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Deadline til næste nr. er den     
4. juni 

Fra redaktionen 
 
Af Anders Thorup 

På dette tidspunkt af året plejer 
der at være rigtig travlt alle ste-
der. Vores foreninger har travlt 
med at komme i gang med en 
ny sæson, de sædvanlige ge-
neralforsamlinger og årsmøder 
er veloverståede og der skal 
tages fat. Kværndrupugen i uge 
19 plejer at være omdrejnings-
punkt for dette blad, men da 
Kværndrupugen er aflyst, er 
der ikke noget program eller 
foromtaler af arrangementer – 
derfor dette lidt tynde blad. 
 
Vores sprudlende foreningsliv 
har modgang i lighed med alle 
andre på grund af Corona. Men 
det er i modgang, at man skal 
vise sit værd. Det er svært for 
foreninger at hamle op med 
forsamlingsforbud, når det er 
forsamlinger de lever af. Eller 
et forsamlingshus i en tid med 
forsamlingsforbud. Men beho-
vet for at forsamles til idræt el-
ler andre kulturelle arrange-
menter, forsvinder jo ikke med 
denne pause, som Corona har 
givet os. Ja, nogle har betragtet 
Corona krisen som en tiltrængt 
pause fra en stresset hverdag. 
En pause, hvor der ikke er no-
gen forventninger til hvad vi 
skal lave og hvor vi skal tage 
hen og med hvem? Det giver 
sig selv.  
 

Nogle foreninger har måske 
også haft brug for denne pau-
se, til lige at stoppe op og finde 
ud af om ting kunne gøres an-
derledes. Mange skoler og in-
stitutioner har i hvert fald fundet 
nogle fordele ved virtuelle red-
skaber. Mange har opdaget at 
de kan arbejde hjemmefra, spa-
re på benzinen – og ja, måske 
kan vi spare at lave en ny Lille-
bæltsbro, hvis folk i stadig stør-
re omfang kan arbejde hjem-
mefra.  
 
Forhåbentlig er denne ufrivillige 
pause i vores normale liv ved at 
være slut. Men måske kan vi 
tage det bedste med fra Coro-
nakrisen til vores fremtidige 
normale liv: 
 
- Ved øget fokus på håndhygi-
ejne kan vi nedsætte smitterisi-
ko for almindelige sygdomme 
såsom influenza. 
 
- Nyde naturen i vores lokale 
egn, gå ture og sætte pris på 
den friske luft og få noget moti-
on. Antallet af indløste fiske-
tegn er eksempelvis steget i 
coronatiden. Edvin Larsen og 
andre har på Facebook lagt bil-
leder fra vores dejlige egn – og 
der er vist flere steder næsten 
uden for vores egen dør, som vi 
aldrig har besøgt.  

mailto:plata@plata1226.dk
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- Mange har fået øjnene op for 
Danmark som turistland, fordi 
det ikke har været muligt at rej-
se udenlands. Det må være 
godt for betalingsbalancen, at 
pengene bliver i Danmark til 
gavn for os alle. Og til gavn for 
miljøet, at tusindvis af fly ikke 
skal bruge millionvis af liter 
brændstof.  
 
- Vi er nok mange, der har op-
daget, hvor privilegerede vi har 

været, når vi lige har kunnet gå 
ned i fitnesscenteret, lige smut-
te op i hallen og spille fodbold, 
gå i kirke, når vi havde lyst, 
tage i Legoland eller Tivoli, når 
vi havde lyst, invitere mange 
venner og familiemedlemmer til 
rund fødselsdag, tage på arbej-
de uden at skulle tænke på 
værnemidler, ja bare at kunne 
tage på et arbejde, der ikke er 
nedlukket. 
I den store sammenhæng er 

en aflysning af Kværndrupugen 
ingenting. Tåler ingen sammen-
ligning med at folk mister arbej-
de – og tåler heller ingen sam-
menligning med, at folk bliver 
alvorligt syge. Når tingenes til-
stand atter bliver normale, må 
vi håbe, at vi har lært en mas-
se. At vi virkelig sætter pris på 
de små glæder i hverdagen, 
som vi alle har taget for givet. 
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 NYHEDER 

Det dufter af Egeskov Marked 
 
Af Lars Skov Sørensen 
 
Når markedsteltene i september forventeligt rejser sig ovenpå halvandet års kulturel braklæg-
ning, vil pladsen byde på en række nye oplevelser for gæsterne. 

”Egeskov Marked har i år en 
iværksættergade,” begynder 
Brian Nyhus, som er formand 
for Markedsforeningen. ”Faktisk 
er det ikke kun for iværksætte-
re,” siger han ”men for firmaer, 
der har danskproducerede eller 
danskdesignede varer. Det må 
derfor gerne være etablerede 
firmaer.” Brian fortæller videre 
at ”Allerede nu er det en suc-
ces. Vi satsede nemlig på at 
kunne fylde en gade med 28 
stande, og vi er nu på 40, og 
der kommer løbende nye inte-
resserede. Det spænder vidt fra 
håndlavede smykker og kera-
mik til alternativt træningsud-
styr. Der er både lokale iværk-
sættere i Faaborg-Midtfyn kom-
mune og fra resten af Fyn og 
iværksættere fra resten af lan-
det. Blandt andet København. 

Programmet for kaffeteltet, der 
står i forlængelse af gaden er 
nu ved at være på plads:  
 
Fredag d. 10/9 kl. 11.00 er der 
foredrag med Mia Wagner fra 
tv-programmet 'Løvens Hule', 
og kl. 16.00 er der vælgermø-
de.” 

