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Priser for annoncer 

⅟₈ side:  1.600 kr. ex. moms,  
¼ side  3.000 kr. ex. moms,  
½ side  5.500 kr. ex. moms,  

⅟₁ side 10.000 kr. ex. moms.  
Priserne er for 5 numre årligt, 
husstandsomdelt til ca. 1200 
husstande.  
 
Ordlyden af annoncen kan æn-
dres fra blad til blad. 
 

Forsidelogo:  
Rentegnet af NIMA 

 
 
 
 
Forsidebillede: Svanefamilien 
samlet ved Mågesøen, før de 
drager ud i den store verden. 
 
Fotograf: Egon Østergaard 
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Redaktion 
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tlf. 6227 1274 
Lars Skov Sørensen:  

tlf. 2276 4141 
 

Tekst og billeder til bladet  
5772.kv@gmail.com 
(billeder skal fylde mindst 1 MB.) 
 

Layout 
Anne Sloth 
Kaare Paludan 
 
Tryk  
Hobro Lyntryk 
 

Økonomi og annoncetegning 
Olav Engholm, (valo@pc.dk) 
Frede Jensen 
 

Uddeling 
Bodil Engholm m.fl. 
 

Om indlæg, artikler og andet  
indleveret materiale 
Ansvar for indlæg, artikler m.m. 
påhviler alene forfatteren/ind-
senderen.  
Det kan være nødvendigt at re-
digere, beskære eller udelade 
dele af det indleverede materia-
le, men såfremt det drejer sig 
om væsentlige ændringer, vil det 
selvfølgelig være efter aftale 
med indsender. Redaktionen 
forbeholder sig desuden ret til 
helt at fravælge indsendt tekst 
og billeder, hvis der er plads-
mangel i bladet. 
 

5 blade om året 
Der er planlagt 5 udgivelser på 
et år: uge 9, 16, 26, 37 og 48.  

 

 

 

 

Deadline til næste nr. er den     
20. august. 

Fra redaktionen 
 
Af Anders Thorup 

Sidste blads leder handlede 
meget om Kværndrup Hallen. 
Hallen har nu holdt generalfor-
samling og der er nedsat intakt 
bestyrelse. God vind til Hallens 
bestyrelse med håb om opbak-
ning fra byen. Det er ikke no-
gen nem opgave at sidde i en 
bestyrelse, hvor mange interes-
ser skal tilgodeses – også de 
økonomiske. Hallen er et sam-
lingssted for byens borgere, 
hvilket i sig selv er en stor am-
bition. Den skal også rumme 
andre aktiviteter end de idræts-
lige, hvilket også er en stor op-
gave i de relativt beskedne lo-
kaler.  
Håber, at bestyrelsen møder 
den opbakning, der er nødven-
dig for, at man kan trives i en 
forenings bestyrelse. Der skal 
lægges planer, tænkes kreativt, 
tænkes i logistik, og manges 
interesser skal plejes. Denne 
store opgave kræver, at besty-
relsen har opbakning og tillid 
fra alle os brugere. Redaktio-
nen er sikker på, at bestyrelsen 
vil være åben overfor alle gode 
forslag fra brugerne og altid 
tage mod gode råd. Husk, at 
bestyrelsen er valgt af os bru-
gere/medlemmer – og dette 
gælder uanset om man var til 
stede ved Generalforsamlingen 
eller ej. Ja, det gælder vel i me-
get højere grad, hvis man ikke 

var til stede til generalforsamlin-
gen, for så har man jo signale-
ret, at man er tilfreds. I øvrigt 
dejligt, at deltagerne i General-
forsamlingen roste den afgåen-
de bestyrelse og takkede for 
indsatsen i den svære opstarts-
periode. 
Dejligt, at der kommer nye og 
unge kræfter til i den nye besty-
relse. Jonas Østbjerg er valgt til 
formand – tillykke til ham! Jo-
nas er et kendt ansigt i byen og 
har mindre børn. Han arbejder 
lokalt som kirkegårdsgartner, 
og i Hallen har han været initia-
tivtager til hockey, som er en af 
vinterens aktiviteter. 
Cafeteria, køkken og rengøring 
er i hænderne på Stine og Re-
né Jørgensen, som også er 
kendt i byen. Mange har uden 
tvivl mødt Renés portræt, da 
han, som er de fleste bekendt, 
stillede op til det seneste folke-
tingsvalg og i øvrigt sidder i 
Faaborg-Midtfyns kommunalbe-
styrelse. Også tillykke til René 
og Stine. 
Heldigvis er der udsigt til, at 
hallen står foran en aktiv perio-
de med stadig færre restriktio-
ner, så der kan komme gang i 
de mange aktiviteter igen. En af 
de øjeblikkelige aktiviteter, 
fremgik tydeligt til Generalfor-
samlingen, idet det halve af hal-
len var blevet COVID testcen-

mailto:plata@plata1226.dk
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ter. En indtægtsmæssig god 
start, idet Region Syddanmark 
har lagt billet ind på at bruge 
hallen de kommende måneder.  
Og apropos genåbning af sam-
fundet så lyder der også gode 
og optimistiske toner fra Ege-
skov Markedsforening. Instituti-
onen Egeskov Marked har gen-
nem mange år været en del af 
Kværndrups identitet. Markedet 
blev som bekendt aflyst i 2020, 

men umiddelbart ser det ud til, 
at Markedet gennemføres i år. 
Det er i hvert fald den seneste 
melding fra Egeskov Markeds 
bestyrelse. Der vil nok være 
nogle restriktioner og regler, 
som skal overholdes, men det 
hører vi nok meget mere om 
de næste par måneder. Mon 
ikke vi kan forberede os på, at 
der bliver brug for mange frivil-
lige kræfter og nok endnu flere, 

end det har været tilfældet ved 
de mange foregående marke-
der. 
På de indre linjer i 5772.Kværn-
drup har der været Generalfor-
samling. Stine Jørgensen gav 
formandstøjlerne videre til Ulla 
Demuth Nielsen efter at have 
været formand de sidste 3 år.  
Tillykke til Ulla og tak for indsat-
sen til Stine. 
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Medvind til cykelstien mellem Sandager og Trunderup 
 
