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5 blade om året 
Der er planlagt 5 udgivelser på 
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Deadline til næste nr. er den       
26. MARTS. 

Fra redaktionen - Livet er fuld af udfordringer 
 
Af Anders Thorup 

I skrivende stund er det ikke 
blot Corona, der fylder, men nu 
er det sandelig også blevet vin-
ter, og det har sneet for en 
gangs skyld. Både vinter og 
Corona er faktorer, vi ikke er 
herrer over, selvom håndterin-
gen altid kan diskuteres. Har 
landet lukket ned for lidt eller 
for meget – og er snerydningen 
og saltningen i orden? Alle be-
slutninger, der tages, kan dis-
kuteres, og der vil altid være en 
opposition, sådan er demokrati.   
 
Og de der tager beslutningerne 
kan ikke gøre alle tilpas, men 
nogen skal nu engang træffe 
nogle valg! Disse betragtninger 
gælder ikke bare i krisetid med 
pandemi og i vejrmæssige 
spidsbelastninger, de gælder 
hele året – også i Kværndrup: 
Kværndrup Hallens bestyrel-
se kommer i dette blad med 
et nødråb, som vi alle her i 
byen må tage meget alvor-
ligt: Der mangler medlemmer 
til at gøre en indsats i besty-
relsen for én af de meget vig-
tige foreninger i Kværndrup, 
nemlig bestyrelsen for  
Kværndrup Hallen. 
 
Kværndrup Hallen er områdets 
samlingspunkt, og når der ikke 
er Coronarestriktioner, kommer 
der flere hundrede mennesker i 

Kværndrup Hallen om ugen el-
ler på de omkringliggende 
udendørsarealer.  
Kværndrup Hallen er blevet 
selvstændig, og den første be-
styrelse med den nye struktur 
har haft en kæmpestor opgave, 
som den har løst trods forhin-
dringerne, vi alle kender. Som 
det fremgår af nødråbet, er be-
styrelsesmedlemmernes opga-
ver blevet uddelegeret, så ar-
bejdet er lige til at gå til. Ingen 
tvivl om, at arbejdet er spæn-
dende og slet ingen tvivl om, at 
arbejdet er vigtigt, så forhåbent-
lig er der blandt læserne folk, 
som kan se sig som bestyrel-
sesmedlem af Kværndrup Hal-
len. 
 
Det er ikke første gang, at pro-
blemet med manglende besty-
relsesmedlemmer – og andre 
frivillige i øvrigt – er blevet 
nævnt her i lederen. Og det er 
da nok heller ikke sidste gang.  
 
En af grundene til, at det kan 
være svært at se sig selv i en 
bestyrelse, er måske at finde i 
de indledende betragtninger om 
det at træffe beslutninger. Vi 
kan nok alle identificere os med 
de politikere, der skal træffe 
beslutninger, der handler om liv 
og død i pandemien. Uanset 
hvad de beslutter – og hvor for-

mailto:plata@plata1226.dk
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nuftig end beslutningen er – vil 
der altid være nogle, der er util-
fredse, og som stiller kritiske 
spørgsmål. Ligesom folk er util-
fredse med snerydning eller 
saltning. 
 
Men også i vores lille samfund 
er der nødt til at være nogle, 
som tager beslutninger. De 

handler måske ikke om liv eller 
død, men hvem gider gøre en 
indsats - endda frivilligt - for så 
at høre kritik og negative rø-
ster. 
 
Så lad os alle i Kværndrup 
vise respekt for de folk, der 
forhåbentlig melder sig på 
banen som bestyrelsesmed-

lemmer i Kværndrup Hallen 
og respekt for de beslutnin-
ger, der skal tages. De frivilli-
ge folk i bestyrelserne – og 
ikke kun i Kværndrup Hallen - 
har brug for opbakningen og 
brug for de positive kommen-
tarer og de konstruktive, go-
de råd. 
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Ny købmand sætter pris på byen 
 
Af Lars Skov Sørensen 
 
 
Helle og Mads Clausen blev pr. 1. februar nye indehavere af Letkøb i Kværndrup. 

Det er tirsdag eftermiddag, og 
kunder iklædt mundbind giver 
livlig trafik ind ad butiksdøren. 
Egentlig ikke et unormalt syn i 
Letkøb i en efterhånden lang-
strakt coronatid. Alligevel sprin-
ger noget straks i øjnene. Midt i 
forretningen blomstrer en vel-
voksen stand med buketter og 
gavekurve og på den anden 
side et lille tilbudstorv med spe-
cialøl. 
”Nu skal jeg være der,” siger 
Helle Clausen, mens hun forsy-
ner en hylde med chokoladeba-
rer.  
”Tillykke til jer,” lyder det smi-
lende fra en kunde i forbifarten. 
Mads og Helle har netop kastet 
sig ud i et købmandseventyr og 
de seneste uger har bugnet 
med lykønskninger. Ikke mindst 
på Facebookgruppen ”5772 
Kværndrup”. På få dage fik par-

rets opslag om overtagelsen 
mere end 300 likes. Dertil 179 
yderst positive kommentarer. 
Ikke mange andre opslag i 
gruppen har kunnet matche 
den respons. Heller Ikke en-
gang indlæggene om fyrværke-
ri og hundes efterladenskaber! 
Letkøbs egen nyoprettede Fa-
cebookside ramte 424 opad-
vendte tommelfingre allerede i 
starten af februar. 
Den lokale interesse og eufori 
over det nye købmandspar vir-
ker særligt stor.  
Helle og Mads Clausen medgi-
ver, at reaktionerne har været 
ret overvældende. 
 
Letkøb har da også en central 
placering i bybilledet og har i 
mange år været et af byens 
forretningsmæssige vartegn. 
Tilbage i 1980'erne husede 

ejendommen tøjbutikken ”Mode 
Centrum”. I starten af 90'erne, 
grundlagde Torben Kjeldgaard i 
stedet kiosken (kaldet  
”Butik'en”), og i 1998 overtog 
Claus Salling salget af slik, so-
davand og øl. Og nu er stafet-
ten altså havnet hos Mads og 
Helle. 
 
Dagligvarehandel er ikke en ny 
og ukendt afdeling i deres liv, 
da de begge oprindeligt er ud-
dannet i Bilka. Helle kom fra 
Kolding til Fyn for 26 år siden, 
mens Mads er her fra Kværn-
drup. Efter fem års ophold i 
Svendborg rykkede familien 
tilbage til Mads' hjemstavn. Her 
har Helle i 19 år drevet Blom-
sterværkstedet Autodidakt med 
salgsbod på Vængevej, mens 
Mads har været omkring Føtex, 
og nu er chauffør samtidig med 
at han er købmand. ”Handel 
ligger i blodet,” slår Helle Clau-
sen fast.  
 
Nye idéer på disken 
”Det her er en gammel drøm,” 
fortæller Mads, der har været 
interesseret i Letkøb i mange 
år. ”Jeg tror, det bliver en god 
forretning.” 
Nu er drømmen altså gået i op-
fyldelse, og de nye indehavere 
har masser af idéer og energi 
at kaste ind i projektet. ”Vi vil 
gerne skabe en bedre forret-
ning og gode oplevelser for 
kunderne. Vi vil gerne trække 
folk herind og være et forsam-
lingssted for byen,” forklarer 
Mads.  
 
Planen er blandt andet at udvi-
de åbningstiden og opstille 
udendørs borde og bænke, 

Mads og Helle Clausen bag det  nyudsprungne varesortiment. 
Foto: Lars Skov Sørensen 
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hvor folk fra byen og på gen-
nemfart kan nyde en kop kaffe, 
kage eller softice. Altså når vejr 
og restriktioner bliver til det.  
Parret har allerede ryddet godt 
op i butikken, så de samme 
varer nu fylder langt mindre. 
For der er nemlig brug for mere 
plads: ”Vi skal have et større og 
bedre udvalg af varer, ikke 
mindst til de yngre kunder,” ly-
der det fra Mads. Han er helt 
bevidst om rollefordelingen: 
”Jeg er købmanden og Helle er 
den kreative.”  
”Ja,” svarer Helle, ”sammen får 
vi det til at gå op i en højere 
enhed. 
Det har været god timing, at 
overtagelsen kunne lade sig 
gøre nu,” mener Helle, med 

henvisning til, at deres tre børn 
- Teis, Frederik og Kristian på 
19, 17 og 15 - nu er blevet sto-
re. 
For der er ikke mange fritimer 
til salg, når en købmandsbutik 
er føjet til arbejdsdagen. En 
dag, der også fremover, skal 
rumme Mads' chaufførjob og 
Helles blomsterværksted.  
”Nu tager vi nogle hårde år, og 
så ser vi, hvor det bringer os 
hen,” fortæller Mads. 
 
Blomsterværkstedet Autodi-
dakt fortsætter helt uændret 
som før. Det eneste nye er, at 
kunderne nu skal vælge, om 
de vil hente blomster på Væn-
gevej eller i Letkøb. Helle har 
dog ansat en medarbejder til at 

hjælpe med buketterne. I Let-
køb er der 12 ansatte, og dem 
er parret allerede meget tilfred-
se med. ”De er nogle seje, un-
ge mennesker – hatten af for 
dem!” slår Helle og Mads Clau-
sen fast om deres medarbejde-
re. 
 
Selv er de ikke en del af vagt-
planen bag disken, men tager 
sig af de mange andre opga-
ver, som det kræver at drive en 
kiosk. 
Og her er der nok tale om en 
stor pose blandede bolsjer.. 
 
Held og lykke til Helle og Mads 
med det nye projekt!  