Valgdebatten bliver ifølge for-
manden med bred deltagelse 
af partierne i Faaborg-Midtfyns 
kommunalbestyrelse. 
 
Brian Nyhus afslører også et 
andet tiltag – et med krummer 
i: 
”Om lørdagen fejrer vi Kagens 
Dag i samarbejde med Sdr. 
Nærå Bageri. Der vil blive solgt 
tapaskager, og vi håber at kun-
ne sælge op mod 10.000 ka-
ger. Sdr. Nærå Bageri skal 
udelukkende have dækket ud-
gifterne til kagerne, og vi for-
venter derfor et godt overskud 
på dette tiltag. Et overskud, der 
i samarbejde med Morten fra 
Sdr. Nærå Bageri er bestemt til 
at gå til børn og unge i Kværn-
drup. Herunder børn og unge, 
der har haft det svært under 
Coronanedlukningen.” 
Et velgørende tiltag, der fint 
matcher markedets almennytti-
ge formål. 
 
De gamle traditioner føres altså 
videre i et fornyet indhold, der 
forhåbentligt kan være med til 
at kickstarte den berømte fyn-
ske folkefest! 

Billede: Efter en ufrivillig og historisk aflysning er handel og håndslag må-
ske på vej tilbage vest for Kværndrup. Her ses handelsgaderne ved Ege-
skov Marked i 2019. Foto: Lars Skov Sørensen. 
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Mad til bier 
 
Af Lise-Lotte Liengaard 
 
At gøre sin have mere vild betyder ikke, at man helt uden retning lader den gro til. Man skal blot 
vænne sig til det anderledes udtryk, haven får. 

Det er blevet vanskeligere at 
finde den nødvendige økonomi 
til at så ”Mad til bier” i Sønder-
have. Derfor overlades jord-
stykket, som nævnt i forrige 
”5772 Kværndrup”, til sig selv. 
Det er også spændende at se, 
hvad der af sig selv vokser op. 
Hvilke frø der har overlevet i 
jorden og atter vil blomstre. 
 
Der er endnu ikke svar fra 
FMK, hvorvidt det er muligt at 
lade nogle felter græs gro læn-
gere og kun slå det få gange 
over sommeren. Måske er et 
svar forsinket, da der nu atter 
er målt op til kolonihaver på 
området. 
 
Foreløbig har to ”kolonister el-
ler ”nybyggere” slået sig ned, 
og der er atter aktivitet på ma-
triklen.  
Det er dejligt, at der atter også 
kommer en anden form for liv 
på arealet end græs. (Der er 
stadig god plads til leg og op-
hold på området). 
 
Græs repræsenterer i sig selv 
meget lidt liv. Græsset slås of-

te, så det er en næsten gold 
ørken for insekter, bier og som-
merfugle. Den veltrimmede  
plæne er allerhøjest fin at 
skue, men også dette syn kan 
vi til fordel for de omtalte små-
dyr øve os på at ændre indstil-
ling til. En vildere græsplæne 
rummer i løbet af meget kort tid 
en hel verden af smådyr. Des-
uden vokser der græsser og 
blomster frem, man måske ikke 
anede var til stede.  
 
Det er en overraskende, livgi-
vende, gratis fornøjelse at lade 
græsset gro! Prøv det! Til at 
begynde med måske blot på et 
hjørne af havens græsplæne. 
I et andet hjørne kan der må-
ske findes plads til at gøre ha-
ven lidt vild ved at kaste frø af 
blomster for sommerfugle og 
andre insekter. 
Der kan købes mange forskelli-
ge frøblandinger målrettet den 
vildere have. Mange supermar-
keder er begyndt at føre større 
portioner frøblandinger, der er 
gode til insekter. 
 
Man kan hente masser af in-

spiration til en vildere have ved 
at gå på nettet. Se f. eks. Vild-
medvilje.dk, Naturfredningsfor-
eningens hjemmeside, søg på 
de udsendelser, der har været i 
TV mm. 
 
Det kræver kun en lille indsats 
at begynde i det små. Så kan 
der udvides, efterhånden som 
ideer dukker op, og sagen gri-
ber én. 
 
Læg også gerne flere blomster-
løg af tidlige forårsblomster. 
Bierne er allerede nu på færde. 
 
At gøre sin have mere vild, be-
tyder ikke, at man helt uden 
retning lader den gro til. Man 
skal blot vænne sig til det an-
derledes udtryk, haven får. 
 
Ps: Jeg skal hilse fra Sønderha-
ves lokale biavler og sige, at 
der stadig er honning på lager.  
Det er hos Tove og Ove, Laur-
bærvænget 6 til 30 kr. pr glas. 
 
Velbekomme og god fornøjelse 
med den lidt vildere have. 
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Regnvejrsdag i Sønderhave 
 
Fotos af Lise-Lotte Liengaard 
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Ikke en Aprilsnar 
 
Af Anders Thorup 

Selvom disse billeder er fra 1. 
april, er der ikke tale om Aprils-
nar, selvom nogle på Facebook 
var hurtige til at tro dette! Trine 
Pedersen var hurtig med mobil-
telefonen, da hun så skarvlig-
nende fugl nærme sig vand-
overfladen på Mågesøen, og 
efter kort kamp kunne fuglen 
fortære en ål. Måske svært nøj-
agtigt at artsbestemme både 

fugl og fisk på billederne, men 
Trine var ikke i tvivl. 
 
Naturen kender ikke til Corona 
og afstandskrav, mundbind og 
så videre. Lad billederne være  
et tegn til os alle på, at livet går 
videre, og at man endda kan få 
nye oplevelser – fx i naturen. 
 