Af Maja Stihøj Jensen 
 
Selv om det er den spæde start, kan vi glæde os 

Forårssolen er begyndt at titte 
frem, og sommeren nærmer sig 
med hastige skridt. Vi finder 
cyklerne, rulleskøjterne, løbe-
hjulet eller lignende frem, eller 
vi får lyst til at gå en tur. Vi har 
gennem den senere periode 
lært at sætte mere pris på vores 
lokale omgivelser og naturen – 
og indenfor den nærmeste år-

række bliver det en realitet, at 
vi kan transportere os mere sik-
kert rundt i ”landet på midtfyn”. 
 
Tilbage i december 2020 blev 
det besluttet af politikerne, at 
en ny aftale skulle sikre millio-
ner til etablering og forbedring 
af cykelstier langs statsvejene 
rundt i det ganske danske land. 
Vi fik i Faaborg-Midtfyn kom-
mune tildelt 47 millioner kroner 
til etablering af cykelsti fra Faa-
borg til Svanninge bakker og 
cykelsti fra Sandager til Trun-
derup langs Faaborgvej/
Hovedvej 8. 
 
Etablering af cykelstien mellem 
Sandager og Trunderup vil give 
os en mere sikker vej at færdes 
på, og det giver en sammen-
hæng imellem vores landsbyer. 
Det vil sige, at man kan færdes 
på cykel el. lign. mellem Ringe, 
Ryslinge, Gislev, Trunderup og 
Egeskov.  
 

Forhåbentlig vil en bedre for-
bindelse mellem byerne være 
med til at fremme cykeltrans-
porten, bedre forhold og sam-
arbejde for alle aldersgrupper 
byerne imellem, og ikke mindst 
kan det være en forbedring for 
cykelturismen i området. 
 
Vi kan nu følge udviklingen i 
vores by med spænding. Vejdi-
rektoratet har igangsat opmå-
lingsarbejdet, og efter dialog 
med vejdirektoratet har de 
yderligere informeret, at cykel-
stien vil blive projekteret i år, og 
i foråret 2022 vil der ske en hø-
ring. Herefter bliver projektet 
besluttet i detaljer, og efterføl-
gende vil der blive eksproprie-
ret – det bliver formentlig i star-
ten af 2023, hvorefter stien kan 
anlægges i 2023. 
 
Selvom vi fortsat er i den spæ-
de start, mener jeg, at vi godt 
kan begynde at glæde os.  
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Kværndrup Invitational 
 
Af Bjarne Hansen 
 
Golfturnering onsdag d. 2. juni 2021. 

Efter vi måtte aflyse vores årli-
ge lokale golfturnering, Kværn-
drup Invitational, sidste år på 
grund af corona, fik vi den af-
holdt i år onsdag d. 2. juni, hvor 
vejrguderne var med os. 
 
Der bliver først spillet en runde 
golf og herefter spisning, hvor 
der bliver delt fine sponsorpræ-
mier ud. 
 
Vi er ca. 40 golfere her i 
Kværndrup, og af disse var der 
33 tilmeldt turneringen, fanta-
stisk flot! 
Nogle skulle jo passe deres 

arbejde! 
Turneringen bliver spillet på 
Midtfyns Golfanlæg, hvor den 
spiller, der får flest point i hen-
holdsvis dame- og herreræk-
ken, vinder turneringen. 
 
Der var indlagt nogle forskelli-
ge opgaver, hvor spillerne 
blandt andet skulle ramme tæt-
test flaget på et hul, samt hvem 
der kunne slå længst. 
 
Efter spisning - smørrebrød fra 
Brugsen - blev der uddelt præ-
mier til de glade vindere: 
 

Kvinderækken 
1. præmie  Yvonne Petersen 
    35 point 
2. præmie  Carin Nicolaisen  
    31 point 
3. præmie Anny Hessellund 
    28 point 
Herrerækken   
1. præmie    Jan Petersen 
    34 point 
2. præmie  Christoffer Poulsen 
    32 point 
3. præmie  Erling Jeppesen 
    31 point 
Nærmest flaget   

Kasper Nordtorp 
Længste Drive Damer  

Anny Hessellund 
Længste Drive Herre  

Christoffer Poulsen  
 
Der var flotte sponsorpræmier 
fra:  
Super Brugsen  
Letkøb  
Helles Blomster 
Ryslinge Tagdækning 
Andelskassen  
samt  
Danske Bank. 
 
Vi vil hermed gerne benytte lej-
ligheden til at takke for den fine 
opbakning fra vores sponsorer. 
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Kræsen kat gav glæde til Kværndrups hunde 
 
af Torild Aasen 
 
Potetræf på Markedspladsen til glæde for både to– og firbenede. 

Efter invitation til Potetræf på 
Markedspladsen begav jeg mig 
afsted med en stor pose katte-
foder, som min kat nægtede at 
æde. Høj sol, uvant varme og 
udstyret med en taburet van-
drede jeg ned over den tomme 
mark og håbede på at møde 
”gamle” venner fra den tid, jeg 
havde min hund, Joey. 
 