6  

 

 SOGNEROD 

Mad til bier 
 
Af Lise-Lotte Liengaard 

I skrivende stund er der målt op 
til kolonihaver i Sønderhave. 
Hvor mange ”kolonister”, der 
slår sig ned er spændende. Det 
er dejligt med udsigt til, at det 
store golde græsområde kan 
udnyttes bedre.  
Der vil stadig være plads til leg, 
fest, hundeluftning og hygge på 
området.  
 
Jeg afventer svar fra FMK, hvor 
vidt der kan laves aftale om, at 
et stykke græs får lov at gro 
langt, så eleverne fra Kværn-
drup Skole fortsat kan modtage 
naturundervisning i området. 
 
Stykket med blomster overlader 
vi i år til naturen for at se, hvad 
der af sig selv blomstrer frem. 
 
Jeg håber bierne bliver i Søn-
derhave. Vi har brug for dem. 
 
Herunder citater fra ”Landbrug 
Fyn” d. 30. september 2020 fra 
artiklen:  

”Landmænd er ved at være i 
underskud for bier”. 
…..der er ved at være knaphed 
på honningbier til at bestøve de 
afgrøder i landbruget, som er 
mere eller mindre afhængige af 
de små insekter. 
Allerede i år har der været 
landmænd, som ikke har kun-
net få bistader ud til at bestøve 
deres afgrøder på landbrugs-
arealer………. Manglen på bier 
skyldes en kombination af stor 
vinterdødelighed i de seneste 
par år og af et stort prisfald på 
honning til under den danske 
produktionspris ……. 
Dette sidste – at der er så stort 
prisfald på honning, at både 
store og små biavlere falder 
fra, - er alvorligt for bestøvnin-
gen af vigtige afgrøder, der er 
afhængige af biernes bestøv-
ning. 
 
Lad os give vores støtte til den 
danske honning. Betal glad 
hvad den koster. Ved køb af 

dansk honning får du et råpro-
dukt, der ikke har været gen-
nem opvarmning og hældt på 
glas før salg i butikker. 
Søren Gerricke er stor fan af 
honning.  
Han siger, honning er fantastisk 
og et sansebad! Honning har 
alt og er så forskelligt. Det sma-
ger af det sted, hvor bierne har 
lavet honningen.  
 
Søren Gerricke skriver i Dansk 
Biavlerforenings folder om hon-
ning, at han er stor tilhænger af 
brug af honning i stort set al 
mad: I desserter, forretter, i 
drikke, i alt! 
Gerricke skriver bl.a. om hon-
ningen: …Du kan bruge den i 
brød. Brød er livets kilde, det 
forstår vi ikke i Danmark. Du 
kan bruge den i vores elskede 
grisekød, til lam, til glasering, til 
gratinering, alle ting kan du bru-
ge honning til. Men det skal 
bruges med måde. Honning er 
sådan et fint krydderi… 
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Lokale stemningsbilleder fra januar og februar 2021 
 
Af Edvin Larsen 

Herover: Solnedgang over Kværndrup Kirke en af de første dage i 2021. 
Herunder : Sen eftermiddagsstemning på Fallevej. 
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Herover: Sønderhave. 
Herunder tv: Å i Flintehave i Rugbjerg Skov. 
Herunder th:  Opgang til Svenskehøjen fra Krusemyntevænget. 
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AluSteel samler produktionen og gør klar til vækst 
 
Af Anders Thorup 
 
Igennem flere år har AluSteel haft produktion på to adresser, og det har altid været et stort øn-
ske, at få det hele samlet på én adresse. Den plan blev sat i værk ved årsskiftet 2019/20, hvor 
AluSteel købte ejendommen Odensevej 36, hvor man i forvejen boede til leje.  

I sommeren 2020 blev første 
spadestik så taget til en ny pro-
duktionshal på 2.500 m2. Det 
viste sig dog lidt vanskeligere at 
komme i gang med byggeriet, 
for der skulle lige piloteres med 
mere end 250 pæle, inden den 
nye bygning for alvor kunne rej-
se sig.  
 
Planen har hele tiden været, at 
den nye bygning skulle tages i 
brug i første halvdel af 2021, så 
AluSteel derefter er samlet på 
én adresse, og den plan holder 
fortsat. Direktør Mads Milling 

siger bl.a.: ”Vi har løbende 
bygget om og til, og vi har i sin-
de at blive i Kværndrup. Place-
ringen passer rigtig godt for os, 
og fabrikken ligger også fint i 
forhold til motorvejen, og det 
gælder både for vores kunder 
og leverandører, men især og-
så for vores medarbejdere. Vi 
ser meget frem til den dag, 
hvor vi får alle vores dygtige 
medarbejdere samlet på én 
adresse, for vi tror på at det 
kan give os endnu mere sam-
menhold, så vi kan tage det 
næste skridt i vores vækstpla-
ner”.  
Den nye produktionshal kom-
mer til at indeholde både nu-

værende produktion, men også 
et komplet nyt pulverlakerings-
anlæg.  
 
”Vi har flere kunder, der i dag 
får deres emner pulverlakeret, 
og det giver en masse transport 
frem og tilbage mellem maler og 
AluSteel. Ved selv at investere i 
et pulverlakeringsanlæg, kan vi 
bl.a. slippe for denne transport, 
hvilket er en fordel for både vo-
res kunder, os selv og også for 
miljøet”, fortæller Mads Milling. 
”Når vi så nu får vores eget an-
læg, kan vi jo også tilbyde pul-
verlakering til nye kunder, så 
anlægget indgår som en vigtig 

del i vores strategi om vækst. I 
dag er vi ca. 50 mand ansat, og 
over de kommende år skal det 
nok blive øget i takt med, at vi 
vækster med vores bestående 
kunder og samtidig får nye kun-
der”. 
Mads Milling fortsætter, ”2020 
har selvfølgelig også været et 
hårdt år for AluSteel, og 2021 
bliver også en stor udfordring, 
men vi tror så meget på 
AluSteel, medarbejderne og 
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vores kunder, at vi har turdet 
investere et 2-cifret millionbe-
løb i vores virksomhed, så vi 
kommer til at stå endnu stær-
kere fremover. For udover den 
nye bygning og pulverlake-
ringsanlægget, investerer vi 
også løbende i vores maskin-
park, så vi hele tiden kan imø-
dekomme de krav og udfordrin-
ger, vi bliver mødt med fra vo-
res kunder. Bl.a. har vi i efter-
året 2020 investeret i endnu en 
svejserobot”. 
 
Miljø er også tænkt ind i det 
nye byggeri, så alt omkring pul-
verlakeringsanlægget er natur-
ligvis miljømæssigt helt up-to-

date, og varmeanlægget i byg-
ningen er baseret på Genvex. 
 
”Vi skal følge med udviklingen i 
samfundet og tænke grønt, bå-
de i hverdagen og især når vi 
laver sådanne store investerin-
ger. AluSteel skal jo gerne væ-
re i Kværndrup de næste man-
ge år, så eksempelvis har FN’s 
Verdensmål også betydning for 
os, f.eks. ”Sundhed og trivsel”, 
”Bæredygtige byer og lokal-
samfund”, ”Ansvarligt forbrug 
og produktion” og ”Klimaind-
sats”, for lige at nævne nogle 
stykker”, fortæller Mads Milling. 
 
I dag har AluSteel sine kompe-

tencer indenfor plade- og profil-
bearbejdning af emner, hvor 
høj kvalitet og hurtig levering er 
vigtige parametre, og har bl.a. 
certificeringerne EN 1090-1: 
2009 + A1:2011, ISO 9001: 
2008, ISO 3834-2:2005, og nu 
senest også en DS/EN 15085 
certificering (AluSteel er den 
ene af kun 5 virksomheder i 
Danmark der har DS/EN 
15085).  
 
AluSteel har 12 medarbejdere i 
en konstruktionsafdeling, hvor 
man i samarbejde med kunder-
ne optimerer såvel emner som 
produktion af disse.  
I produktionen har AluSteel 37 
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medarbejder og maskinparken 
omfatter bl.a. laserskærere,  
kantpressere, bearbejdnings-
centre, slibemaskiner, svejse-
robotter og flere save samt det 
kommende pulverlakeringsan-
læg.  
Kunderne spænder bredt i 

brancher, hvilket alt andet lige 
minimerer følsomheden for 
konjunkturudsving.  
 
Som det fremgår af billederne, 
er de nye produktionsbygnin-
ger lige knap færdige, så re-
daktionen glæder sig til på et 

senere tidspunkt at besøge den 
færdige fabrik, som er Kværn-
drups største arbejdsplads og 
sponsor for bladet 
5772.Kværndrup.  
 
Tak for besøget! 
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Fra skiltemaleri til print i storformat 
 
Tekst og fotos af Kaare Paludan 
 
NIMA er en af de første og mest trofaste annoncører, der på trods af adressen i Ringe har beva-
ret tilknytningen til Kværndrup. Det kan også aflæses af virksomhedens officielle telefonnum-
mer, der er et ’gammelt’ kværndrupnummer. NIMA rentegnede dette blads forsidelogo ganske 
gratis i 2013. 