Det er i øvrigt også Trine, der 

står bag forsidebilledet. Hvis du 
synes, at billederne virker be-
kendte, er det måske fordi du 
har set dem på Kværndrups 
Facebookside. På denne ligger 
der i øvrigt rigtig mange andre 
flotte billeder fra naturen om-
kring os – ikke mindst, hvis du 
følger Edvin Larsens ture rundt 
i landskabet 
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Portræt af én af vores stabile støtter – Kværndrup Auto – og Karosseri 
Værksted 
 
Af Anders Thorup 
 
Kværndrup Auto- og Karrosseri Værksted flyttede for ca. 3 år siden i nye lokaler på Stationsvej 
14. I denne forbindelse besøgte 5772.Kværndrup også Brian Hansen, som er indehaver af værk-
stedet, der ligger med udsigt til den gamle stationsbygning. 

”Det er rigtig dejligt at have god 
plads, ikke mindst fordi vi siden 
dengang har udvidet staben af 
mekanikere, fortæller Brian her 
onsdag før påske lige før fyraf-
ten. Så der er kun Brian tilbage 
på værkstedet. ”Vi har altid fle-
re projekter i gang, så der er 
brug for flere arbejdsstationer, 
som vi kan gå fra og til. I alt har 
vi nu ca. 700 kvadratmeter at 
boltre os på, men hver en kva-
dratmeter bliver brugt. Vi er nu 
2 mekanikere, 1 lærling og 1 
på kontoret, og jeg håber, det 
bliver muligt med tiden at an-
sætte endnu en mekaniker.” 
 
”Vi har brug for den extra 
plads, da vi har en helt speciel 
viden og interesse i at renove-
re gamle biler. Det indebærer, 
at vi ofte er nødt til at bestille 
helt specielle reservedele, ofte 

fra USA – og de er ofte længe-
re tid undervejs – og i disse 
tilfælde er bilen nødt til at stå et 
sted. Vi kan arbejde på andre 
dele af bilen imens, men kun-
derne med disse specielle biler 
må nogle gange væbne sig 
med tålmodighed, hvilket de 
også er fuldstændig indstillede 
på. Bilen er jo for de flestes 
vedkommende bil nr. 2 – og i 
høj grad hobby mere end trans-
portmiddel.”  

Kværndrup Auto – og Karosseri 
Værksted er et alsidigt værk-
sted, som først og fremmest 
tager sig af vores biler, når de 
skal til service, eller der er no-
get galt med det tekniske. ”Vi er 
faktisk det eneste autoværksted 
i selve Kværndrup, så vi har 
travlt. Vi kan dog godt mærke, 
at de fleste bilmærker nu ikke 
kræver serviceeftersyn så ofte 
som tidligere. Før i tiden skulle 
vores biler typisk til service efter 
20.000 km, mens det nu for det 
flestes vedkommende er for 
hver 30.000 km for at fabrikker-
nes garantier dækker.” I denne 
forbindelse fortæller Brian i øv-
rigt, at eftersyn indenfor garanti-
en ikke nødvendigvis behøves 
at blive udført hos de autorise-
rede værksteder.  

Garantien dækker også selvom 
servicen udføres af andre værk-
steder, blot der benyttes god-
kendte reservedele. ”Det er 
klart at forhandlere med deres 
værksteder gerne vil give det 
indtryk, at servicen inden for 
garantien skal foregå hos dem,” 
fortæller Brian. 
 
Udover almindeligt mekaniker-
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arbejde har Brian som bekendt 
en forkærlighed for veteranbiler. 
”Og når det er sæson for at kø-
re i disse flotte gamle biler, vil 
jeg regne med, at over halvde-
len af vores arbejde her på 
værkstedet drejer sig om repa-
ration og renovering af disse 
specielle køretøjer,” fortæller 
Brian. ”Vi har veteranbilkunder 
fra hele Danmark, mens de al-

mindelige kunder naturligvis 
kommer fra lokalområdet. Jeg 
har selv en stor forkærlighed 
for store amerikanerbiler og for 
gamle Volvo modeller, og det 
kan også ses, når man kigger 
på de forskellige projekter, der 
er i gang på værkstedet. Vi kan 
mærke, at folk trods Coronakri-
sen alligevel har penge mellem 
hænderne, og der er stadig fle-
re, der er fascineret af gamle 
biler og gerne vil ofre nogle 
penge på noget, som udover at 
være et transportmiddel i høj 
grad også er en hobby.”  
 
”Mange hygger sig med deres 
bil hjemme i deres garage, men 
har ikke altid evnerne til at ud-
føre det mere tekniske motorar-
bejde. Det kommer også os til 
gavn, idet vi så kan få opgaven 
med at renovere en motor her 
på værkstedet, mens kunden 
selv sørger for den øvrige reno-
vering. Det er en niche, som 
jeg godt kan forestille mig, at 
der er fremtid i.” 
Det er vigtigt at sprede vores 
aktiviteter på flere områder. 
Udover almindelige biler og 
veterankøretøjerne, arbejder vi 
naturligvis i varebiler, ja endog 
traktorer. Pladearbejde pga. 
rust eller forsikringsskader og 

renovering af gamle biler, vi så 
sælger, er andre opgaver, vi 
påtager os. 
 
Dejligt at besøge Kværndrup 
Auto – og Karosseri Værksted 
igen og se, at der er udvikling i 
den lille virksomhed. Kig evt. 
på hjemmesiden www.kavs.dk, 
hvor du kan finde andre oplys-
ninger – og flere billeder - om 
vores lokale værksted, som har 
været støtte for  
5772.Kværndrup i mange år.  
 