Herude på marken er et godt 
sted at komme hinanden ved – 
også når der ikke er Egeskov 
Marked. 
Det var her jeg fik mine første 
kontakter, dengang jeg flyttede 
til byen. En hund er jo, som be-
kendt, utrolig god til at få os 
mennesker til at komme i kon-
takt med hinanden. 
På Facebooksiden ”5772  

Kværndrup” blev der opfordret 
til at møde op en times tid og 
lade to- og firbenede hygge sig 
sammen. Jeg må da indrøm-
me, at jeg var spændt på, 
hvem der ville dukke op. Vi har 
jo mange vovser i vor by… 
Mens jeg ventede, strøede jeg 
lidt kattefoder omkring mig og 
håbede på tilgivelse. 
 
Så fik jeg øje på de første og 
vinkede. En kæmpe af en gol-
den retriever med mange kræf-
ter kom slæbende med Pia Su-
san helt fra Rødhøjsvej. Vovse 
hedder Buster, og han elskede 
mit kattefoder… Efter en kort 
præsentation og velkomst til 
vor nye medborger, begyndte 
folk og pelsdyr at invadere mar-
ken…. 

Vi samledes, og gensynsglæ-
den var stor. Præsentation af 
”de nye” tilflyttere eller hunde-
ejere gik helt af sig selv. Vov-
serne var vildt legesyge og filt-
rede sammen i snorene. Med 
godbidder og gode grin, slap vi 
dem løs – undtaget Vittus, der 
ikke måtte. 
Så kom der fart over feltet…. 
så for at give mere plads til le-
gen bevægede vi os ned mod 
åen.  
Efter sidste uges voldsomme 
regn, var der godt gang i vand-
masserne, men flere af vovser-
ne var vant til det og hoppede i. 
Det må have været skønt, for 
det var så varmt i den bagende 
sol, at Rita blev solbrændt på 
benene. 
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Godbidderne kom i stride 
strømme, og der kom stadig 
folk til. Erik og Andreas havde 
mor Anja og far Ole med, for-
uden hvalpen Karry, der hang 
på ”mor Anja´s mave – samt 
Bravo, der måske var den hur-
tigste racer.  
 
Margit kom med Kenya, der 
havde de mest bedende øjne i 
flokken – specielt efter han op-
dagede kattemaden. Vi blev 
rigtig gode venner. 
 
Eddie og Maggie kom i flok 
sammen med Miki og Rita, der 
havde Vittus og de to labrado-
rer Walter og Carlo med. De to 
labradorer og Bravo legede i 
åen og børnene, Erik og An-
dreas, gik over broen og nåede 
dermed over på den anden 
side. Storebror kom for tæt på 
åen og nåde lige at blive våd, 
da bredden ikke var så sikker, 
som han troede. Far Ole nåede 
over og trøstede. 
 
Emili kom med en lille hidsig-
prop med navnet Hannibal. 
Farmand Cliff overværede se-
ancen, og da Hannibal ikke 
ville lege med ”drengene”, blev 

Brødre i vandkanten 

de ikke så længe. 
Mange godbidder senere var 
der grinet og leget – aftaler om 
stiklinger og rabarber, der skul-
le afhentes, og kattemaden røg 
videre til de sultne labradorer. 
 

Tak for turen. Måske skal vi 
mødes til en tur i skoven næste 
gang – med snor på.  
Du kan selv invitere til ny leg på 
Facebooksiden ”5772 Kværn-
drup”. 

Emilie og Hannibal Farmand Cliff Godbidder 
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Magtkamp på næb og fjer i Mågesøen 
 
Af Anna  Sigurðardóttir 
 
Redaktionen har modtaget billeder og beretningen om dyrelivets gang ved Mågesøen. 

Efter at jeg hørte, at et svane-
par havde lavet rede på øen i 
Mågesøen har jeg været der 
henne nogle gange. 
Gæssene, som plejer at have 
mågesøen som sit område, er 
ikke helt trygge ved svanepar-
ret.  De holder rigtig godt øje 
med hvor svanerne er henne 
og hvis de er i vandet, er det 
ikke sikkert at gæssene tør ta-
ge en svømmetur med unger-
ne. 
 
Den ene gang jeg var nede ved 
Mågesøen, opstod der lidt af en 

magtkamp. Det lignede at en af 
gæssene drillede svanen, den 
svømmede foran svanen, som 
havde pustet sig gevaldigt op. 
Gåsen rappede hele tiden og 
det lignede mest at den gav 
udtryk for: "Na, na, na, na, na, 
du kan ikke nå mig" Men det 
endte med at svanen nappede 
gåsen i den ene vinge og van-
det sprøjtede til alle retninger, 
når den kæmpede sig fri.  
 
Svanen fulgte efter gåsen, ind-
til den gav sig og gik op af van-
det. Men det varede ikke læn-

ge, inden gåsen var i vandet 
igen og blev ved med at tirre 
svanen, indtil den pustede sig 
så meget op, at gåsen opgav 
sine drillerier. 
 
Det bliver spændende at se 
hvordan det går når svanerne 
har fået unger. 
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Bladets bestyrelse på plads 
 
Tekst og fotos af Lars Skov Sørensen 
 
Den store dramatik udeblev, da Lokalbladet for Kværndrup Sogn afholdt generalforsamling ons-
dag den 26. maj. 

Efter cirka to måneders corona
-forsinkelse, lykkedes det såle-
des, at få aflagt og godkendt 
beretning, regnskab og valg til 
lokalbladets poster.  
Da den ene af bladets to trofa-
ste revisorer, Svend Aage Tu-
kjær, modtog genvalg, var det 
en formsag for det beskedne 
fremmøde at forlænge hans 
engagement med yderligere to 
år. 
 