Når man træder ind i virksom-
heden på Bygmestervej, er 
man med det samme midt i 
produktionen. Rummet domine-
res af et enorm langt arbejds-
bord, og da Deres udsendte 
spørger efter ejeren, Flemming 
Jensen, dukker han frem fra et 
skrivebord længst tilbage i rum-
met.  
På spørgsmålet om oprindel-
sen til firmanavnet, svarer 
Flemming: ”- Det var lidt en til-
fældighed. Jeg syntes, at de 
virksomhedsnavne, som består 
af ejerens initialer er lidt kedeli-
ge, så da vi skulle momsregi-
streres kastede vi nogle bog-
staver op i luften, og de blev så 
til NIMA. Hvis man googler NI-
MA, er der flere virksomheder 
med det navn - vi har faktisk en 
gang haft en kunde, der hed 
NIMA,” tilføjer han med et 
skævt smil.  
Når han konsekvent siger ’vi’, 
er det fordi Flemmings kone 

Marianne også er med - Flem-
ming præsenterer hende kort 
for Deres udsendte. Og da han 
nu er i gang, skal det også 
med, at den person, der står 
længst tilbage ved arbejdsbor-
det i gang med at montere no-
get film til en reklame, er deres 
yngste søn.  
Flemming har boet i Kværn-
drup, fra han startede i Kværn-
drup Skole i 3. klasse. Han for-
tæller, at det er lidt sjovt at ha-
ve oplevet, at hans egne børn 

har haft nogle af de samme læ-
rere, som han selv havde.  
Som 15-årig blev han arbejds-
dreng på skiltefabrikken Geo-
materiel A/S, som dengang lå i 
den bygning på Industrivej i 
Kværndrup, hvor Lekapharm i 
dag har til huse. Efter nogle år, 
hvor han dels arbejdede andre 
steder dels var tilbage på skilte-
fabrikken og lærte sig faget, 
etablerede han NIMA i 1993 -  
på Kirkevej 1 i et gammelt høn-
sehus. Året efter flyttedes virk-

Flemming Jensen, NIMA 
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somheden til Nyborgvej 4 i den 
tidligere dyrlægebolig og Tages 
el-service. I 1998 krævede for-
retningen igen mere plads, og 
NIMA flyttede til Nyborgvej 17, 
tidligere Expert Radio & TV, 
hvor Schou's Hvidevareservice  
nu har forretning. I 2001 blev 
pladsen igen for trang, og NIMA 
rykkede til Ringe. 
Efter at børnene er flyttet hjem-
mefra, har parret bosat sig midt 
inde i Svendborg for at bruge 
den sparsomme fritid på Golf 
og camping i stedet for at passe 
have i et parcelhus i Kværn-
drup. 
Han fortæller videre, at den tre-
kant, som er i firmalogoet, godt 
kan minde om bladet på det 
dengang vigtigste værktøj, 
nemlig en pivskarp skalpel. Det 
krævede præcision og hånde-
lag, da alle tekster og figurer til 
skilte blev skåret i hånden og 
klæbet op. Skalpellen er stadig i 
brug, men slet ikke i samme 
omfang.  
Og nu vil Flemming gerne vise 
rundt.  
Vi starter ved et stort bord mod-
sat arbejdsbordet. Bordet er i 
virkeligheden en maskine, som 
Flemming kalder en UV-printer, 
der kan printe en flade i op til 
125 cm på den ene led og 250 
cm på den anden.  
Den særlige teknik med belys-
ning med ultraviolet lys gør, at 
farven tørrer og hærder med 

UV-printer 

det samme, og der kan derfor 
printes på stort set alle materi-
aler. 
Vi går lige et smut ind i frokost-
stuen, så vi kan se, hvordan et 

storformat tager sig ud, idet he-
le den ene væg er et kæmpe 
fotografi. Skulle man få lyst til 
sådan et derhjemme, kan det 
fås for ca. 300 kr. pr. kvadrat-
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meter, anslår Flemming.  
Bag et lille halvåbent kontor, 
hvor Marianne holder til, står en 
stor inkjetprinter, der kan printe 
på folie med 160 cm i bredden 
og op til 25 meter (!) i længden, 
og den kan også konturskære 
de printede objekter.  
Det kreative arbejde foregår 
inde i det store rum ved pc’ere 
på skrivebordene og sendes så 
til en computer, der styrer prin-
ter og skæremaskiner her inde 
ved siden af. 
 
Bagerst i bygningen er et værk-
sted med så meget gulvplads, 
at en stor varevogn kan være 
der. Her kan man i et lunt og 
tørt miljø klæde biler, varevog-
ne, trailere og sågar busser på 
med film med alle mulige bud-
skaber printet på den store ma-
skine, vi lige har set.  
Her står også to pladesakse. 
Den største kan klippe metal-
plader på op til 3 meter i én ar-
bejdsgang. I den lille pladesaks 
bliver afklippet til små skilte - 
der i UV-printeren blandt andet 
bliver til de små ikonskilte, man 
kan finde på infostandere i for 
eksempel naturparker.  
Denne stander er til Skånemo-
sen i Haastrup, hvor der er rid-
ning forbudt. 
 
En særlig historie knytter sig til 
en tydeligt ældre stansemaski-

ne, der bruges til at klippe run-
de hjørner på metalskilte. Flem-
ming fandt den i Den Blå Avis 
og købte den ubeset for det 
halve af, hvad sælgeren i Nord-
jylland forlangte, mod til gen-
gæld at få den leveret.  
Da den ankom, kunne han med 
det samme genkende maski-
nen, som den, han havde be-
tjent som ung på vejskiltefabrik-
ken i Kværndrup.  
 
På svinghjulet sad nemlig sta-
dig den hvide pil, han selv hav-
de sat på for at angive omløbs-
retningen.  
- Den scorer højt på affektions-
værdien og skal aldrig sælges, 
siger han med eftertryk. 
Til sidst viser Flemming et ud-
valg af, hvad der ellers fremstil-
les: Forsiden til et lidt mere mo-

Infostander til Skånemosen 

Printer og skæremaskine 



 15 

 PORTRÆTTER 

Stansemaskinen fra skiltefabrik-
ken i Kværndrup får et kærligt klap 

derne trafiklys, hvor glasset er 
erstattet af plexiglas. Mon ikke 
motivet hører hjemme i Oden-
se centrum? 
Man kan pakke en hel bus ind i 
folie. Shuttle-bussen i Billund 
Lufthavn er som en sjov gim-
mick blevet udstyret med flyvin-
duer. Sidder man inde i bus-
sen, kan man kigge ud af de 
rigtige vinduer, som blot synes 

en anelse tonede. Filmen er 
perforeret med bittesmå huller 
og er sort på indersiden. 
Der kan printes på kaffekrus, 
der tåler at komme i opvaske-
ren og på stof for eksempel 
firmalogo på t-shirts og sweat-
shirts. 
 
Deres udsendte takker for den 
spændende rundtur og ønsker 
NIMA god vind. 

Egeskov-reklamen blæst op på 
en gavl i flere etagers højde. Print 5 kopper i ét hug 
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Foreningskaptajn runder bøje nummer 50 
 
Af Lars Skov Sørensen 
 
Ulrik Krog kunne den 8. december 2020 lægge et halvt århundrede bag sig.  

Hidsige bølger og strid blæst er 
faste indslag, under et årelangt 
togt i den lokale fore-
ningsverden. 
En færd, som Ulrik Krog med 
vilje og vejrbidt væsen, har 
navigeret sikkert igennem og 
nu fremstår som en af Kværn-
drups værdifulde, meritterende 
og erfarne ildsjæle. 
Den rolle lå ikke umiddelbart i 
kortene, da en meget ung Ulrik 
Krog for 30 år siden 
påmønstrede trænergerningen 
for et pigehold på det lokale 
fodboldflagskib KB1919. 
Dengang stod det heller ikke 
skrevet i stjernerne, at Ulrik 
skulle være mejerist. Men et 
feriejob på Kirkeby Mejeri, 
sendte ham videre til en 
læreplads på Klovborg Mejeri 
og dermed var kursen for karri-
eren sat. Siden fik Ulrik Arla i 
kikkerten, nærmere betegnet 
Birkum Ost, hvor han nu er 
logistik- og planlægningschef. 
Også i det frivillige hverv lagde 
Ulrik sig i kølvandet af større 
opgaver: 
Omkring år 2008 blev han en 
del af bestyrelsen i Kværndrup 
Skytte- Gymnastik- og Idræts-
forening (i daglig tale kaldt 
KSG&I). Samtidig blev han 
hvervet til den arbejdsgruppe, 

der skulle forberede en sam-
menlægning af flere af byens 
idrætsklubber, blandt andet 
KSG&I, Kværndrup Tennisklub 
og Kværndrup Fitness- og mo-
tionscenter. Arbejdet bød på 
mange drøftelser og forhan-
dlinger. I 2010 blev den nye 
fusionsklub endeligt søsat, un-
der navnet Kværndrup Idræts-
forening. 
Og Ulrik havde allerede et nyt 
foreningsbyggeri på bedding: I 
2017 løsrev Kværndruphallen 
sig endeligt fra den fælles over-
bygning med hallerne i Rys-
linge og Gislev. Ulrik havde i 
mange år været fortaler for en 
selvstændig Kværndruphal. Og 
da den gamle konstruktion 
efterhånden skvulpede faretru-
ende tungt i den politiske 
andedam, opstod en gunstig 
chance for at afskibe en ny 
model. Forankret i Kværndrups 
lokalområde. 
Som bestyrelsesformand, blev 
Ulrik Krog en naturlig del af 
Kværndruphallens jomfrurejse. 
En tur, der gav rigeligt at se til 
for en bestyrelse, der skulle 
indfange viden og have styr på 
alt det praktiske med driften af 
en sportshal. Et holdbart bud-
get måtte også lappes sam-
men. Endelig skulle en fornuftig 
aftale og bjærgning af aktiver 
fra den kuldsejlede over-
bygning også hales i land. Det 
lykkedes at holde det nye, 
skrøbelige projekt flydende og 
hallen fremstår i dag større og 
stærkere end længe set. Til- og 
ombygninger har set dagens 
lys, ligesom nye aktiviteter og 
events har lagt til ved byens 
kulturelle samlingssted. Et nyt 
stort og totalrenoveret køkken 
er netop indviet. 