Tak for besøget! 
 

http://www.kavs.dk
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Kværndrup Hallen mangler nye 
medlemmer i bestyrelsen!!!!!!!! 
 
I sidste nummer af bladet efter-
lyste Hallens bestyrelse nye 
medlemmer. Der er 4 nuværen-
de medlemmer, som på den 
kommende generalforsamling 
ikke ønsker genvalg og ikke 
længere ønsker at sidde i be-

…. og som opfølgning fra sidste blad – fra Kværndrup Hallens bestyrelse 
 
Af Jesper Sell, næstformand i Kværndrup Hallens bestyrelse 

styrelsen. Dem skal vi have 
fundet afløsere til – helst inden 
generalforsamlingen.  
 
Efter bladets deadline har be-
styrelsen fået besked fra Tom 
Hansen og Winnie Zimling, 
begge suppleanter, at de ikke 
ønsker genvalg til bestyrelsen.  

For at arbejdet med at drive 
Kværndrup Hallen i dagligda-
gen kan fortsætte på samme 
gode måde som hidtil, er det 
afgørende, at bestyrelsen er 
fuldtallig. Desuden er det 
mindst lige så vigtigt, at besty-
relsen kan sikre en god og visi-
onær fremtid for hallens udvik-
ling. Ikke bare næste år, men 
hvis Kværndrup Hallens fremtid 
skal sikres, er det vigtigt, at der 
også tænkes langsigtet.  
 
Arbejdet i bestyrelsen er i vi-
dest muligt omfang uddelege-
ret, så opgaverne er overskueli-
ge og ligeligt fordelt. Så har du 
– eller kender du én, der kunne 
tænke sig at deltage i arbejdet, 
kan du henvende dig til besty-
relsen på følgende mail adr.: 
administration@kvaerndrup-
hallen.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.  

mailto:administration@kvaerndruphallen.dk
mailto:administration@kvaerndruphallen.dk
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Uge 19 – aflyst. Vi bringer lidt minder 
 
Af Anders Thorup 

Aktiviteterne i foreningslivet i 
uge 19 er naturligvis aflyst. 
Hvilket jo også var tilfældet i 
2020. Styregruppen nåede sid-
ste år at lave en del forberedel-
ser, inden beslutningen om af-
lysning blev taget. Men i år har 
der ikke været så megen tvivl, 
om at arrangementerne, som jo 

plejer at samle mange folk, ik-
ke kunne gennemføres.  
 
Programmet til uge 19 plejer at 
fylde 8 sider i 5772.Kværndrup, 
ligesom der plejer at være en 
del artikler om arrangementer. 
Så det betyder, at  
5772.Kværndrup denne gang 

ikke har samme fylde, som det 
plejer.  
Vi bringer her nogle billeder fra 
uge 19 i 2019, samt et par bille-
der fra Kværndrup Hallen, nem-
lig fra gymnastikopvisningen og 
fra vores fitnesscenter, som 
står og venter på at blive brugt 
igen (se foregående side). 
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Genåbning for 6. klasse med GeoQuestor  
 
Af Team6, Tre Ege Skolen, Kværndrup. 

I forbindelse med at regeringen 
meldte ud, at mellemtrinet igen 
måtte komme på skolen, er der 
blevet arbejdet på højtryk for at 
sammenstykke et godt forløb 
for den enkelte dag, hvor klas-
serne måtte komme på skolen i 
de to uger op til påskeferien.  
 
Målet med denne dag har væ-
ret, at eleverne igennem triv-
selsforløb skulle finde hinanden 
igen, genopbygge og genfinde 
relationer indbyrdes efter en 
lang periode bag skærmene 
hjemme på værelserne. 
 
I forbindelse med at klassen 
havde fået to nye elever, hvor 
den ene aldrig havde mødt 

klassen fysisk, var det oplagt at 
køre forløbet "vis os hvor du 
bor". Forløbet var planlagt såle-
des, at alle medbragte cykler til 
tirsdagen i uge 12, hvor klas-
sen cyklede ud og så, hvor 3 af 
eleverne boede og senere på 
dagen gik klassen rundt og så, 
hvor dem, som boede i byen, 
boede. 
 
Tirsdag morgen var kl. 07.40, 
da de første elever begyndte at 
indfinde sig. Temperaturen var 
omkring 0 grader, og det var 
iskoldt, men alle havde det go-
de humør på og var meget gla-
de for at se hinanden igen efter 
ca. 3 måneders isolation hjem-
me på værelset foran en 

skærm. Det var næsten som at 
se, når kvier efter en lang vinter 
igen kommer på græs. De hop-
per rundt og hyggesnakker på 
kryds og tværs. 
 
Efter en kort gennemgang af 
dagen cyklede klassen i højt 
humør ud og så, hvor de tre 
elever, som ikke boede inde i 
Kværndrup, boede. Sidste sted 
på ruten blev der udendørs 
med meget god afstand til hin-
anden budt på varm kakao og 
smurte boller, så de kunne få 
varmen og lidt i maven til turen 
hjem på skolen. 
 
Efter en kort pause stod aktivi-
teterne på opgavejagt og bold-
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spil, som blev taget godt imod, 
og senere på dagen genoptog 
vi "vis os hvor du bor" i det flot-
teste solskinsvejr. 
 
Alle eleverne havde meget på 
hjertet, som skulle fortælles til 
alle, så snakken gik lystigt på 
turen rundt i Kværndrup og 
igen sluttede turen af med en is 
i haven, som var meget til-
trængt på dette tidspunkt. 
 
