjort

Bakkelunden
Mange bruger Bakkelunden familier, dagplejen, børnehaven såvel som skolen.
Det er dejligt, at den flittigt bliver brugt, men vi opfordrer
endnu engang alle til at passe
rigtig godt på Bakkelunden og
endelig kontakte os, hvis I ser
noget usædvanligt dernede.
Vi har haft hærværk tre gange i
år. Det kan hurtigt blive en bekostelig affære for vores lille
forening.
Vi glædes dog over, at vi ikke
har haft hærværk på vores
flagstænger i år, hvor vi normalt mister nogle stykker og
reparerer en snes stykker om
året.
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ÆLDREHØJSKOLEN I
RYSLINGE
Vi er en folkeoplysende forening, der er startet i Ryslinge kommune i 90’erne, og vi holder i januar, februar og marts 2021 højskoledage, 4 fredag eftermiddage med spændende foredrag og musik.
Fra kl. 14 -16.30.
29. januar 2021 Fhv. Vicestatsminister Bendt
Bendsen:
Fra Bondedreng til vicestatsminister
12. februar 2021 Præst i Ryslinge frimenighed
Mikkel Crone: Onkel Vilhelms historie

Se hele programmet på www.aftenskolen.nu
Alle møder holdes i Valgmenighedens mødelokale, Åskovvej 2 5856 Ryslinge.
Pris 60 kr. pr. møde inklusive kaffe og kage.

5. marts 2021 Forfatter Charlotte Langkilde:
Oluffa fra Færøerne til Brandts Klædefabrik

På bestyrelsens vegne

19. marts 2021 Musikeftermiddag med Svindinge
Salonorkester:
Musical-melodier mv.

Kirsten Bekker
Kirsten.bekker@mail.dk
Tlf. 21789427

Egebos Venner i Kværndrup
Af Connie Ebbesen
Beboerne har det godt efter Covid-19.
Siden generalforsamlingen i
februar har vi ikke kunnet lave
de aktiviteter, som stod i vores
kalender på grund af Covid-19.

Jeg vil, selvom det er tidligt,
ønske jer alle en rigtig glædelig
jul samt et godt nytår, og på
gensyn i 2021.

Vi vælger også at aflyse julehygge den 4. december, da vi
ikke ved noget om udviklingen
af Corona.

Jeg kan i øvrigt fortælle at beboerne på Egebo har det rimeligt efter det store udbrud i
sommer, hvor 16 af de 18 beboere var ramt.

En meget mærkelig tid for os
alle. Vi kan kun håbe på at alt
snart bliver bedre. Vi må se
hvordan det udvikler sig og om
vi i 2021 kan afholde den planlagte hyggeeftermiddag mandag den 11. januar.
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Vi har ikke været der på grund
af smittefaren, men det er hvad
lederen, Helle Johansen, siger
når vi taler med hende.
Da vi ikke kan afholde vores
arrangementer, gør vi det, at vi

med mellemrum laver lækkerier, som for eksempel en stor
portion boller, en dessert, et par
kasser småkager eller hvad de
ønsker, for at forsøde tilværelsen for dem.
Så de stadig ved, at vi er til for
dem!
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Landsbyen Egeskov, der forsvandt…

2. del

Af Edvin Larsen
I nyere tid har landsbyen rummet nogle af de institutioner og servicefunktioner, man har kunnet
forvente at finde i en landsby af Egeskovs størrelse.
Egeskov Mejeri
Egeskov Mejeri er af nyere dato. I 1903 opførte Egeskov sit
eget herregårdsmejeri - Egeskov Mejeri. Det blev bygget på
matriklen, Egeskov Gade 2, og
blev taget i brug den 1. maj
1904. I 1916 havde mejeriet
fem ansatte og fik mælk fra
seks leverandører, som tilsammen havde 700 køer - altså fra
en noget utraditionel leverandørkreds. Leverandørerne var
Egeskov Avlsgård, Rubjerg,
Sundsgård, Fjellebro og et par
mere. Mejeriet blev nedlagt i
1946 og fungerede frem til
1948 som ostelager, inden mejeribygningerne blev nedrevet.
Egeskov Mejeris specialitet var
Dansk Roquefort, som blev
kendt langt ud over landets
grænser. Mejeribestyrer Anders Hansen var den første
mejerist i Danmark, som fremstillede denne ostesort. Det
eneste, der i dag er tilbage af
Egeskov Mejeri, er den tidligere
mejeribestyrerbolig.
Egeskov fattighus - hospital købmandshandel
Landsbyen havde også et fattighus. I en synsforretning fra
1663 over Egeskovgaards bøn-