Samlet set en imponerende 
bedrift af folkene bag. Ulriks 
målrettethed, energi og ikke 
mindst stædighed har været 
vigtige drivkræfter i realise-
ringen af en selvstændig og 
velfungerende Kværndruphal. 
 
Sideløbende har Ulrik lige 
siden 2009 fortsat for fuld 
skrue, som formand for bad-
mintonudvalget. En opgave han 
stadig varetager. Desuden har 
Ulrik trænet adskillige ung-
domshold i badminton gennem 
de senere år. 
Og han er selv at finde på 
banerne næsten hver onsdag 
aften til senior-og veteran-
holdets hårde og sjove dueller. 
Dertil kommer turneringskam-
pene. Ulrik har mere eller min-
dre været en del af onsdag-
sholdet siden 90'erne. Han 
fremstår som en yderst vellidt 
medspiller og formand. Altid 
klar til at banke humør og stem-
ning op under loftet. Også til at 
skylle træningen efter med en 
øl eller et festligt arrangement. 
Ingen tvivl om, at Ulrik nærmest 
er synonym med badminton i 
Kværndrup. Det gælder i det 
hele taget Krog-familien, hvor 
både hustru Lene og børnene 
Mathilde og Andreas samt far 
Henning enten er eller har 
været en del af klubbens spill-
ertrup såvel som trænerteam. 
Ulrik får i det hele taget sin ret 
aktive tilværelse surret godt 
sammen med familielivet, der 
har sin base i huset på Ny-
borgvej, som han entrerede 
sammen med Lene i 1996. 
 
Stort tillykke med den runde 
fødselsdag! 
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Kværndrup Hallens bestyrelse mangler nye medlemmer 
 
Af Jesper Sell, næstformand Kværndrup Hallens bestyrelse 

På den kommende generalfor-
samling, som der endnu ikke er 
nogen dato på, træder følgen-
de bestyrelsesmedlemmer ud 
af bestyrelsen: Formand Ulrik 
Krog, Lars Larsen og Christina 
Pedersen.  Morten Løkke træ-
der ud af Kværndrup IF’s be-
styrelse og dermed forlader 
han også Hallens bestyrelse.  
Derfor efterlyser bestyrelsen 

nye medlemmer.  
Arbejdet med at få gang  i 
Kværndrup Hallen for 3 år si-
den har været en stor og kræ-
vende opgave. Derfor er det 
klart, at der skal afløsning og 
nye kræfter til i bestyrelsen, 
som vælges på den kommende 
generalforsamling. 
 
I løbet af de foregående 2 år 

har der været mange store og 
nye opgaver at forholde sig til 
og løse på den bedst mulige 
måde. Der er høstet mange er-
faringer og kommet gode ruti-
ner i bestyrelsesarbejdet, så 
den kommende bestyrelse kan 
se frem til et noget mere over-
skueligt og overkommeligt ar-
bejde.  
 
Arbejdet i bestyrelsen er i videst 
muligt omfang uddelegeret, så 
opgaverne er overskuelige og 
ligeligt fordelt. Så har du – eller 
kender du én, der kunne tænke 
sig at deltage i arbejdet, kan du 
henvende dig til bestyrelsen på 
følgende mail adr. administra-
tion@kvaerndruphallen.dk. 
 
Dermed kan du være med til at 
videreudvikle funktionerne i 
Kværndrup Hallen og sikre at 
børn, unge, voksne og ældre i 
Kværndrup fortsat kan glæde 
sig over at kunne råde over de 
gode faciliteter, vi har i Hallen 
og Fitness.  

Ny forpagter til Kværndrup Hallens cafeteria 
 
Af Jesper Sell, næstformand Kværndrup Hallens bestyrelse 

Hallens bestyrelse har i løbet af 
foråret møde med en ny for-
pagter til hallens køkken og ca-
feteria.  
På grund af Corona situationen 
og den usikkerhed der er i for-
bindelse med genåbningen af 

Hallen, forsamlingsforbud og 
andre restriktioner i forbindelse 
med Corona virus, har forhand-
lingerne været på pause. Det 
er klart, at den usikkerhed, der 
har været omkring køkkendrift 

det sidste halve år,  har gjort, at 
det kan være svært for en kom-
mende forpagter at overskue 
alle aspekter i forhandlingerne 
omkring en forpagtnings kon-
trakt.   

mailto:administration@kvaerndruphallen.dk
mailto:administration@kvaerndruphallen.dk
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Nytårsbrev fra Kværndrup Forsamlingshus 
 
Af Inge Eriksen, næstformand i bestyrelsen for Kværndrup Forsamlingshus. 
 
Forsamlingshuset holder sig godt, men savner indhold i tilværelsen!  

Kære Alle! 
Jer der har lyst til at læse mit 
lille brev. Det blev et mærkeligt 
2020, hvor jeg savnede at se 
jer i forsamlingshuset. 
Til vores fællesspisninger og 
ikke mindst vores julefrokost, 
hvor I roste, at bordene ja hele 
huset var pyntet, se jer stå i kø, 
og snakke og vente på den dej-
lige julemad, og ikke mindst 
høre Ulla og Torben spille og få 
os alle i godt humør. Sådan en 
dag gik vi trætte, men glade 
hjem fra en hyggelig dag sam-
men med jer. 

Jeg savnede julebazaren, hvor 
børnene kunne komme og ba-
ge og pynte de fineste kager, 
og komme hen til bordet, hvor 
vi klippede det flotteste julepynt 
til det store juletræ og lidt til at 
tage med hjem. Vi fik os en 
hyggelig snak rundt om bordet.  
Jeg savnede vores juletræs-
fest, der altid finder sted 4. jule-
dag. Se alle de glade børn, når 
døren blev åbnet til det store 
juletræ, og Kirstine spillede de 
dejlige julemelodier. Se begej-
stringen hos børnene, når vi 
kaldte på julemanden, og han 

kom og havde slikposer med til 
alle. Føle spændingen når bør-
nene havde afleveret en teg-
ning, og måske var heldige at 
få en lille gave. Dejligt at slutte 
en god eftermiddag rundt om 
træet for at synge Glade Jul. 
 
Nu er vi begyndt på et nyt år, 
dagene bliver længere og lyse-
re, og jeg håber, vi ses i for-
samlingshuset til hyggelige ti-
mer i 2021. 
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Nyt fra Kværndrup Forsamlingshus 
 
af Dorte Nielsen, formand for bestyrelsen 
 
Forsamlingshuset i 2021. 

Corona har stadig godt fat i 
Danmark, og samfundet er luk-
ket ned. Situationen taget i be-
tragtning er bestyrelsen nået 
frem til, at egne arrangementer 
i huset først bliver planlagt til 
afholdelse i efteråret. Hvis vi er 
heldige, kan vi måske afholde 
generalforsamlingen før som-
merferien. 
 
Kommunen har efter lang be-
tænkningstid bevilget 15.000 
kr. i kompensation pga. Corona 
til alle forsamlingshusene i 

kommunen. Pengene tages fra 
renoveringspuljen, som var af-
sat til husene på 2 millioner for 
årene 2019-2022. Endvidere er 
der nu mulighed for at søge 
”En Light hjælpepakke” for fa-
ste omkostninger i nogle måne-
der ultimo 2020. 
 
Husk telefonen er åben, og hu-
set kan reserveres uden øko-
nomisk mellemværende, indtil 
man er sikker på, at festen kan 
holdes. 
 

Tak til alle som støtter Kværn-
drup Forsamlingshus ved køb 
af medlemskort og ekstra bi-
drag, samt tak til sponsorerne, 
som betaler for at have spon-
sorskilt hængende i forsam-
lingshuset, hvilket også bidra-
ger til forsamlingshusets halten-
de økonomi. 
 
Kværndrup Forsamlingshus  
ønsker godt nytår og håber, at 
alle er kommet godt ind i det 
nye år. 
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Egeskov Marked 2021 
 
Af Brian Nyhus, formand for Egeskov Markedsforening 

Egeskov Marked 2020 blev 
som bekendt aflyst. Lørdagen 
benyttede vi til at klippe buske 
ned og gøre det pænt på og 
omkring markedspladsen.  
Fremtiden er dog stadig usik-
ker. Det er ikke bare usikkerhe-
den omkring coronasituationen, 
men også omkring vores an-
søgning om kompensation. Her 
venter vi stadig på en afklaring, 
og vi ved derfor ikke om, vi er 
købt eller solgt. Vi forventer 
dog, at vi får vores udgifter 
dækket, ligesom vi forventer, at 
vi kan afholde markedet til sep-
tember. Den 10. og 11. Vi er 
derfor i fuld gang med planlæg-
ningen og interesserede hjæl-
pere kan kontakte os på perso-
nale@egeskovmarked.dk. Den 
”gamle” mailadresse  

info@egeskovmarked.dk vil vi 
gerne forbeholde til kræmmer-
ne.  
Har I andre henvendelser, kan I 
kontakte undertegnede på : 
formand@egeskovmarked.dk. 
 