Hvad angår bestyrelsen, var 
der lidt mere spænding på spil. 
Nok genopstillede både Frede 
Jensen, og Jan Elnegaard, 

men der skulle stadig vælges 
nye medlemmer. Nemlig to i 
stedet for Carsten Hansen, og 
Stine Jørgensen, der valgte at 
stoppe efter hhv. tre og fire år i 
bestyrelsen.  
 
I en tid, hvor foreningerne ikke 
ligefrem omsværmes af bejlere 
til bestyrelsesposterne, var det 
derfor glædeligt, at to kandida-
ter, Torild Aasen og Ulla De-
muth Nielsen, stillede op på 
generalforsamlingen. 
 
Stine Jørgensen, som har væ-
ret formand de seneste 3 år, 

valgte altså at give stafetten 
videre, efter nogle fortsat gode 
og stabile år for bladet. Den 
afgående formand hægtede sig 
dog på pladsen som førstesup-
pleant til bestyrelsen, flankeret 
af Sebastian Søgaard som an-
densuppleant.  
 
Dermed er bladets ansvarlige 
ledelse kørt i stilling til den 
kommende periode. 
 
Den nye bestyrelse er konstitu-
eret og ser således ud: 

Fra øverst t.v.: 
Formand, Ulla Demuth Nielsen - næstformand, Torild Aasen - 
kasserer, Frede Jensen - sekretær, Jan Elnegaard - bestyrel-
sesmedlem, Kaare Paludan. 
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Formandsberetning 2021 
 
Af Stine Brandt Jørgensen, formand for bestyrelsen 
 
2020 var jubilæumsår for bladet, hvilket markeredes med et jubilæumsnummer af bladet med 
klip fra alle årene. 

Så er der gået endnu et år, og 
vi holder igen generalforsam-
ling, i foreningen, Lokalbladet 
for Kværndrup Sogn. Denne 
generalforsamling skulle dog 
have været afholdt i marts må-
ned, men på grund af Coronasi-
tuationen bliver den først af-
holdt i dag. 
 
Det har været en anderledes tid 
for os alle, men bladet har dog 
været udgivet efter planen, og 
det kan vi takke alle de frivillige 
for. Vi er ca. 30 frivillige perso-
ner omkring bladet, og jeg vil 
gerne takke hver og én for det 
store arbejde, I lægger for da-
gen. Uden jer, ingen blad!  
Vi plejer, at afholde vores tradi-
tionsrige nytårskur i januar, 
hvor alle frivillige er inviteret til 
spisning og hygge i forsam-
lingshuset. Dette blev vi i år, 
desværre, nød til at aflyse. Alle 
frivillige fik dog stadig en er-

kendtlighed, som de plejer, fra 
foreningen. 
 
2020, havde vi ellers set meget 
frem til, da vores forening hav-
de 10 års jubilæum. Vi fik udgi-
vet et ekstra blad, et jubilæ-
umsblad. Her havde redaktio-
nen samlet nogle artikler, fra de 
seneste 10 års udgivelser. Det 
blev et flot blad. 
I bestyrelsen valgte vi i 2020 at 
forære Egeskov Marked gratis 
bagside annonce. Derudover 
fik alle annoncører en gratis 
annonce i vores jubilæums-
blad. 
Vores økonomi er sund og god, 
og vi har besluttet at bruge 
nogle af vores midler på en 
bog. Bogen skal indeholde en 
samling, af Edvins lokalhistori-
ske artikler, som han har bidra-
get med i vores lokalblad gen-
nem de mange år. Bestyrelsen 
arbejder videre med bogen og 

glæder sig til at kunne vise 
den, når den er færdig. 
 
Vi i bestyrelsen vil gerne takke 
alle dem, som i 2020 har bidra-
get med indlæg til bladet. Hvis I 
har ideer til os, er I meget vel-
komne, for vi vil gerne have, at 
bladet udvikler og fornyer sig, 
så I stadig har lyst til at læse 
med. Alle er mere end velkom-
ne til at komme med indlæg til 
bladet, så hold jer ikke tilbage. 
 
Jeg har i år valgt ikke at genop-
stille til bestyrelsen. Derfor vil 
jeg gerne have lov til at takke 
af for 4 gode år, hvor jeg de 3 
af dem har siddet som for-
mand. Det har været en fornø-
jelse at være med i en bestyrel-
se, hvor samarbejdet har fun-
geret, og hvor alle de mange 
frivillige omkring bestyrelsen, 
har været så positive og glade.  
Tak for det og tak for ordet. 
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Nyt fra Hallen.  
 
Af Jesper Sell, næstformand Kværndrup Hallen 
 
Tak for indsatsen til afgående bestyrelsesmedlemmer, velkommen til nye. 

Den årlige generalforsamling i 
Kværndrup Hallen blev afholdt 
d. 27 maj.  
Ulrik nævnte i sin årsberetning  
nogle af de mange tiltag og for-
bedringer som er sket i den tid 
han har været formand for 
Kværndrup Hallen. Hallen er i 
den grad blevet opjusteret med 
hensyn til vedligeholdelse, 
nyinvesteringer og overblik  
over økonomien. Som næstfor-
mand kan jeg kun beundre den 
arbejdsindsats der er lagt for 
dagen siden Hallen blev selv-
stændig.  
Så stor tak til Ulrik, Lars, Mor-
ten og Christina for den tid I har 
arbejdet for en god og velfun-
gerende Kværndrup Hal. Uden 
den indsats er jeg ikke helt sik-
ker på, hvordan det havde set 

ud i dag.  
På Generalforsamlingen blev 
der valgt følgende medlemmer 
til bestyrelsen.  
 Jesper Sell  
 Rene Jørgensen 
 Jonas Østbjerg er valgt 

som bestyrelsesmedlem 
(for 1 år) 

 Anders Hansen 
 Chris Christoffersen fra 

KB1919 
 Anne Klit Larsen fra Tre 

Ege skolen 
 1 fra KIF – afventer deres 

generalforsamling 
Valg af 2 suppleanter  
 Winnie Zimling 
 Anders Thorup 
 
Bestyrelsen har konstitueret sig 
med Jonas Østbjerg som for-

mand, og Jesper Sell fortsætter 
som næstformand. Kasserer er 
forsat Winnie Zimling og sekre-
tæren er forsat Anne Klit.  
 