Egeskov Mejeri, Egeskov Gade 2.
Foto: Sylvest Jensen, Det Kongelige Bibliotek, 1939

dergods hedder det under Egeskov by: ”Fattighuset brøstfældigt”. I en senere indberetning
fra 1743 omtales et hospital i
Egeskov by, hvorom det hedder: ”Huset står endnu og kaldes Sjæleboderne, men lejet
bort, og findes ingen Brev eller
Tradition, at deri nogensinde
har været Hospitalslemmer.”
Der var altså ingen, der på det
tidspunkt kunne huske, at huset havde været i brug som
fattighus.
Først i 1770 lod etatsrådinde

Sofie Krag hospitalet i Kværndrup (Svendborgvej 47) opføre.
Fra gadekæret og langs Egeskov Gade mod vest lå tidligere
en række bygninger. Bl.a. en
købmandshandel, som i slutningen af 1800-tallet blev flyttet
ud til A8 - nærmere bestemt til
Bøjdenvejen 49. I 1883 blev
bygningen opført. Her havde
Egeskov sin egen købmand
helt frem til 1981, hvor forretningen lukkede. Sidste købmand i ejendommen var
Frands Skjelbo Frandsen.
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blev andenlærer i Haagerup,
Søren J. Haurbach, kaldet.

Egeskov Købmandshandel, Bøjdenvej.
Foto: Sylvest Jensen Luftfoto, Det Kongelige Bibliotek, 1957

Egeskov Skole
En landsby af Egeskovs størrelse havde naturligvis også en
skole, i hvert fald fra slutningen
af 1700-tallet.
I 1882 fandt der en nyordning
sted af skolevæsenet i Kværndrup Sogn, idet der blev oprettet pogeskoler i Egeskov,
Kværndrup Vænge og Trunderup til at tage sig af undervisningen for børn indtil 9 år. I Ege-

Egeskov Forskole, Egeskov Gade 14.
Foto: Arne Bakmann Jørgensen, 1953
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skov har dette været i en skolebygning ved Egeskov Gade 14,
som i 1987 blev nedrevet.
Den nye skole i Egeskov, som
skulle afløse den gamle forskole, blev indviet i september
1931 og ligger på Bøjdenvejen
35 ud til A8. Før skolen kunne
bygges, måtte man rive - Materialgården - en bygning på stedet ned. Til lærer ved skolen

Egeskov Skole blev indrettet
med to skolestuer, hvoraf den
ene var tænkt anvendt til gymnastik. Det var oprindelig meningen, at Egeskov Skole skulle
være 2-klasset med en enelærer. Men i efteråret 1931 foretog
sognerådet i Kværndrup en revision af skole- og undervisningsplanerne i kommunen,
således at den hidtidige lærerinde frk. N. Nielsen skulle overtage undervisningen for de mindre elever, hvorved Egeskov
Skole blev 3-klasset.
"Forskolen" på Egeskov Skole
blev nedlagt 1. januar 1938, da
Kværndrup Kommune centraliserede forskolerne i en forskole
på Svendborgvej 11 i Kværndrup by.
Egeskov Skole nedlægges som
selvstændig skole i 1954 i forbindelse med en centralisering
af kommunens skolevæsen.
Efter at skolen var blevet nedlagt, blev den i en kortere periode anvendt til auktionslokale,
inden den blev ombygget og
indrettet til privat plejehjem
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(Egeskov Sygehjem), som blev
drevet af de tre søstre, Maren,
Marie og Inge Albertsen.
Efter 12 år overtog Ryslinge
Kommune sygehjemmet den 1.
januar 1977 og indrettede det
til plejehjem.
Da plejehjemmet blev nedlagt,
solgte Ryslinge Kommune stedet til Kriminalforsorgen, som i
dag har indrettet det til udslusningsinstitution.
Polakkasernen
Når man fra Egeskov kører
mod Volstrup ligger der i Holmegyden en særpræget bygning. Det er den såkaldte polakkaserne, som tidligere blev
brugt til indkvartering af polske
gæstearbejdere, der hvert år
kom og arbejdede i roemarkerne på godset. "Kasernen" blev
opført i 1909 til roearbejdere,
som kom fra Polen - deraf navnet "Polakkasernen". Der var i
stor udstrækning tale om unge
piger, og det fortælles, at de
ofte om søndagen spadserede
til Odense for at deltage i højmessen i den katolske kirke.
Helt frem til 1987 hørte polakkasernen
under
Egeskov
Gods. I dag er den i privat eje.
Kasernen havde plads til tre
landarbejderfamilier.
Bygningen bærer navnet Jørgensborg, som er genbrug af et
gammelt navn, idet et gammelt
ledvogterhus, længere ude i