Hjælperne er uundværlige til 
markedet, og med det aflyste 
marked i 2020 er der risiko for, 
at vi har mistet hjælpere. I må 
derfor gerne sætte kryds i ka-
lenderen. Skulle I have lyst til 
at arbejde i specifikke udvalg, 
må I hellere end gerne henven-
de jer allerede nu. Arbejdsbyr-
den er meget koncentreret om-
kring markedet, og det er altid 
en fornøjelse at være med. 
Dog er det sjovere ved over-
skud, hvilket vi selvfølgelig sti-
ler efter i 2021. Vi gør os stadig 

mange tanker om markedet, 
ikke mindst på grund af coro-
na, og vi vil løbende holde jer 
orienteret omkring tiltag. I den 
forbindelse søger vi efter en 
person, som kan sprede Ege-
skov Marked på de sociale me-
dier. Sidder du og læser med, 
skal du ikke tøve med at hen-
vende dig. 
En af de hjælpere, der er stop-
pet, er Dorete Hansen. Hjælper 
er en meget vag betegnelse for 
Dorete, da hun har siddet i be-
styrelsen i mere end 25 år og 
er Egeskov Markeds helt store 
vidensbank. På bare et år har 
jeg hørt ”spørg Dorete” et utal 
af gange, og selv om hun er 
stoppet, er det nok ikke sidste 
gang, vi har brug for at spørge 
Dorete. Egeskov Marked tak-
ker for den kæmpe indsats, 
Dorete har budt ind med.  
Også Jan Andersen er stoppet 
i bestyrelsen, og der skal også 
lyde en tak til Jan for hans ar-
bejdsindsats. 
 
Opdatering: Her lige før dead-
line bekræfter Egeskov Mar-
kedsforening, at der er fuld 
kompensation for faste udgifter 
fra statens hjælpepakker, så 
der var glæde i bestyrelsen. 

mailto:personale@egeskovmarked.dk
mailto:personale@egeskovmarked.dk
mailto:info@egeskovmarked.dk
mailto:formand@egeskovmarked.dk
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Den årlige julehygge for dagplejere og børnehaver 
 
Af Ulrich Ammitzbøll, Kværndrup Borger- og Erhvervsforening 

Den årlige julehygge for dag-
plejere, de private pasningsord-
ninger samt børnehaverne, 
blev afholdt i december måned, 
dog som så mange andre ar-
rangementer – sammen og 

hver for sig. Vi havde sørget 
for at få omdelt lækre æbleski-
ver til dem alle, så de på deres 
respektive steder og forsvarligt 
kunne hygges om, da børnene 
ikke skulle snydes for hyggen, 

selvom vi ikke kunne samle 
dem alle i Bakkelunden til nogle 
hyggelige timer, som vi ellers 
plejer. 
Stemningsbilleder fra julehyg-
gen…  

Julehygge for dagplejere og børnehaver 
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Nye tider... 
 
Af Ulrich Ammitzbøll, Kværndrup Borger- og Erhvervsforening 

2021 startede hvor 2020 slap. 
En ændret verden hvor vi plud-
selig skal være sammen, men 
hver for sig. Det kommende år 
bliver et specielt år, hvor man-
ge ting skal nytænkes og gøres 
anderledes. Nye udfordringer 
som skal løses. Kværndrup 
Borger-og Erhvervsforening ser 
frem til, at tackle de kommende 
udfordringer, tænke anderledes 
og støtte op om fællesskabet. 
Sidste år nåede vi på trods af 
indskrænkningerne alligevel en 
hel masse: 

 En fastelavnsfest 
 En sommerkonkurrence 
 En halloweenkonkurrence 
 Flagallé 
 Julebelysning rundt om i by-

en 
 En kalender med byens virk-

somheder 
 Julehygge/æbleskiver til by-

ens børn (0-5 år) 
 Muligheden for at leje billige 

stole, borde og telte, som 
blandt andet blev brugt til 
årets konfirmationer 

 Bakkelunden, som et hygge-

ligt udflugtsmål for blandt an-
det børnehaver, dagplejen 
og private 

 
 
Vi håber, I vil støtte op om os 
også i 2021. 
 
 
Kontingent: 100 kr./husstand 
MobilePay: 214891  
eller  
Bankoverførsel:  
Reg. 5975 Konto 5001126. 

Nyt fra Egebos-Venner i Kværndrup 
 
Af Connie Ebbesen, bestyrelsen for Egebos-Venner 

Lige lidt information til vores 
medlemmer! 
 
Alt er jo aflyst, indtil vi ser hvor-
dan fremtiden bliver. Men når 
der er nyt om, hvornår der igen 
bliver åbnet op for aktiviteter, vil 

vi få en aktivitetskalender sendt 
rundt til vores medlemmer. 
Der kommer sikkert til at gå 
lang tid, før vi igen kan mødes 
som det ser ud lige nu. Men I 
hører fra os, når der er bedre 
tider på vej. 
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Vindere af virtuel fastelavnskonkurrence 
 
Af Lars Skov Sørensen 
 
Corona eller ej - der har været fastelavn i Kværndrup. 

Corona-pandemien slog des-
værre bunden ud af Kværndrup 
Borger- og Erhvervsforenings 
årlige tøndeslagning, der plejer 
at trække op mod 100 børn og 
voksne til fastelavnsfest i gym-
nastiksalen på Tre Ege Skolen. 

Det er dog lykkedes foreningen, 
at tømre en udklædningskon-
kurrence sammen på Facebook 
fra 4.-14. februar.  

Og blandt de mange velud-
klædte bidrag endte disse som 
vindere i de fire forskellige al-
derskategorier: 

 
 
Øv t.v.: 0-5 år - Prinsesse Elvira 
10 mdr. med en enhjørning. 
 
Øv. t.h.: 6—12 år - Josefine 10 
år, med sit vaskeri. 
 
Ned. t.v..:  13-17 år - Ann-Louise 
16 år, som dukken Chucky. 
 
Ned. t.h.:  18 år og opefter - Le-
na Jørgensen 37 år, som slagter. 
 
 
 
 
 
 
 

Tillykke til vinderne, der har 
fået en af præmierne, sponso-
reret af Pizza Palermo, 
Kværndrup Pizza & Grill, samt 
Letkøb. 
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Nyt fra Kværndrup Vandværk 
 
Af Arne Svendsen, formand  
 
Samlet set lever vores drikkevand fuldt ud op til kravene fra Miljøstyrelsen – så du kan roligt 
fortsætte med at drikke vores gode vand fra vandhanen. 

Situationen med COVID-19 på-
virker rigtig mange ting i vores 
samfund. Den påvirker også 
Kværndrup Vandværk lidt, idet 
vi ikke kan afholde vores årlige 
generalforsamling på grund af 
forsamlingsforbuddet. 
 
Normalt holder vi generalfor-
samling i slutningen af februar, 
men vi har besluttet at udskyde 
dette års generalforsamling, 
indtil forsamlingsforbuddet op-

hæves. Generalforsamlingen 
vil blive annonceret med 14 
dages varsel, i henhold til ved-
tægterne, når vi kan afholde 
den. 
Men foregår der noget vigtigt 
på generalforsamlingen? 
Ja – det synes vi faktisk der 
gør! Generalforsamlingen er jo 
en slags status på hvordan det 
går med vandværket – dit 
vandværk (hvis du da er en af 
de 1058 andelshavere i vand-
værket). 
 
Pesticider i grundvandet 
Mange vandværker kæmper 
med forskellige pesticider i 
grundvandet. Vi er ingen und-
tagelse, idet vi også kan spore 
flere typer af pesticider i vores 
5 vandboringer, men heldigvis 
langt under grænseværdierne.  
Udover pesticider analyseres 
drikkevandet også for en lang 
række andre parametre som fx 
opløsningsmidler, metaller og 

bakterier. Samlet set lever vores 
drikkevand fuldt ud op til krave-
ne fra Miljøstyrelsen – så du 
kan roligt fortsætte med at drik-
ke vores gode vand fra vandha-

nen   
 
Ny vandboring 
Selv om vi ikke har kvalitets-
mæssige problemer, har vi dog 
alligevel en udfordring omkring 
vores boringer, idet vi mangler 
en vandboring for at bevare en 
tilfredsstillende forsyningssik- 
kerhed.  
Derfor arbejder vi på at finde en 
god teknisk og økonomisk løs-
ning på en ny vandboring.  
 
Kom til generalforsamling 
Hvis du er andelshaver i vand-
værket, vil vi da anbefale at du 
møder op på generalforsamlin-
gen og får et indblik i hvordan 
bestyrelsen arbejder med de 
spændende udfordringer.  
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Hilsen fra Lillegruppen i Børnehuset Oasen 
 
Af Margit D. Kirkegaard, pædagog i Oasen. 
 
Vi har i januar måned været i gang med at lave fugle ud af genbrugsmateriale som plastflasker 
og avispapir.  

Her i vintermånederne nyder vi 
stadig at boltre os på vores sto-
re legeplads, nu bare i kortere 
tid ad gangen. Når vi er inden-
for, laver vi mange forskellige 
sjove ting. Vi har i januar må-
ned været i gang med at lave 
fugle ud af genbrugsmateriale 
som plastflasker og avispapir. 
Der har været mange processer 
i gang: Putte sten i flasken, så 
den ikke vælter, beklæde fla-

sken med sølvpapir og forme 
fuglenes krop, hals og hoved. 
Putte avispapir, tapetklister og 
malertape på, male, sætte øj-
ne, fjer og andre dimsedutter 
på. Alle var meget stolte af de-
res fugle, som har fået mange 
forskellige sjove udtryk. De er 
nu udstillet i vores glasmontre, 
så børnene kan gå og kigge på 
dem og snakke om dem med 
hinanden. Senere skal børnene 

naturligvis have deres flotte fug-
le med hjem. Børnene har i pro-
cesserne bl.a. fået styrket deres 
kreativitet, deres sansning gen-
nem øjne og hænder, deres 
finmotorik og deres koncentrati-
on og evne til at fordybe sig. 
Der er blevet talt meget sam-
men undervejs og nye ord er 
blevet lært, f.eks. malertape og 
tapetklister. 