I sommerens løb bliver der sat 
nye vinduer i Cafeteriet over 
Fitness. 
 
Det er indtil videre planen at 
der skal være Covid19 Test-
center indtil slutningen af au-
gust måned.   
 
Der er nyt tlf. nr. til Cafeteriet 
mob. nr. 22519890 
 
Kværndrup Hallen kan kontak-
tes på mail administrati-
on@kvaerndruphallen.dk og via 
Kværndrup Hallens hjemme-
side www.kvaerndruphallen.dk 

mailto:administration@kvaerndruphallen.dk
mailto:administration@kvaerndruphallen.dk


12  

 

 FORENINGER OG INSTITUTIONER 

Fra fredag d. 4 juni er Hallen delvist åben igen. – 
Indtil september. For voksne dog kun med Corona-
pas. Det betyder, at så længe der er Corona test-
center i Hallen, vil der være adgang til Borgerbiblio-
teket. Der bæres mundbind i Corona testcenteret.  
 
I slutningen af august vil der komme mere informati-
on om kommende aktivitet i forbindelse med Borger-
biblioteket.  

En hilsen fra Kværndrup Seniorklub. 
 
Af Randi Skytte 

Vi har været ude og sælge 
medlemskort i håbet om, at vi 
også kan afholde generalfor-
samling inden alt for lang tid. 
 
Det var dejligt at se, at I stadig 
slutter op om foreningen ved at 
forny jeres medlemskort. Det 

giver lyst til at komme i gang 
igen, så hurtigt som muligt. 
 
Vi håber meget, at vi kan holde 
vores efterårsarrangement og 
julekomsammen. Men vi plejer 
at være flere end 50, så vi star-
ter med planlægningsfasen og 

håber så på, at vi må være fle-
re i forsamlingshuset til den tid. 
 
Det bliver så dejligt, når vi må 
mødes igen til enten hyggeligt 
samvær eller fest og ballade. 
Rigtig god sommer til alle. 
 

 

Borgerbiblioteket åbner igen.  
 
Af Jesper Sell, Biblioteksgruppen 
 
Fredag, lørdag, søndag og mandag fra kl. 8 til kl. 20 
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Den 1. august 2021 kan Trunderup Børnehave fejre 25-års jubilæum 
 
Af Henning Nielsen, skoleleder, Trunderup Friskole 
 
Børnehaven så dagens lys den 1. august 1996 og var en lille børnehave med 10 børn. I dag er 
der 44 børn i børnehaven. 

Trunderup Børnehave blev 
skabt for 25 år siden på initiativ 
fra forældre, som syntes, at der 
manglede et pasningstilbud til 
de børn, som skulle gå på 
Trunderup Friskole.  
Børnehaven udspringer altså 
således af det forældreengage-
ment som stadig den dag i dag 
er et af grundfundamenterne i 
Trunderup Friskoles værdisæt.  
 
Ved siden af skolen lå et lille 
gult parcelhus, som skolen  
købte i 1994, hvorefter det 
skulle ombygges, således det 
kunne blive til en børnehave. 
Udearealerne omkring huset 
skulle også laves om fra at 
være en have til at blive en 
legeplads. En sandkasse skulle 
der i hvert fald være! Arbejdet 
skete med hjælp fra skolens 
forældre.  
 
Børnehaven så dagens lys den 
1. august 1996 og var en lille 
børnehave med 10 børn. Da 
skolens SFO hed “Vulkanen”, 
fik børnehaven navnet “Den 
lille Vulkan”. Det gule par-
celhus, nu ombygget til 
børnehave, blev naturligvis 
døbt “Vulkanhuset”.  

Skolen voksede, og det 
samme gjorde børnehaven, og 
i 2006, da antallet af børn var 
oppe på 20, lavede skolen en 
tilbygning, hvorefter skolen og 
børnehaven blev bygget sam-
men. Ved sammenbygningen 
af skolen og børnehaven 
ophørte det gule parcelhus 
med at hedde ”Vulkanhuset” 
og skolen og børnehaven fik 
fællesnavn ”Trunderup Friskole 
og Børnehave” for at under-
strege, at skolen og børne-
haven hører sammen.  

I 2012 blev børnehavens nor-
mering igen opjusteret, således 
den nu blev på 30 børn. 
Børnehaven havde nu vokset 
sig ud over dens oprindelige 
lokaler og havde indtaget ét af 
skolens klasselokaler, som sta-
dig den dag i dag omtales som 
“Syveren”, da den engang 
husede 7. klasse på skolen.  
 
Da Kværndrup Børnehave 
lukkede i 2020, flyttede en stor 
del af børnene over til Trun-
derup Børnehave, og pressede 
rammerne for det gule par-
celhus, hvorved en ny op-
normering til det i dag gæl-
dende tal på 44 børn blev 
nødvendig. I skrivende stund er 
der 32 børn i børnehaven, som 
når at blive til 39 inden årets 
udgang, og der er allerede 
skrevet 10 børn op til 2022.  
 
