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Fra redaktionen 
 
Af Anders Thorup 

I disse dage, hvor 5772.Kværn-
drup udkommer, er der Ege-
skov Marked, og hvem havde – 
hånden på hjertet – troet på 
dette for bare ½ år siden???? 
Bestyrelsen har holdt fast i, at 
markedet skulle afholdes – og-
så med betydelige restriktioner 
– og det lader til, at dette var 
den helt rigtige beslutning. Re-
striktionerne er nu begrænset til 
hygiejniske forholdsregler, an-
dre markeder har aflyst, vejret 
tegner godt, danskerne har 
mange penge. Der meldes om 
stor interesse på de sociale 
medier med mange likes. Så 
det tegner helt klart til et rigtig 
godt Marked. Alle markeder er 
dog ikke aflyst. I skrivende 
stund er der i TV præsentation 
af Døllefjelle-Mussemarked på 
Lolland, og de regner med 
80.000 gæster!  
Vi håber alle på genfødsel af 
Egeskov Marked efter nogle 
magre år – og med aflysning 
sidste år oven i købet. Optimis-
men blomstrer, så læs 
5772.Kværndrup senere og 
begiv dig ned på markedsplad-
sen, der åbner fredag kl. 9.00. 
 
Genfødsel er der også brug for 
i Kværndrups store Idrætsfor-
ening. Som det fremgår andet-
steds her i bladet, er foreningen 
i virkelig akut krise, idet den i 

princippet står uden bestyrelse. 
Der skal her og nu findes 5 be-
styrelsesmedlemmer og 2 sup-
pleanter.  
 
Kværndrup Idrætsforening er 
en utrolig vigtig del af hverda-
gen for størstedelen af Kværn-
drups borgere, nok først og 
fremmest for børnefamilier.  
 
En bestyrelse er en absolut 
nødvendighed for, at aktiviteter-
ne i foreningerne kan fortsætte. 
Man kan således ikke forestille 
sig, at gymnastikhold fortsætter 
med deres træning i Hallen, 
som om intet var hændt. Ingen 
tennis eller fitness, ingen æl-
dremotion eller badminton uden 
en ledelse. Så ingen tvivl om, at 
en lukning af Kværndrup 
Idrætsforening vil være et stort 
indgreb i manges hverdag – 
nok større end Coronanedluk-
ningen, der kun har været mid-
lertidig! 
 
En lukning af Kværndrup 
Idrætsforening vil også betyde 
lukning af Kværndrup Hallen, 
hvor langt de fleste aktiviteter 
er idrætsforeningens. Og farvel 
til Bierparty, Hattefest, Egeskov 
Markedsfest, samt farvel til  
mange glade timer i Hallen med 
sund motion og glæde ved at 
bevæge sig. 

mailto:plata@plata1226.dk
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Så overvej ovenstående. Over-
vej, om du ikke har mulighed 
for at afgive nogle timer til 
spændende bestyrelsesarbejde 
til gavn for dig og din familie. 
Der er opbakning fra byen til 
arbejdet, du skal ikke tænke i 
besparelser eller nedskærin-
ger, da økonomien er OK, men 
du skal være med til at præge 
holdningerne i foreningen, af-

stikke en kurs for arbejdet i en 
forening med fortrinsvis børne-
medlemmer. Udvalgene er i 
stort omfang selvstyrende, så 
du vil have mange sparrings-
partnere.  
 
Som Mette skrev i Facebook-
opslaget og længere omme i 
dette blad: 

Skal der fortsat være 
en idrætsforening i 

Kværndrup? 
 
Og hvor skal overskuddet fra 
Egeskov Marked bruges, hvis 
der hverken er Idrætsforening 
eller hal???? 
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Novemberudstillingen har 25 års jubilæumsudstilling den 6. november 2021 
 

Tekst : Gunnar Bundgaard 
Fotos: Grethe Munk, Lotte Moestrup o.a. 
 

Genoptryk - Novemberudstillingen har 25 års jubilæumsudstilling den 6. november 2021. Ju-

bilæet var i 2020, men på grund af corona blev det aflyst. 

Udstillingsidéen blev udklækket 
en hed sommerdag i august 
måned 1995 i et lille kulturud-
valg bestående af Aage Ras-
mussen, Klaus Skovgaard og   
undertegnede (Gunnar Bund-
gaard) på Trunderup Friskole. 
 
Igennem en forudgående år-
række var friskolens historiske 
selvforståelse som en folkeop-
lysende størrelse langsomt ud-
hulet. Dels var der vigende til-
slutning til traditionel foredrags-
virksomhed, og dels blev fore-
dragsholdere mere og mere 
professionaliserede, hvilket 
smittede af på honorarets stør-
relse. 
Friskolen havde nogle rammer, 
som kunne udfyldes med fæl-
lesskab i en ny forståelse. På 
mødet blev der lagt en ide frem 
om, at skolen kunne invitere 
lokale kunstnere til at mødes og 
lave en stor udstilling den 2. 
weekend i november. Der blev 
spurgt ind til behovet i egen 
forældrekreds, der talte et par 
virkelig dygtige kunstnere, og 
feedbacken var positiv!  