Øverst: Lillegruppen i Oasen. Nederst: Mellemgruppen i Oasen 
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Hilsen fra Mellemgruppen i Børnehuset Oasen  
 
Af Thea Chetronoch, pædagog i Oasen 
 
Vi har samlet genbrug og skrald, som vi bl.a. vil bruge til at lave dekorative og kreative faste-
lavnsris af. 

I disse tider, hvor der er meget 
fokus på affaldssortering samt 
håndvask, har vi i mellemgrup-
pen valgt at fokusere på dette.  
 
Vi har samlet genbrug og 
skrald, som vi bl.a. vil bruge til, 
at lave dekorative og kreative 
fastelavnsris ud af. Gennem 
vores forløb, oplever vi, at bør-
nene får en større forståelse af 

genbrug og skrald. De er selv 
med til at sortere og kommer 
stolt og viser os voksne, hvor 
det forskellige skrald hører til, i 
f.eks. plastik, pap og papir osv. 
Vi bruger digitale medier i form 
af ”det digitale mikroskop” når 
børnene skal vaske deres hæn-
der. Håndvask har aldrig været 
sjovere! Børnene synes det er 
enormt spændende at se skidt 

og snavs på hænderne helt tæt 
på, hvilket bliver muligt med det 
digitale mikroskop. Hvis hæn-
derne ikke er vasket grundigt, 
bliver det synliggjort for børne-
ne og de må ud og vaske igen. 
Alle børn er aktivt deltagende, 
de hygger sig og griner, når 
hænderne skal vaskes.  
 
Se billeder forrige side 

Oasens Storegruppe 
 
Af Jeppe Pilgreen, pædagog, Oasen. 
 
Fuglefløjt og sang på hjernen & fuglefoder i hænderne. 

I Oasens Storegruppe kan vi 
godt lide at arbejde med tema-
er. Vi inkluderer altid forskellige 
og vekslende læringsformer og 
arbejdsmetoder undervejs i 
temaerne.  
Den seneste tid har vi i Store-
gruppen været fascineret af 
fugle. Vi har lært forskellige 
fugle at kende, sunget sange 
om dem, snakket om forskellen 
på hannerne og hunnerne og 
lært om fuglenes muligheder 
for at finde føde om vinteren, 
når jorden er hård og frossen. 
Vores motorik blev udfordret, 
da vi skulle hjælpe fuglemor 
med at få hendes tabte fugle-
æg igennem forhindringsbanen 
og hjem i reden, før de store 
krager fik fat i dem. Vi har 
brugt vores fantasi og kreativi-

tet til at udforme fugle i trylledej 
og lave fuglefoderhuse af mæl-
kekartoner. Da foderhusene var 
færdige og fuglefoderet var la-
vet, fandt børnene et godt sted 
til dem oppe i træerne. Fra vo-
res grupperum har vi derefter 
kunnet observere hvilke fugle, 
der har besøgt vores huse for 
at få sig et måltid mad.  
Vidste du f.eks. at musvitter, 
rødkælke og blåmejse har den 
perfekte størrelse til foderhuse 
af mælkekarton? 
Men at solsorten er for stor og 
har måtte nøjes med den del af 
maden, der er faldet på jorden? 
Det er blot én af de ting vi har 
observeret og lært i den sene-
ste tid, som har opslugt os så 
meget, at tiden er fløjet væk 
med sand falke-fart. 
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Lyrik om nedlukningsdage 
 

Af overbygningseleverne på Trunderup Friskole 

 

På Trunderup Friskole har eleverne i overbygningen arbejdet med lyrik i hjemmeskolen. Det er 

mundet ud i, at de har forsøgt sig med at skrive egne tekster om at være  

Aksel, 8. klasse: 
Det er en sjælden tid,  
lige så sjælden som savnet til skole igen. 
Jeg læner mig op ad min seng og tænder min computer 
og logger ind på det der var en ny verden. 
Halvt færdig og helt træt kan man sige om dagene 
udover at man kan sige så meget andet. 
Fjernundervisning er ikke fedt  
det kunne have set sort ud men det er kun gråt  
 

Nicklas, 7. klasse: 
Hjemmeskole er ligesom et puslespil 
det er svært 
udfordrende.  
Men det er da sjovt nok  
hvis der sker noget man godt kan lide.  
Men og sidde og glo i en skærm dagen lang kan være en udfordring,  
som at være i hjemmepasning 

 
Pige, 8. klasse: 
Jeg sidder tomt i mit rum 
tiden føles helt tom. 
Corona har lukket skolen 
og vi må bare sidde hjemme på stolen. 
Kamera på 
alting er næsten gået i stå. 
Tallene er høje 
vi prøver at få kurven til at bøje. 
Og forhåbentlig kan vi snart komme tilbage 
tilbage til det vi kender  
tilbage til det normale  
tilbage til de gode gamle dage. 
 

 

Pige, 8. klasse: 
Hjemme skole 
Hjemmeskole er noget specielt 
Du er hjemme dag efter dag 
Du kommer ikke uden for 
Du spiser ikke meget mad  
Du drikker ikke nok vand  
Du får ikke nok søvn 
Du arbejder næsten hele tiden  
 

 

 
 
 
 
Pige 8. klasse: 
Du føler at dit hoved er holdt nede af en blok 
når du ligger der og din alarm vækker dig op 
du vil hellere blive på denne dejlige sky af ro 
hvor alt egentlig bare føles nemmere og tro 
 

Du føler at dine organer er pakket i kasser  
når du først får kontakt til din hjerne som  
får et ærinde om at fjerne harmonien i din krop 
du går i gang med dagens skole  
 

Nogle af dine erindringer bliver pakket ind i folie 
en pind i din hjerne vil ikke lade dem forsvinde 
selvom skolen skulle være dagens seværdighed 
den tid hvor du husker glemsomhed 
 

Pinden prikker igen 
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Ann-Louise, 9. klasse: 
Jeg har ondt 
i hovedet 
på grund 
af det blå lys 
 

Her er så 
kedeligt som 
en nat uden  
stjerner 
 

Alt omkring mig 
er så 
ensformet 
som et hvidt lærred 
 

Savnet til fortiden 
er der 
stadig 
 

Maja, 9. klasse 
altid hjemme aldrig ude 
vi arbejder hjemmefra går i skole hjemmefra 
det er ik sjovt det er kedeligt 
 

jeg vågner tager min computer  
og så er jeg i skole 
jeg skal ikke gå eller cykle for at komme i skole 
jeg skal bare åbne min computer 
 

det er som om jeg er låst inde i mit eget hus 
det jeg gerne vil må jeg ikke 
 

Mikkel, 9. klasse: 
vi sidder alle hjemme med hver vores stemme   
vi kigger hver dag timevis ind i skærmen 
for stadig at være en del af sværmen  
 

corona har skabt en anden tid  
til den må vi give vores lid 
vi gør hvad vi kan med flid 
 

hjemmeskole er både skidt og godt  
det kræver en rygrad der er hot  
 
 

Stine, 9. klasse: 
Jeg sidder i sengen dagen lang 
og hører på lærerens klang  
I pausen går jeg i køkkenet og tager noget mad 
og tænker at jeg snart skal i bad  
 

Jeg går en tur 
og kigger på mit ur 
klokken slår snart 11:30 
jeg må hellere sætte op i farten 
 
 
Oscar J, 9. klasse: 
Jeg sidder her isoleret på mit værelse 
savner at kunne være sammen med mine venner 
vil også hellere være i skole oppe på skolen  
der er ikke ligeså kedeligt 
vil snart gerne kunne træne i SG igen  
Hvis man kunne ville man gerne udrydde corona-
virussen den er lidt træls 
sidste træning inden vi gik i lockdown  
der skulle jeg have lavet et nyt spring  
men jeg turde ikke så jeg har  
gået lige siden og fortrudt jeg ikke lavede det 
 

Stephan, 7. klasse: 
Jeg vugger stille som pæren 
Den kolde luft flyder igennem mit hår 
og jeg ser dig tage hele æren. 
Joe Biden sparkede Trump ud i går  
og så var det lige før hæren 
skulle ud og hente Trumps eneste fjerde år. 
Dette år skal der konfirmeres, ikke kokkereres 
og slet ikke konfiskeres. 
Zoom møder næsten overalt, 
og så er der dem der bruger google meet 
hvor cirka 1-5 bliver opkaldt 
det var så mit digt men der er noget der skal rime 
       på meet  
 

YEET!!!  