Trunderup Børnehave er altså i 
dag en børnehave med plads til 
44 børn, og Trunderup Friskole, 
har 95 elever, hvoraf stør-
stedelen af dem startede deres 

De første børn i Den lille Vulkan. 

Indflytning i Vulkanhuset 1996 

De første børn i Den lille Vulkan. 
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gang på Trunderup Friskole i 
det gule parcelhus allerede 
som små børnehavebørn.  
 
Med 44 børn har børnehavens 
størrelse er nu nået sit maksi-
mum. Den kan og skal ikke 
vokse sig større, da næsten 
alle børn i børnehaven ønsker 
at fortsætte med at gå på Trun-
derup Friskole, og friskolen 
ønsker ikke at tage flere end 11 
elever ind pr. år.  
Skolens og børnehavens 
ledelse består pt. af hhv. 
skoleleder Henning Nielsen og 
børnehaveleder Gitte Reimer. 
Der er 8 ansatte i børnehaven 
til de nuværende børn, og den 
lever således den allerede nu 
op til normeringskravene for 
2024 på 1 ansat pr. 6 børn.  
 
På trods af at børnehaven har 
firdoblet sit børnetal siden 
begyndelsen for 25 år siden, er 
mange af de værdier, som 
børnehaven oprindeligt byg-
gede på stadig at finde i det 

gule parcelhus;  
Børnehaven har et tæt samar-
bejde med skolen og deler 
også dens værdier om fæl-
lesskab, alsidighed og tryghed.  
 
Hverdagen er stadig fuld af 
kreativitet og leg, og mon ikke 
Lene giver et nummer på sin 

harmonika? Børnehaven prio-
riterer også stadig at tage på 
den årlige koloni, og selvom 
drillejulenisserne er blevet slidt 
op og skiftet ud med nogle nye 
modeller, vender de troligt 
tilbage til det gule parcelhus 
hver december, hvor de mødes 
med den samme glæde og iver 
som for 25 år siden.  
 
Fremtiden ser således lys ud 
for Trunderup børnehave; det 
gule parcelhus ligger, hvor det 
hele tiden har gjort og er klar til 
at modtage mange nye, søde, 
frække og skønne børn også 
de næste 25 år.  
 
I anledning af jubilæet vil Trun-
derup Friskole og Børnehave 
byde på kaffe og kage den 9. 
august fra kl. 15.00. 

På stranden på koloni. 

Bålmad på koloni 
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Forår i Trunderup Børnehave 
 
Af Gitte Reimer, afdelingsleder Trunderup Friskole og Børnehave 
 
I løbet af foråret er der arbejdet med natur og naturfænomener. 

Hele foråret har vi i Trunderup 
Børnehave arbejdet med natur 
og naturfænomener. Vi har for-
spiret, lavet højbede, lavet be-
de ved jorden, lagt kartofler i 
spande, lavet insekthoteller, og 
studeret regnorme og fugle. 
 
I skrivende stund skinner solen 
fra en skyfri himmel, hvilket vi 
sætter stor pris på. Det, vi har 
plantet ud og sået her i foråret, 
skulle jo gerne gro, og vi var 

lige ved at tro, at alle vores dej-
lige grøntsager og blomster 
ville lide druknedøden. 
Men nu spirer og vokser afgrø-
derne til stor fornøjelse for bå-
de børn og voksne. Planterne 
bliver passet og plejet, og der 
bliver holdt nøje øje - og skulle 
der være et mindre barn på 
afveje i bedene, er de større 

børn søde til at forklare, at der 
altså gror grøntsager der. 
 
Børnene har også rullet paprør 
ind i peanutbutter og vildtfugle-
blanding. De er blevet hængt op 
udenfor vores vinduer og træk-
ker rigtig mange fugle til. Vi har 
hængt billeder op af de forskelli-
ge fugle, så vi kan se, hvad de 
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fugle, der kommer og spiser, 
hedder. De fleste børn har nu 
styr på musvit, blåmejse, 
sumpmejse, rødhals, solsort, 
gråspurv og skovspurv. 
 
Vi har fundet mange regnorme, 
når vi har gravet i jorden for at 
plante og så. Når det har reg-
net, så myldrer de op ad jor-
den. 
De har ikke øjne, så de kan 
ikke se, men de kan skelne 
mellem om det er lyst eller 
mørkt. 
Regnorme er slet ikke slimet at 
røre ved og alle børnene har 
været så modige at holde en 
regnorm. 
De spiser rådne blade, frugt, 
insekter og grus. Vidste I at 
regnorme har 5 hjerter?  
 
Vi glæder os til, at følge med i 
at det hele gror, og glæder os 
til, at vi kan nyde smagen og 

synet af henholdsvis grøntsa-
ger og blomster. 
 
Vi ønsker alle en rigtig god 
sommer. 

Er der nogle, der har lyst til at 
komme og se vores dejlige bør-
nehave, er I altid velkomne til, at 
ringe og aftale tid for et besøg. 
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Stolegymnastik i Bakkelunden 
 
Af Lis Madsen 

Vi er en lille flok, der i flere år 
har lavet stolegymnastik på 
Egebo. Det satte coronaen en 
stopper for. Vi flyttede så op i 
Hallens cafeteria, der måtte vi 
være op til 10 personer, men 
efter nytår var det også slut. 
Da det blev lidt lunere i vejret, 
var der forslag om at mødes 
udendørs. Folk savnede sim-
pelthen bare at mødes og snak-
ke med nogen. Nu mødes vi 
hver mandag i Bakkelunden kl. 
10. Der er borde, bænke og 
overdækning, hvis det regner. 
Vi svinger lidt med arme og 
ben, og så sætter vi os og 
snakker. Nogen gange er vi kun 
5-6 stykker.  
Er der nogen, der har lyst til at 
være med, er man velkommen. 
- Man kommer bare hvis man 
kan. 
Fra 1.september regner vi med 
at begynde træning indendørs 
igen. 