Tirsdag i uge 12, afsluttede 
klassen "vis os hvor du bor" 
med dem, som vi ikke nåede 
sidste uge. Temperaturen var 
denne dag på ca. 6-7 grader og 
overskyet, men igen var humø-
ret højt og alle var klar på at gå 
rundt og se, hvor de sidste boe-
de. 

Efter en kort pause skulle klas-
sen prøve noget nyt, som de 
ikke før havde prøvet; nemlig et 
geoløb med appen Geoquestor, 
hvor de i grupper på 4 til 5 skul-
le finde poster og svare på 
spørgsmål, mens de fik snakket 
sammen og genopbyggede re-
lationerne til hinanden. 
 
Humøret var højt, og alle var 
aktive, snakken gik, mens de 
jagtede rundt efter poster. Efter 
en middagspause blev de igen 
sendt på tur, men nu kunne 
man godt se og mærke, at de 
mange timer udendørs trak 
tænder ud pga. kolde fingre, og 
kulden begyndte at sætte sig i 
kroppen. 

 
Genåbning for 5. klasse  

Femte klasse fra Tre Ege Sko-
lens Kværndrup-afdeling har 
ligesom så mange andre børn 
landet over været hjemme si-
den midt i december og gået i 
skole virtuelt. Det er efterhån-
den blevet hverdag med meets 
og online arbejde, og derfor var 

det en ganske særlig dag, da vi 
en torsdag i marts fik lov til at 
møde fysisk ind på skolen. 
 
Vejret viste sig fra sin bedste 
side med strålende sol, og da-
gen stod i trivslens tegn med 
bålhygge, madlavning og for-

skellige lege og aktiviteter. Efter 
en lidt stille start kom klassen 
godt i gang, og det var tydeligt 
at mærke, at fællesskabet altså 
kan noget helt særligt, når vi 
ses fysisk. Nu glæder vi os ba-
re, til vi må ses igen! 
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Trivselsuge på Tre Egeskolen Kværndrup 
 
Af Claus, lærer på Tre Ege Skolen 
 
I emneugen arbejder 3. klasse fra Tre Egeskolen Kværndrup med Stop-Motion film. 

I uge 12 er der emneuge på 
Tre Egeskolen afdeling Kværn-
drup med temaet trivsel. 
 
Eleverne i 3. klasse begyndte i 
mandags på, at lave Stopmoti-
on film i grupper. Filmen skal 
handle om at blive fri for mob-
beri. Eleverne arbejder i grup-
per i billedkunstlokalet. Elever-

ne får hele ugen til, at arbejde 
med stop motion. Klassen laver 
film hvor de bruger Ipad til at 
tage billeder. De film som ele-
verne producerer, skal vises til 
alle klasser på Tre Egeskolen 
afdeling Kværndrup.  
 
Eleverne i 3. klasse skal selv 
lave locations ud af papir. Ma-

nuskripter til deres stopmotion 
film formulerer eleverne selv. 
Produktet skal blive til en stop-
motion-film, hvor eleverne skal 
formulere deres bud på, hvor-
dan vi bliver fri for mobberi. 3. 
klasse forventer, at deres film 
er færdig på fredag, hvor den 
skal forevises i klassen. 
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Åbent hus i Børnehuset Oasen  
 
Af Vibeke Jensen, afdelingsleder 

Kom og besøg os i Børnehuset Oasen, vi vil så 
gerne vise vores skønne vuggestue og børne-
have frem.  
 
I april, maj og juni måned er alle meget velkom-
ne til at ringe og aftale et tidspunkt, hvor I kan 
komme og få en rundvisning i Oasen og møde 
personalet. Her vil være mulighed for at se Oa-
sen, stille spørgsmål og vi vil fortælle om hver-
dagen, her for børnene. 
 
Ring og aftal et tidspunkt for rundvisning ved 
Vibeke på: 72534671. 
 
I skal bære mundbind under rundvisningen.  
 
Vi glæder os til at se jer.  
 
Mange hilsner Vibeke Jensen 
Afdelingsleder Landsbyordningen Tre Ege Sko-
len  - Afdeling Børnehuset Oasen.  
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Hilsen fra Lillegruppen i Børnehuset Oasen 
 
Af pædagog Margit D. Kirkegaard.  
 
Hvad laver vi, og hvorfor gør vi det? 

Denne gang vil vi gerne give jer 
et eksempel på, hvordan en 
uge kan se ud i vores gruppe. 
Hvad laver vi, og hvorfor gør vi 
det? I marts og april (2021) har 
vi særlig fokus på læreplanste-
maerne ”krop, sanser og bevæ-
gelse”, ”Natur, udeliv og sci-
ence”, og ”Alsidig personlig ud-
vikling”. Det kommer bl.a. til 
udtryk ved bevægelse i form af 
både fin- og grovmotoriske akti-
viteter, som styrker børnenes 
motoriske udvikling. Gennem 
aktiviteter, hvor regler indgår, 
får børnene styrket deres selv-
kontrol og tolerance. Børnene 
får styrket deres nysgerrighed 

og lyst til at udforske naturen 
ved at undersøge og observere 
og dermed danne sig erfaringer 
med dyr og planter.  
 