 

Pige, 9. klasse: 
Dagen er startet. Natten slut. Stilheden blevet til støj. Familien er oppe. Klokken er 8. Jeg skal op. Jeg 
skal i skole. Den samme rutine. Den samme dag som i går. Trapperne er de samme. Maden den sam-
me. Menneskene de samme.  
Vi sidder alle foran skærmene. Alle klar til den undervisning vi kunne have fået i fællesskab. Timerne 
der flyver afsted med meningsløst arbejde. Timerne der nu er i fortiden. Med alle de minder vi kunne 
have haft sammen. Med alle de stunder vi er gået lige forbi. 
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Emma, 9. klasse: 
dagen går i gang når alarmen ringer 
en halv time før jeg skal i skole 
Bliver aldrig helt frisk  
Prøver at finde på noget at lave  
selv om mulighederne  
er en del skrænket ind 
Jeg ser ikke så mange  
jeg savner mine venner og en normal hverdag  
kunne man bare gøre som man ville  
kunne jeg bare være sammen med folk  
kunne jeg bare gå almindeligt i skole  
så ville jeg være glad  

Dreng, 8. klasse: 
Hjemmeskole  
jeg synes det er træls  
jeg får hovedpine  
jeg ser ikke andre end min familie  
jeg sidder i min seng  
min blå væg er den eneste farve jeg kan se 
Claus sidder på sit kontor og arbejder  
så internettet er ikke så godt  
kan næsten ikke høre min lærer fordi  
lyden hakker  
jeg vil bare gerne i skole igen 
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Vand- og vindmøller ved Ege-

skov før 1850 

Den ældste kilde, som omtaler 
en møller ved Egeskov Mølle, 
er et såkaldt ”låsebrev” fra 
1620. Af låsebrevet fremgår 
det, at beboeren Mikkel Møllers 
årlige mølleskyld er 10 pund 
mel at betale til Egeskov. I skø-
der fra 1640, 1646, 1648 og 
1656 optræder personen, Niels 
Møller, som er Egeskovgaard 
mølleskyldig fra 2 til 10 pund 
mel. I Egeskovgaards jordebø-
ger optræder Egeskov Mølle fra 
1697 og fremefter. I jordebø-
gerne fra 1785 og 1797 hedder 
mølleren, som svarer Egeskov-
gaard landgilde og hovpenge, 
Christopher Berg. 
 
I et skøde fra 1518 på Ege-
skovgaard omtales en mølle, 
som må antages at have været 
en vandmølle. Denne mølle har 
antagelig ligget ved Egeskov 
Møllegård (nuværende Bøjden-
vejen 30). Møllen, som også 
havde stampeværk, hvor der 
blev fremstillet vadmel, blev 
nedlagt omkring 1848, lige in-
den den nuværende Egeskov 
Mølle blev bygget. 
 
I 1733 var det første gang, at 
Egeskov Mølle blev nævnt som 
vindmølle. På dette tidspunkt lå 
den noget sydligere i Højbjerg-
marken, hvilket kan ses på ud-

skiftningskortet fra 1804.  Her 
er imod syd afsat en vejrmølle 
(markeret med en rød pil), og 
marken deromkring er betegnet 
”Weier Møller Marken”. I 1940 
blev der fundet rester af en glat 
kværnsten af meget gammel 
type på stedet. 
I en brandtaksation fra 1813 
omtales møllen som ”en gam-
mel og forfalden stubbevind-
mølle med én kværn”. Umid-
delbart kan man forledes til at 
tro, at møllen blev brudt ned 
efter 1813. Det stemmer dog 
ikke overens med en stedlig 

Landsbyen Egeskov, der forsvandt…     3. del   
 
Af Edvin Larsen 
 
I sidste del vil jeg omtale møllen og markedet, som begge bærer landsbyens navn. 

Del af udskiftningskortet over Egeskov Bys ejerlav, 1804  

overlevering om, at vindmøllen 
på Højbjergmark blæste ned en 
juleaften i slutningen af 1830’-
erne. Måske har møllen i en 
årrække stået ubenyttet, i for-
fald og uden at være brandfor-
sikret, da der var mulighed for 
at male korn i vandmøllen på 
Egeskov Møllegård helt frem til 
1848. 
 
På udskiftningskortet fra 1804 
er afsat ”Veyrmølle Løkken” øst 
for Egeskov Møllegård. Dette 
kan hentyde til, at der syd for 
Egeskov Møllegård på det sted, 
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hvor Egeskov Mølle ligger i 
dag, kan have ligget endnu en 
stubmølle. Der er indikationer i 
brandtaksationsprotokollerne, 
som kan tyde på, at dette mu-
ligvis har været tilfældet, men 
det er ikke udforsket her og er 
dermed uafklaret. 
 
Møllens aktive periode 1850-
1949 
Egeskov Mølle er en hollandsk 
mølle, som er solidt bygget og i 
seks etager. Møllen blev indret-
tet med kværne og sigter til de 
forskellige typer af mel og gryn. 
Fremstillingen af byggryn var 
formodentlig en hovedopgave i 
møllens første tid. 

 
Undermøllen dækker de tre 
nederste etager. Den er muret 
ottekantet og når op til øverste 
del af kværnloftet. Murværket 
er overalt hvidkalket. Overmøl-
lens tre etager er bygget af træ 
og spåndækket. Otte højben er 
forbundet med bjælkelag og 
afstivet med kopbånd og kryds. 
Foroven er højbenene afsluttet 
med et ”tablement” bestående 
af otte egetræssegmenter, 
hvorpå en støbejernskrans er 
anbragt. På ydersiden af denne 
er der en tandkrans. På indersi-
den en rende, hvori hattens 
”forbord” glider, når møllen dre-
jer rundt efter vinden. Møllehat-

Egeskov Mølle, Grønnebjergvej 1A.  
Foto: Sylvest Jensen Luftfoto, Det Kongelige Bibliotek, 1961  

ten er løgformet. Oprindelig er 
Egeskov Mølle opført med sejl-
førende vinger og ”svans”, altså 
en hale. Svansen nåede ned til 
galleriet, hvorfra man manuelt 
kunne ”krøje”, altså dreje, møl-
len. 
 
Af en brandtaksationsprotokol 
fra oktober 1854 fremgår det, at 
byggeriet af møllen på dette 
tidspunkt er langt fremme. Møl-
len forsikres her til 7.000 rdl. I 
en ny brandtaksation dateret 
29. maj 1855 er møllen færdig-
opført og forsikres til 11.000 rdl. 
Den første møller, der er regi-
streret ved Egeskov Mølle, var 
ifølge folketællingen i 1855 
godsforvalter Frederik Siegfried 
Wognsen. Wognsens viden om 
mølleri kendes ikke. Dog ved 
vi, at en yngre bror til Frederik 
købte Falle Mølle og Fallegård. 
I de næste 75 år var der en lø-
bende udskiftning af møllebe-
styrere ved Egeskov Mølle.  
 
Begyndelsen af 1900-tallet var 
en turbulent tid, hvor dampmøl-
lerne blev en trussel mod vand- 
og vindmøllerne. Mange gamle 
møller måtte lukke. Andre for-
søgte at tage kampen op ved at 
modernisere deres møller. Det 
sidste var tilfældet for Egeskov 
Mølle. Medens Henning Niel-
sen var møllebestyrer, og stam-
huset Egeskov stod som ejer af 
møllen, blev den i 1924 ombyg-
get til selvsvikkende vinger 
med klapper/jalousier, så møl-
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len kunne svikke automatisk og 
dermed tilpasses vindstyrken 
og hatten til selvkrøjer med 
vindrose, hvorved møllen selv 
kunne dreje sig efter vinden. 
 
I 1926 fratrådte Henning Niel-
sen som møllebestyrer. På det-
te tidspunkt besluttede Ege-
skov Gods at sælge møllen fra 
godset. Efter et par ejerskifter 
havnede møllen hos Sydfyns 
Korn- og Foderstofforretning i 
Stenstrup.  
 
Umiddelbart efter Anden Ver-
denskrig begyndte en mekani-
sering og elektrificering af land-
bruget, som betød, at mange 
landmænd efterhånden selv 
formalede deres korn, så møl-
lekværnen i de gamle vindmøl-
ler fik mindre at lave. Denne 
udvikling kom Egeskov Mølle 
også til at mærke. I 1949 var 
det slut. Her kunne Egeskov 
Mølles historie have været 
endt, hvis ledelsen i Sydfyns 
Korn havde valgt at rive møllen 
ned. Den beslutning tog man 
ikke, men med respekt for den 
gamle mølle og sikkert også 

med øje for den smukke place-
ring i landskabet – valgte ledel-
sen at forsøge at få møllen be-
varet for eftertiden. 
 
10 kroners-møllen som min-
desmærke 1949- 
Der har siden været udfoldet 
store bestræbelser på at beva-
re møllen som en historisk byg-
ning. I begyndelsen ved lokale 
kræfter gennem den til formålet 
oprettede Kværndrup Hjem-
stavnsforening, som kom ud i 
store økonomiske vanskelighe-
der, bl.a. som følge af en om-
fattende stormskade på møllen 
i 1956. Det lykkedes gennem 
en enorm økonomisk og tek-
nisk indsats fra mange sider at 
få møllen istandsat, men i 1968 
måtte foreningen erkende, at 
man ikke på længere sigt var i 
stand til at stå for bevaringen af 
møllen, og den blev overtaget 
af Selskabet Danske Møllers 
Venner i 1970. Efter 15 års for-
løb kom dette selskab til den 
samme erkendelse som i sin tid 
Kværndrup Hjemstavnsfor-
ening. I 1985 blev møllen der-
for overtaget af Ryslinge Kom-

mune. I løbet af årene fra 1949 
har møllen været gennem fem 
store restaureringer/renoverin-
ger. I dag ejes Egeskov Mølle 
af Svendborg Museum, me-
dens daglige drift varetages af 
frivillige i et møllelaug. 
 