Nyt fra Egebos Venner 
 
Af Connie Ebbesen 

Som vi alle ved har der ikke 
været nogle arrangementer 
længe. 
Vi håber meget på, at der snart 
kommer bedre tider. Vi længes 
alle efter at få en almindelig 

hverdag, så vi kan komme i 
gang igen med at mødes. 
Vi prøver at lægge et program, 
men da vi ikke ved, hvornår der 
igen bliver mulighed for, at det 
kan blive, er det ikke så nemt. 

Men så snart der kommer en 
lysning, skal vi nok orientere om 
det. 
Vi håber, at der kan blive en 
høstfest fredag den 24. septem-
ber. 

Foto: Kaare Paludan 
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Børnehuset Oasen, Vuggestuen  
 
Af Anne Roed Nielsen, Oasen 
 
I vuggestuen har vi i øjeblikket særligt fokus på spirer og planter. 

Vi var forleden på gåtur til Brug-
sen hvor vi købte nogle forskel-
lige frø og nogle solsikker.  
Med legen som omdrejnings-
punkt får børnene erfaring med 
at så og plante - tingene vokser 
sig store og vi kan smage radi-
serne, ærterne og gulerødder-
ne, vi har sået.  
Vi oplever at børnenes nysger-
righed på naturen vækkes i takt 

med, at de er aktivt deltagende 
i de læringsmiljøer som vi ska-
ber i uderummet.  
Børnene er dagligt med ude at 
kigge, hvordan væksten går, vi 
vander og passer vores bede. 
Vi glæder os til vi forhåbentlig 
inden længe kan smage på vo-
res hjemmedyrkede grøntsa-
ger.  
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Bukgårdsområdet – en husmandskoloni 
 
Af Edvin Larsen 
 
Artiklen bygger på mine notater fra byvandringen i 2017 i Kværndrup-Ugen til Bukgårdsområdet. 

Definitionen på en husmand er 
en beboer på landet med eller 
uden et jordtilliggende. Året 
1899 er skelsættende for hus-
mænd, da dette ord for første 
gang fik en lovmæssig betyd-
ning. Derfor har jeg delt artiklen 
op i tiden før og efter 1899. 
 
Husmand før året 1899 
I middelalderen brugte man ud-
trykket gårdsæde om en hus-
mand; men ordet husmand 
vandt først rigtig udbredelse i 
1500-tallet. Man skelnede mel-
lem gadehusmænd og insidde-
re (inderster). Gadehusmænds 
huse lå på landsbyens jord, 
medens insidderes hus lå på 
gårdenes jorder eller havde bo-
lig på gårdene. 
I enevældens tid (1660-1848) 
var der to husmænd for hver tre 
gårdmænd. Husmændene var 
samtidig ofte håndværkere og 
som regel altid daglejere og en 
arbejdskraftreserve. Væksten 
af husmænd var størst på Sjæl-
land og voksede kraftigt gen-
nem hele 1700-tallet. Den kraf-
tige vækst i antallet af hus-
mænd i tilknytning til landbore-
formerne skyldtes regeringens, 
godsejernes og gårdmænde-
nes ønske om at sikre landbru-
get arbejdskraft i takt med, at 
tjenestekarlene slap stavnsbån-
det. Omkring år 1800 var der 

flere husmænd end gårdmænd 
i Danmark. 
 
Udskiftningen 
Ved udskiftningen fra slutnin-
gen af 1700-tallet fik husmæn-
dene i et vist omfang smålod-
der på to til fem tdr. land, hvil-
ket muliggjorde et beskedent 
kvæghold og selvforsyning 
med brødkorn. Jordlodderne lå 
oftest i markernes udkanter og 
mange steder samlet, hvilket 

fortsat præger bebyggelses-
mønstret. 
Husmandsgruppen rummede 
også i 1800-tallet stor social 
spredning. Mange boede i huse 
som fæstehusmænd eller leje-
husmænd, havde oftest ingen 
jordlod og var forpligtet til arbej-
de på godserne eller i skoven. 
Foruden husmand og gård-
mand fandtes også boelsman-
den. Boelsmanden rådede over 
et areal, hvis størrelse lå mel-

Bukgården, Bukgårdsvej 1, 1950.  
Foto: Sylvest Jensen Luftfoto, Det Kongelige Bibliotek. 
Første ejer: Lars Christian Larsen, der boede på Bukgården, da den blev 
udstykket. 
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lem husmandens og gårdman-
dens, mens småbrugere på 
jordlodder, der var udstykket fra 

gårde, ofte blev betegnet som 
parcellister. 
Vi skal helt frem til andelsbe-

vægelsen i 1880’erne, før der 
så småt skete forbedringer af 
husmændenes kår. Andelsbe-
vægelsens demokratiske prin-
cip om at stemme efter hoveder 
ikke efter høveder (kvæg) var 
en gevinst og sikrede husmæn-
dene en vis jævnbyrdighed 
med gårdmændene. 
 