I uge 11 lavede vi f.eks. det-
te: 
Mandag: Tur rundt om Måge-
søen. Kiggede og snakkede 
om fuglene i søen, løb i det vå-
de græs, gik forbi Mathias´s 
hus og kiggede på alle hans 
fine legeredskaber i haven. 
Børnene øvede sig her også på 
at følges ad/vente på hinanden 
og komme, når de voksne kal-
der. 
Tirsdag: Vi har haft tovtræk-
ning, slæbt tunge ting i et tov, 
hejst tunge ting i en spand op i 
et træ. Her fik børnene en for-
nemmelse af, hvor meget en 
sten vejer kontra en pind osv. 
Lærte forskellen på ordene let 
og tung. De opdagede også, at 
andre godt kan være stærkere 
end én selv! (Denne erkendel-
se kan jo godt være en udfor-
dring for mange – store som 
små). 
Onsdag: Smør-selv-dag, hvor 
børnene smurte deres egne 
madder. Inden maden lavede 
børnene påskeæg af karton og 

silkepapir. I begge aktiviteter fik 
de bl.a. øvelse i finmotorik og 
øje hånd-koordination. 
Torsdag: Fællesdag udenfor 
med de andre grupper. Børne-
ne kunne vælge til og fra mel-
lem ”Kom hjem alle mine kyllin-
ger”, ”stikbold” og ”hoppe i sjip-
petov”, eller bare lege på lege-
pladsen. I disse lege er det 
skønt at se, hvordan de små 
observerer og lærer af de store.  
Fredag: Fællesdag udenfor 
med de andre grupper. Børne-
ne kunne igen vælge til og fra, 
denne gang mellem 
”skattejagt”, ”stikbold” og 
”hoppe i sjippetov” eller bare 
lege på legepladsen. Vi fejrede 
fødselsdag for Lukas, som blev 
4 år, og vi fik også besøg af 
Pernille (vuggestuepædagog på 
barsel) og hendes lille nye baby 
– og pludselig dukkede Bente 
(pædagog, som netop er gået 
på seniorpension) sørme også 
op. Det var en begivenhedsrig 
dag. 



18  

 

 FORENINGER OG INSTITUTIONER 

Mellemgruppen i Børnehuset Oasen  
 
Af pædagog Tanya Ø. Jensen. 
 
Fokus på kulturformidling og jord til bord 

I marts og april måned har vi 
valgt, at have fokus på kultur-
formidling via H.C. Andersen’s 
eventyr. Indtil videre har vi læst 

og sanset Klods Hans og Den 
Lille Havfrue, hvor vi læser, lyt-
ter og bearbejder eventyrene 
på kreative måder, så børnene 
får alle sanser i brug og derved 
får en bredere oplevelse af 
hvert eventyr. 
 
Inden længe begynder vi at så 
de første grøntsager i køkken-
haven, som bl.a. bliver gulerød-
der, kartofler, radiser og toma-
ter. Vi skal desuden forspire 
forskellige ting i vinduerne, som 
vi løbende vil smage på. Re-
sten af det, vi sår, skal bruges 
til madlavning, så børnene får 
indsigt i konceptet fra jord til 
bord. 
 
Køkkenhaven bliver et fælles 
projekt på stuen, så børnene 
får samarbejdet med hinanden 

og derved udvidet og styrket 
deres relationer til hinanden 
endnu mere. 
 
Vi glæder os til at komme i 
gang. 
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Den trygge overgang – Landsbyordningens fordele 

 

Af pædagog Jeppe Pilgreen  

I Børnehuset Oasen sender vi 
snart vores Storegruppe i forårs 
SFO. Samarbejdet mellem bør-
nehave og skole er en af 
grundstenene i Landsbyordnin-
gen Tre Ege Skolen. Årets Sto-
regruppe har været ramt af di-
verse restriktioner, men det har 
ikke holdt os fra at gå på opda-
gelse og samarbejde med 0. 
klasse. Vi har, især i foråret, 
besøgt skolens mange udeare-
aler for at lære dem at kende. 
Vi har gået på opdagelse i 
”SFO-haven”, som bliver vores 
faste udeareal, når vi starter i 
Forårs SFO d. 6. april. Ugen 
inden påske har vi arrangeret 
en besøgsdag, hvor alle de 
kommende Forårs SFO-børn er 
inviteret, så de kan lære hinan-
den en smule at kende. Under 
normale omstændigheder ville 

vi have afholdt tre-fire besøgs-
dage inde i SFO’ens lokaler, 
men i år må vi nøjes med én 
enkelt besøgsdag ude i det fri. 
 
Personlige gaver og virtuelt 
besøg på skolen 
For at bygge bro og skabe rela-
tioner har skolens 0. klasse 
været så søde at sende os en 
film. Filmen var en rundtur på 
skolen samt en masse inter-
views fra børnene selv, der for-
talte, hvad de synes om det at 
gå i skole. Storegruppe-
børnene var glade for filmen og 
syntes, det var ret sejt, at 0. 
klasserne kunne finde ud af at 
lave sådan en film til os. Et par 
dage senere modtog vi en pak-
ke fra 0. klasse. I pakken var 
der, udover chokoladepåske-
æg, håndlavede påskekyllinger 

med personlige hilsner til bør-
nene i Storegruppen. På påske-
kyllingerne havde skolebørnene 
selv skrevet, hvem kyllingen var 
til og fra og en lille hilsen i form 
af: ”Vi glæder os til at se jer. 
Glæd jer til rejsen”. De kom-
mende Forårs SFO børn var 
vilde med gaven og prøvede 
alle at se, om de havde lige så 
store hænder som børnene i 0. 
klasse. Oasens Storegruppe 
siger mange tak for den fine 
film og gave og glæder sig me-
get til at starte på skolen og læ-
re de andre børn at kende. I et 
skoleår, hvor samarbejdet har 
været besværliggjort, er det dej-
ligt, at vi kan finde alternative 
måder, hvorpå vi kan bygge 
broer, skabe tryghed og samar-
bejde om en god overgang. 
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Kværndrup Salonskydeklub - hvad blev der af den? 
 