Egeskov Marked 
En overlevering beretter, at den 
første begyndelse til Egeskov 
Marked var forårsaget af aflad-
skræmmere, der kom til egnen 
for at sælge aflad – syndsforla-
delse – for rede penge. Ege-
skov Markeds historie kan med 
ret stor sandsynlighed ved 
hjælp af skriftlige kilder føres 
tilbage til 1393, hvor en aflad-
skræmmer kom til egnen og 
solgte aflad. Peter Andersen, 
Claudianus, præst ved Kværn-
drup Kirke, har omkring 1720 
givet nogle oplysninger i et la-
tinsk skrift. I en beskrivelse af 
Kværndrup Kirke udtaler han 
bl.a.: ”De handeler, der er af-
holdte og udførte i vor Naboby 
Sylva qverna (Egeskov) synes 
det underligt og uvant for man-
ge og skadeligt for By-
Privilegierne, at Handlerne fo-

Hestemarkedet, o. 1929. Foto: H. C. Frydendal  
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regaa hyppigere her i Sognet 
end paa selve Markedspladser-
ne i Købstæderne.” Og Claudi-
anus fortsætter ”Men lad os hø-
re op med Undren; thi denne 
Forbandelsens Kultus, der blev 
indført ad Graabrødrene, frem-
bringer store Planer og Om-
væltninger…” og ”… saaledes 
forstod Graabrødrene ogsaa at 
samle alle overtroiske Menne-
sker om dette Købe-Aflad for at 
Graabrødrenes, ogsaa kaldet 
de glades Forraadskamre kun-
de fyldes med Honning, Smør 
o.s.v.”  
Den beskrivelse, Claudianus 
giver, peger på, at der fandt 
afladshandel sted i Kværndrup 
Sogn, og at denne handel fore-
gik på en bestemt markedsdag. 
Ifølge Claudianus kan man gå 
ud fra, at det var gråbrødre-
munkene fra Assens, som hav-
de pavens fuldmagt til denne 
indbringende markedshandel 
på Egeskov Marked – en han-
del der også kom Kværndrup 
Kirke til gode. I perioden 1393-

1445 blev der udstedt ikke min-
dre end otte afladsbreve. 
 
Her kan vi måske finde forkla-
ringen på, at Mariager Kloster 
havde købt to gårde i Egeskov 
(som jeg omtalte i artiklens 1. 
del). Ganske vist var klostret 
tilknyttet benediktinerordnen og 
ikke gråbrødremunkene, men 
ved at have investeret i to går-
de i Egeskov, kunne Mariager 
Kloster agere ud fra denne 
base på Egeskov Marked og 
derved skaffe sig indtægter til 
klosteret. Det kan muligvis væ-
re årsagen til Mariager Klosters 
interesse for opkøb af gårde på 
Fyn. 
 
Egeskov Marked menes at væ-
re opstået som et kildemarked. 
En kilde, hvis vand tillagdes en 
undergørende kraft over for 
sygdomme, var ofte opkaldt 
efter en helgen, og på denne 
helgens navnedag valfartede 
syge og deres pårørende til 
kilden for at nyde af kildens 

kraft. Det kan have været en 
sådan kilde, som var indviet til 
den hellige Mikael og blev be-
søgt på hans navnedag (29. 
september) og dermed begyn-
delsen til Egeskov Marked. 
 
Uden at der er dokumentation 
for det, kan der altså have væ-
ret en eller flere kilder på Ege-
skovgaards jorder, som har 
været indviet til Sct. Michael. I 
hvert fald ved vi, at der i mar-
ken, der fra Bøjdenvejen 39 
strækker sig mod Rugbjerg i 
1700-tallet, var så vandrig en 
kilde, at den gennem en vand-
ledning af hule træstammer 
kunne give vand til tre fontæner 
i Egeskovgaards have. Kilden 
blev drænet i 1930’erne, og var 
da omgivet af en stensætning 
og en nedgang. 
 
I gamle beretninger fortælles 
der om, at pottemagerne på 
markedsdagene havde deres 
plads på et stykke gadejord tæt 
ved landsbyens gadekær. Helt 
frem til 1907 blev markedet af-
holdt ved Egeskov. Og det er 
vel nok forklaringen på, at man-
ge ”indfødte kværndruppere” – 
også i dag – siger Egeskovs 
Marked. 
 
Markedet flyttedes 
I 1907 blev markedet for første 
gang afholdt uden for Egeskov 
Gods. Markedet blev dette år 
afviklet på en mark bag Kværn-
drup Kro, som gæstgiver F. 
Falkenberg havde stillet til rå-
dighed. Indenrigsministeriet  
havde haft nedsat en kommis-
sion, som skulle forberede en 
ny organisering af markederne 
på Fyn. Ved denne lejlighed var 
der stærke kræfter i Ringes 
Handelsstandsforening, som  
arbejdede på at få Egeskov 
Marked flyttet til Ringe. Et argu-
ment, som Handelsstandsfor-
eningen bl.a. fremførte for flyt-
ningen, var, at Ringe var et 

Luftfoto af markedspladsen. Foto: JWLUFTFOTO, 1997  
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jernbaneknudepunkt for Oden-
se-Svendborg Banen og Faa-
borg-Nyborg Banen. Dette ville 
beboerne i Kværndrup imidler-
tid ikke høre tale om. Egeskov 
Marked havde hjemme i 
Kværndrup Sogn og skulle ikke 
flyttes ud af sognet for enhver 
pris. Her havde det holdt til i 
over 500 år. Det korte og lange 
blev, at Julius greve Ahlefeldt-
Laurvig-Bille tilbød at udlægge 
et 4 tdr. land stort areal som 
egnet markedsplads til rådig-
hed.  
Pladsen er den nuværende 
markedsplads nær ved jernba-
nen, nær ved Kværndrup by og 
nær ved hovedvejskrydset. Me-
re centralt kunne det næste ik-
ke være. En overgang mente 
man, at markedet skulle ændre 
navn til Kværndrup Marked, 
men betegnelsen ”Egeskov 
Marked” blev bevaret, da det 
havde sin historiske berettigel-
se, selv om markedet nu var 
blevet flyttet til Kværndrup.   
 
Tiden derefter 
I de godt vel 100 år, der er gå-
et, siden markedet blev flyttet, 
er der sket mange ting. I 1984 
blev Egeskov Markedsforening 
etableret – en forening af alle 
upolitiske foreninger i Kværn-
drup Sogn. Og en forening hvis 
formål er at drive Egeskov Mar-
ked.  
I de første 25 år har det udeluk-
kende været optur – herefter 

har foreningen haft nogle van-
skelige år.  
Markedet var oprindeligt et 1-
dagsmarked, som lå 3. onsdag 
i september. Dette blev udvidet 
til et 1½ dages marked begyn-
dende tirsdag før 3. onsdag. 
Efter nogle år tog bestyrelsen i 
markedsforeningen en stor be-
slutning og ændrede markedet 
til 3-dages marked placeret fre-
dag, lørdag og søndag før 3. 
onsdag i september.  
Fra og med 2020 er denne be-
slutning blevet ændret til et 2-
dages marked placeret fredag 
og lørdag før 3. onsdag i sep-
tember. Men pga. covid-19 re-
striktioner har det ikke været 
muligt at afprøve dette koncept 
i praksis. I 2020 blev markedet 
aflyst for anden gang i marke-
dets historie. Første gang var i 
1938 i forbindelse med et lokalt 
udbrud af mund- og klovsyge. 
Dengang blev markedet flyttet 
til Odense. Nu skal tiden vise, 
hvordan det vil gå for et fremti-
digt 2-dages marked placeret 
fredag og lørdag før 3. onsdag i 
september. 
 
Et er sikkert - konkurrencen er 
hård. Der er blevet flere marke-
der i hele Danmark, samtidig er 
en ny aktivitet, eller som det 
hedder med et moderne udtryk 
”event”, begyndt at oversvøm-
me landet: festivaller. Tidligere 
var det et fåtal af landsbyer 
uden for købstæderne, som 

havde den rettighed at måtte 
drive marked. Sådan er det ik-
ke længere. Hvad enten man 
kalder det et marked eller en 
festival, så er næsten hver ene-
ste landsby/by med respekt for 
sig selv slået ind på denne vej 
for at tjene penge til lokalsam-
fundet. Der er mange arrangø-
rer og interessenter på banen, 
og derfor er det blevet vanskeli-
gere at drive marked, selv om 
man har rygsækken spækket 
med historie. 
 
Om Egeskov – landsbyen, 
der forsvandt… 
Og nu tilbage til landsbyen 
Egeskov. Et gammelt ordsprog 
siger: ”Den enes død, den an-
dens brød”.  
Dette ordsprog kan med rette 
bruges om Egeskov. Nok er 
landsbyen forsvundet, men i 
stedet er hovedgården, Ege-
skovgaard, blevet til et gods 
med eget slot, der bærer lands-
byens navn.  
 
Og lige ved den tidligere ho-
vedindgang til parken ligger 
stadig gadekæret som en sid-
ste og synlig rest af den gamle 
landsby, Egeskov. 
 
 
 
 
 
Kilder: Der henvises til nr. 51 

af 5772.Kværndrup. 

TEMA OG LOKALHISTORIE 
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 AKTIVITETSKALENDEREN 

Dato Kl. Arrangement Sted Arrangør / tilmelding Pris 

  Aflyst p.g.a. CORONA    

  Aflyst p.g.a. CORONA    

  Aflyst p.g.a. CORONA    

  Aflyst p.g.a. CORONA    

  Aflyst p.g.a. CORONA    

Generalforsamling 
 
i Kværndrup Borger- og Erhvervsforening 
er udsat på ubestemt tid pga. Covid 19-
forsamlingsforbuddet. 
 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen i  

Kværndrup Borger- og Erhvervsforening 

SÆLGES / KØBES 
 

Her er plads til  
din GRATIS annonce 

 

RØD OG GRATIS 

Indsend små annoncer gratis inden næste deadline til   

 plata@plata1226.dk 

 OPSLAGSTAVLEN 
Private små annoncer :   

 

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

 

mailto:plata@plata1226.dk


36  

 

 