Egeskov Skole, Bøjdenvejen 35.
Foto: Sylvest Jensen Luftfoto, Det Kongelige Bibliotek, 1942

Holmegyden ved skellet mod
Volstrup, hed Jørgensborghuset. Som sagt, kært barn har
mange navne, så ud over "Jørgensborg" er huset også kendt
under navnet "Springforbi”.

Oldermandslav
Ligesom gårdmændene i nabobyen, Kværndrup, havde deres
lav, har Egeskovs gårdmænd
også haft deres oldermandslav
på fællesskabets tid. I modsæt-

Polakkasernen, Holmegyden 1.
Foto: Sylvest Jensen Luftfoto, Det Kongelige Bibliotek, 1950
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ning til Kværndrup ved vi meget
lidt om gårdmændenes bylav,
derimod ved vi noget om husmændenes. Her adskiller Egeskov sig fra Kværndrup.
Egeskov har nemlig haft sit
særskilte husmandslav før udskiftningen 1805. Det bestod
endnu efter udskiftningen, men
havde til sidst næsten ikke andet at samles om end fastelavnsgildet.
Ifølge overleveringen gik lavets
vedtægter i alt væsentligt ud på
følgende: Et nyt medlem måtte
betale 1 kande brændevin for
at blive optaget i lavet og skulle
desuden være skænker eller
stolsbroder (stedfortræder for
oldermanden) til der næste
gang blev optaget et nyt medlem. Der blev skiftet oldermand
1. maj hvert år. Oldermanden
sammenkaldte lavets medlemmer ved en løbeseddel.
Fastelavnsmandag blev der
holdt gilde hos oldermanden.
Gildet begyndte kl. 3 om eftermiddagen og varede til næste
formiddag. Hver mand gav 1
Mk. (mark) til oldermanden, der
så skulle give øl, smørrebrød,
kaffe og æbleskiver.
Var der ikke tilstrækkelig med
brændevin i de indkomne bøder, blev det købt og betalt i
fællesskab.
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Polakkasernen, Holmegyden 1. Foto: Edvin Larsen, 2008

Husmænd uden jord og håndværkere kunne optages i lavet,
men dog kun i platlavet. De
havde ikke taleret, når sager
blev behandlet. Vedtægter og
penge samt to spil kort, en blyant og papir gemtes i lavskas-

sen hos oldermanden. Bøderne bestod i reglen i brændevin.
(Fortsættes i næste nummer af
5772.Kværndrup)
Kilder: Der henvises til nr. 51
af 5772.Kværndrup.

AKTIVITETSKALENDEREN

Dato
26.01.
21.

Kl.

Arrangement

Sted

Arrangør / tilmelding Pris

Generalforsamling

Forsamlingshuset

Forsamlingshuset

-

CORONA
OPSLAGSTAVLEN

SÆLGES / KØBES

Gives væk—køb / salg / bytte.
Arbejde tilbydes ( barnepiger )

Her er plads til
din GRATIS annonce

Private små annoncer :

RØD OG GRATIS

gratis

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