Af Edvin Larsen 
 
Da jeg i 2010 skrev speciale i historie på Syddansk Universitet, søgte jeg ud over i Rigsarkivet i 
Odense også i Lokalarkivernes arkivalier i Kværndrup og Ringe for at finde kildemateriale til mit 
speciale. Emnet for mit speciale var ”Foreningers og fællesforetagenders rolle i moderniserin-
gen – en undersøgelse af to rurale byers (Kværndrup og Ringe) modernisering fra landsby til 
stationsby i perioden 1900-1960”. 

Jeg fandt 34 foreninger og fæl-
lesforetagender i Kværndrup 
og tilsvarende 36 i Ringe, som 
dækkede denne periode. Af de 
34, der fandtes i Kværndrup, 
var Kværndrup Salonskydeklub 
ikke i blandt. Det skal hertil si-
ges, at salonskydeklubber var 
ret almindelige i Danmark og 
opstod i de fleste lokalsamfund 
i begyndelsen af 1900-tallet. 
 
Efterfølgende er jeg tilfældigvis 
stødt på nogle notater, som 
danner grundlaget for et lille 
indlæg i BYHORNET for knap 
30 år siden. Disse notater vak-
te min nysgerrighed. Her skri-
ver afdøde arkivleder, Svend 
Nyholm Sørensen, at Lokalhi-
storisk Arkiv havde fået indle-
veret et skærf fra Kværndrup 
Salonskydeklub med 11 sølv-
plader – en sølvplade for hvert 
år – med kongeskyttens navn 
indgraveret.  
Dette førte til en søgen efter 

Kværndrup Salonskydeklubs 
foreningsprotokol, men forgæ-
ves. Der findes tilsyneladende 
ingen protokol indleveret fra 
Salonskydeklubben i Lokalhi-
storisk Arkiv, der kan fortælle 
os om denne forenings opstå-
en, aktivitet og ”død”. 
Heller ikke i den unikke bog, 
der omhandler Kværndrup 
Sogn, ”Kværndrup Sogn - Af 
stedlige og stedkendte mænd” 
af H.C. Frydendahl, som ud-
kom i 1943, og som har et kapi-
tel om netop foreninger og fæl-
lesforetagender i Kværndrup 
Sogn, nævnes Kværndrup Sa-
lonskydeklub. 
H.C. Frydendahls bog er i sær-
deleshed ret enestående, fordi 
den orienterer læseren med 
noter og de skriftlige kilder, 
som bogen bygger på, hvilket 
hører til sjældenhederne, når 
det drejer sig om lokalhistorie. I 
kildesamlingen står Kværndrup 
Salonskydeklub naturligvis ikke 

Skærfet. Foto: Edvin Larsen, 2020  

opført, da den ikke er nævnt i 
bogen, selv om den har haft sit 
aktive virke i perioden 1925 og 
12 år frem. Det er mig en gåde, 
hvorfor H.C. Frydendahl ikke 
har nævnt Salonskydeklubben, 
da foreningen var aktiv i lokal-
samfundet. Det kan derfor give 
anledning til nogle konspirati-
onsteorier. 
Det er sparsomt med informati-
on om Salonskydeklubben. Her 
er, hvad der ligger af direkte 
information om foreningen i Lo-
kalhistorisk Arkiv. 
 
Knud Chr. Rasmussen var den 
sidste kongeskytte, som tidlige-
re boede på Toftevej, og som i 
1990-91 var bosat i Gamborg 
ved Middelfart. 
Derfor har jeg søgt i kilderne 
indirekte dvs. i Kværndrup Skyt-
te- og Gymnastikforenings pro-
tokol for at se, om det er muligt 
den vej at finde noget om 
Kværndrup Salonskydeklub. I 
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Kongeskytter i Kværndrup Salonskydeklub 

År Navn Lidt om personen 

1926 Karl Pedersen Fhv. sognefoged, forsikringsinspektør, Nyborgvej 16A, Kværndrup 

1927 Johannes Pedersen Sadelmagermester, Bøjdenvejen 9, Kværndrup 

1928 Carl Nielsen Smed i Kværndrup Vænge 16, Kværndrup 

1929 Otto Buch Albani-depot, Svendborgvej 35, Kværndrup 

1930 N.P. Christiansen Husmand, Odensevej 53, Bleget 

1931 Jørgen Pedersen Kontrolassistent i Kværndrup 

1932 Carl Hansen Mekaniker, Gl. Nyborgvej 62, Trunderup 

1933 S.P.A. Rasmussen Fhv. styrmand, Toftevej 

1934 S.P.A. Rasmussen Do. 

1935 P. Schultz-Hansen Snedkermester, Svendborgvej 43, Kværndrup 

1936 Knud Chr. Rasmussen Toftevej 

perioden omkring Kværndrup 
Salonskydeklubs opståen fin-
der man i Kværndrup Skytte- 
og Gymnastikforenings protokol 
af 26. maj 1923, at foreningen 
har vedtaget at anlægge en 
bane for salonskydning ved si-
den af skydebanen i Trunde-
rup. Om foreningens virksom-
hed for 1924 og 1925 nævnes 
det i øvrigt, at salonskydningen 
er gået meget tilbage. Hvor stor 
tilbagegangen er, eller hvad 
årsagen har været, står der in-
tet om. For 1926 og 1927 frem-
går det endvidere af protokol-
len, at tilbagegangen er vendt. 
Men den 5. september 1929 er 
Kværndrup Salonskydeklub 
nævnt for første gang, idet 
Kværndrup Skytte- og Gymna-
stikforening har modtaget en 
indbydelse fra Kværndrup Sa-
lonskydeklub om deltagelse i 
en kapskydning i Kværndrup. 
Af protokollen fremgår det, at 
foreningen takkede ja, dog på 
den betingelse, at der skulle 
skydes på Dansk Skyttefor-
enings skive. 
I de næste fire år skiftes for-

eningerne til at være værter 
ved den årlige kapskydning. I 
1934 er sidste gang Kværndrup 
Salonskydeklubben er nævnt, 
idet der omtales kapskydning 
mellem de to foreninger. Punk-
tet slutter med: Efter skydnin-

gen, som blev afviklet som kon-
volutskydning, samles alle del-
tagerne med ægtefæller i 
Kværndrup Forsamlingshus til 
underholdning af forskellig 
slags af lokale kræfter og til slut 
en svingom.  