Husmand efter året 1899 
Statshusmandsloven af 1899 
havde oprindelig til hensigt at 
skaffe landbrugets arbejdere et 
socialt og økonomisk rygstød 
gennem dyrkningen af en jord-
lod, men fra revisionen af loven 
i 1919 var formålet etableringen 
af smålandbrug, oftest seks til ti 
tdr. land, som en familie kunne 
ernære sig ved. 
Denne revision i 1919 indebar 
udstykning af lensgodser og 
præstegårdsjorder, hvilket 
medførte oprettelse af 5.000-
6.000 nye husmandsbrug. 
Loven af 1899 fastsatte følgen-

Bøgeholm, Bukgårdsvej 2, 1950.  
Foto: Sylvest Jensen Luftfoto, Det Kongelige Bibliotek. 
Første ejer: Niels Kallestrup Olsen, fmd. for Kværndrup Husmandsfor-
ening (1947-48). 
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de om tilvejebringelse af jord-
lodder til landarbejdere: 
 at en ansøger skulle have 

indfødsret 
 være mellem 25 og 50 år 
 være ustraffet og ikke have 

modtaget fattighjælp, som 
ikke var tilbagebetalt eller 
eftergivet 

 have arbejdet ved landbrug i 
mindst 5 år 

 kunne fremlægge vidnes-
byrd om hæderlighed 

 samt have en formue på 
mindst 400 kr. 

 
Ansøgning skulle indgives via 
sognerådet til amtskommissio-
nen, der bestod af tre medlem-
mer, hvor formanden var udpe-
get af Landbrugsministeriet, og 
to medlemmer var valgt af 
amtsrådet. 
 
Gennem privat og fra 1919 of-
fentlig udstykning øgedes an-
tallet af husmandsbrug betrag-
teligt. Det betød, at husmands-
bevægelsen etableres i årene 
mellem 1900 og 1914 som det 
organisatoriske forum for små-
landbrugets interesser. Medvir-
kende til styrkelse af husmæn-
denes status og samfunds-
mæssige position i løbet af det 
20. århundrede var den organi-
satoriske sammenslutning i 
form af husmandsforeninger. 
Husmandsbevægelsen vandt 
også grobund I Kværndrup-
området, og Kværndrup Hus-
mandsforening blev dannet i 
1902. Foreningen blev nedlagt 
1987. 
 
Husmændene, som var den 
tids nybyggere, var også poli-
tisk orienteret. Husmændene 
stemte som oftest på Radikal 
Venstre, som blev dannet i 
1905. Dette partis samarbejde 
med Socialdemokratiet gennem 
det meste af det 20. århundre-
de indebar, at husmændene fik 
en central politisk position som 

fortalere af socialliberale prin-
cipper i Folketinget. 
 
Husmandskoloni 
Og som noget nyt opstod hus-
mandskolonierne. Definitionen 
på en husmandskoloni er en 
række husmandsbrug: 
 husmandsbrugene er opret-

tet samtidig 
 husmandsbrugene er belig-

gende – ofte langs en vej 
 husene er placeret helt ud til 

vejen 
 og marken er som oftest en 

lang smal jordparcel til have, 
husdyr og jordbrug 

 
I Kværndrup Sogn opstod der 
fem husmandskolonier. (1) Mul-
lerupvej – udstykket fra Kværn-
drup Præstegård og Fallegård 

Bakkely, Bukgårdsvej 3, 1957.  

Foto: Sylvest Jensen Luftfoto, Det Kongelige Bibliotek. 

Første ejer: Jørgen M. Davidsen. 

Bukgårdsvej 4, 1950.  

Foto: Sylvest Jensen Luftfoto, Det Kongelige Bibliotek. 

Første ejer: Anne og Hans Peder Knudsen. 
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(1900-1926), (2) Vestermarken 
- udstykket fra Egeskov (1924-
1926), (3) Bukgårdsområdet 
udstykket fra Egeskov (1926), 
(4) Stævningsgården – udstyk-
ket fra Egeskov (1926) og (5) 
Yderste Tværvej – udstykket fra 
Munkebogården (1953). 
 
I 1926 afgav Egeskov Gods 500 
tdr. land til de nyoprettede hus-

mandsbrug. Det var en af de 
største udstykninger på Fyn. 
Husmændene i Kværndrup-
området fik overdraget deres 
jord den 1. april 1926. Jordstyk-
kerne var fra 10 til 14 tdr. land 
af meget forskellig beskaffen-
hed. 
 
Husmandsbrugene havde de-
res storhedstid frem til midten 

Engvang, Bukgårdsvej 5, 1957.  
Foto: Sylvest Jensen Luftfoto, Det Kongelige Bibliotek. 
Første ejer: Hans Christian Sørensen. 

af 1960’erne, hvorefter de blev 
opkøbt af de store gårde. Hus-
mændene gik enten på pension 
eller fik arbejde i industrien og 
byggeriet, samtidig med at de, 
indtil de gav endeligt op, dyrke-
de jorden i deres fritid efter fyr-
aften. De blev blandt andet kal-
det måneskinshusmænd. Jo-
han Skjoldborg og Jeppe Aak-
jær er danske digtere, som har 
skrevet om husmændene.  
 
Bukgårdsområdet 
Bukgården blev opført i 1877. 
Den hed oprindelig Baakgaard 
og var på 72 tdr. land. Bukgår-
den blev købt af stamhuset 
Egeskov i 1899, men i 1926 
blev gården til seks husmands-
brug. Hver enkelt af de nye 
husmandsbrug blev tildelt 12 
tdr. land. 
 
Kilder: 
Bolig- og bygningsregistret 
(BBR) – www.ois.dk 
Folketællinger for Kværndrup 
Sogn i perioden 1840 – 1940. 
Sylvest Jensen Luftfoto, Det 
Kongelige Bibliotek. 

Budde, Bukgårdsvej 6, 1950.  
Foto: Sylvest Jensen Luftfoto, Det Kongelige Bibliotek. 
Første ejer: Jørgen Heinrich K. Mørch, (bestyrelsen i Kværndrup Brugsfor-
ening). 
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