Blad af Kværndrup Skytte- og Gymnastikforenings protokol.  
Foto: Edvin Larsen, 2020  
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Fremover nævnes Kværndrup 
Salonskydeklub ikke i Kværn-
drup Skytte- og Gymnastikfor-
enings protokol. 
 
Hvad ved vi… 
Vi ved,  
 
at omkring 1925 blev der opret-
tet en salonskydeklub i Kværn-
drup. 
 
at klubben havde omkring 50 
medlemmer. 
 
at en af klubbens aktiviteter var 
den årlige fugleskydning, hvor 
man konkurrerede om at blive 
årets kongeskytte. 
  
at klubbens almindelige skyde-
konkurrencer fandt sted på om-
rådet bag forsamlingshuset.  Et 
noget kuperet område hvor der 
blev anlagt en sportsplads i 
1939.. Da arbejdet var færdigt, 
og der var sået græs, skænke-
de greve Preben Ahlefeldt 
Laurvig-Bille, Egeskov, en flag-
stang til det nye sportsanlæg.  
 
at klubben og Kværndrup Skyt-
te- og Gymnastikforening fra 
1929-1934 havde en årlig kap-
skydning. 
 
at Kværndrups kultur- og 
idrætsliv på dette tidspunkt var 
samlet fysisk omkring forsam-
lingshuset og de tilstødende 
arealer. 
 
at den årlige fugleskydning 
fandt sted på området ved jern-
banen, hvor senere (KLF) 
Kværndrup Lokale Foderstof 
byggede de store lagerhaller. 
Skudretningen var imod nord 
mod Vestermarken, hvor der 
dengang ingen bebyggelse var 
bortset fra nogle få statshus-
mandssteder, men udelukken-
de marker. 
 
at den årlige fugleskydning i 

1937 og i de efterfølgende år 
ikke blev afholdt på grund af 
den voksende krigstrussel i Eu-
ropa, der medførte, at aktivite-
ter med skydning blev mindre 
populære. I Danmark rådede 
pacifismen. 
 
Hvilke spørgsmål afstedkom-
mer det? 
Hvad var baggrunden for, at 
der blev oprettet en salonsky-
deklub i byen, når sognet i for-
vejen havde en skyttekreds: 
Kværndrup Skytte- og Gymna-
stikforening? 
 
Var det en ny trend? Eller lå 
der andet bagved? 
 
Hvem bestod foreningens be-
styrelsesmedlemmer af?   
 
Var bestyrelsesmedlemmerne - 
personer, som også indgik i 
andre foreningers bestyrelser 
og dannede netværk? Eller 
stod de uden for dette net-
værk? 
 
Var der forbindelse mellem Sa-
lonskydeklubben og Kværn-
drup Skytte- og Gymnastikfor-
ening – måske endog samar-
bejde?  
 
Var Salonskydeklubben en del 
af sognets fælles idrætsliv? 
 
Foreningen ophørte velsagtens 

inden Anden Verdenskrigs be-
gyndelse uden officielt at blive 
nedlagt. Kværndrup Borgerfor-
ening (version 2) opstod umid-
delbart efter Anden Verdens-
krigs slutning i 1945 og tog som 
en aktivitet efter Salonskyde-
klubben den årlige fugleskyd-
ning på programmet.  
 
Oplysninger, billeder eller 
andet materiale! 
Hvis der blandt lokalbladets 
læsere er nogle, der ligger inde 
med oplysninger, billedmateria-
le eller andet, er vi meget inte-
resseret. Det behøver ikke at 
være primær information, se-
kundær information, fx noget 
man har fået fortalt/hørt/
overleveret, har også interesse.  
 
Vi vil gerne have foreningens 
historie beskrevet.  
Kontakt da Edvin Larsen, ed-
lon@mail.dk, tlf. 62 27 17 88 
eller mobil 5135 8820.  
 
 
Kilder: 
 Kværndrup Skytte- og 

Gymnastikforenings pro-
tokol dækkende perioden 
1903-1940. 

 Notater af afdøde arkivle-
der Svend Nyholm Sø-
rensen til brug for det lo-
kalhistoriske tidsskrift, 
BYHORNET. 

 Skærf. 
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 AKTIVITETSKALENDEREN 

Dato Kl. Arrangement Sted Arrangør / tilmelding Pris 

26.05. 19.30 Generalforsamling 
Kværndrup 
Hallen 

5772.Kværndrup - 

Lokalbladet for Kværndrup Sogn  
holder generalforsamling  
onsdag den 26. maj 2021  

kl. 19.30 i Kværndrup Hallen 
 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Forelæggelse og godkendelse af revideret års-

regnskab 
4. Behandling af indkomne forslag 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 
7. Valg af revisor 
8. Eventuelt 
 
Forslag til behandling på generalforsamlingen bedes 
sendt på mail til stinejr30@gmail.dk inden d. 12. maj 
2021. 
 
På vegne af bestyrelsen 
Stine Jørgensen 

mailto:stinejr30@gmail.dk
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