Gnisten blussede op i os alle 3 
i kulturudvalget, og i løbet af 
forbavsende kort tid blev der 
fastlagt nogle retningslinjer, 
som senere er let tilpassede, 
men aldrig radikalt ændret.  
 Der er ingen censur på ud-

stillingen, og udstillerne 
skal ikke betale for at delta-
ge. 

 Udstillerne må sælge bille-
der, skulpturer, kort og 
kunsthåndværk m.v. under 
udstillingen, men billeder og 
skulpturer, der er taget med 
for at udgøre udstillingen, 
må ikke nedtages før udstil-
lingen er lukket. 

 Udstillingen er til for udstil-
lernes og publikums skyld, 
og udstillere og publikum 
må ikke opleve, at være en 
del af et PR fremstød for 
særinteresser i arrangør-
gruppen. 

 Der annonceres efter billed- 
og skulpturkunstnere samt 
kunsthåndværkere, ligesom 
repræsentanter fra instituti-
onsverdenen 
(billedskoler, 
børnehaver 
og/eller skoler) 
inviteres til at 
deltage i ud-
stillingen i en 
turnusordning. 
(Denne hen-
sigt viste sig 
dog hurtigt at 
aflive sig selv, 
fordi udstillin-
gens opsæt-

Gunnar Bundgaard 

nings- og nedtagelsestids-
punkter hverken passede 
ind i skole- og institutions-
verdenens undervisnings-
planer eller arbejdstid).  

 
Da de første par udstillinger var 
lykkeligt overstået, og vi skiltes 
med et optimistisk ”Vi ses igen 
til næste år”, blev udstillingens  
domænenavn  
www.novemberudstilling.dk 
købt og dens økonomi udskilt. 
Udstillingen havde indtil da fået 
lidt starthjælp fra igangsætter-
ne. Da det viste sig, at udstillin-
gen kunne opnå støtte fra fon-
de og tillige ganske kortvarigt 
fik en kommunal underskuds-
garanti osv., var det bydende 
vigtigt, at der ikke kunne dra-
ges tvivl om dens uafhængig-
hed. Den ruller afsted år efter 
år med udvisning af stor spare- 
og offervilje, og alligevel bliver 
der både udarbejdet flotte pla-
kater og lavet mindre anskaffel-
ser til at opfylde specifikke be-

Frivillige i cafeen  

http://www.novemberudstilling.dk/
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hov, - alt sammen for at skabe 
en bedre udstilling og bedre 
udstillingsfaciliteter. 
En del af denne forudsætning 
skaffes til veje via salg i cafeen, 
der bemandes af frivillige. En 
pause i cafeen lige midt i udstil-
lingens hjerte smitter den besø-
gende med udstillingens stem-
ning og er altid en garanti for 
god snak og mange udvekslin-
ger af hilsener. 
Kunsten fik lyd, da der opstod 
behov for fornyelse i udstillin-
gen. Musikalske indslag blev i 
løbet af de første år repræsen-
teret og har lige siden medvir-
ket til at helstøbe oplevelsen af, 
at man tager del i en kulturel 
højtidelighed. Sådan føles det i 
hvert fald ofte, når udstillingens 
stille og simrende væsen be-
væges af toner, sang og vibrati-
oner i en helhed, der smukt 
klæder hinanden.  
 
Udstillingen står i dag som den- 
gang på 3 ben: Kunstnere, 
Trunderup Bylaug og Trunde-
rup Friskole, som i godt indbyr-
des samarbejde og forståelse 
udvikler og fornyer sig fra år til 

år. I løbet af de første få år nå-
ede udstillingen mere end at 3-
doble antallet af udstillere. Fra 
og med år 2002 har der været 
mulighed for publikum til at 
kunne stemme på et værk fra 
udstillingen, som via en helt 
fantastisk flot gestus fra Den 
Faberske Fond har kunnet kø-

bes af den vindende kunstner 
og skænkes til en institution. 
Den glæde har jeg deltaget i 
flere gange, og det er et sær-
kende for Novemberudstillin-
gen, at dens kunst i dag kan 
ses hænge eller stå, hvor man-
ge mennesker færdes og vidne 
om udstillingens kreative kraft. 
Det er en særdeles smuk, 

Bo Andersen fra Den Faberske Fond overrækker 1. pladsen 

usædvanlig og anerkendelses-
værdig profil at vise udadtil. 
I 2008 blev der udskrevet en 
logokonkurrence. Den nåede 
langt omkring, men kun et par 
forslag lå inden for den ret 
stramme beskrivelse, som kon-
kurrencegrundlaget udgjorde. 
En ung pige fra Vejle vandt til 
sin egen store overraskelse, og 
med hendes fortolkning var der 
sikret et genkendeligt billede, 
der fremover kunne illustrere 
forståelsen af Novemberudstil-
lingen, - præcist som et logos 
formål er. 
Samarbejdet med frivillige i 
Trunderup Bylaug og Trunde-
rup Friskole kører gnidningsløst 
og er med til at løfte udstillin-
gen, så den år efter år opstår 
som en ny og forventningsska-
bende begivenhed. Udstillere 
og frivillige spiser sammen lør-
dag aften i udstillingsweeken-
den, der holdes udvalgsmøder i 
fritiden hen over året, hvor op-
gaver uddelegeres, hvor for-
ventninger og forslag prøves af 
og afstemmes, - samarbejde 
med et fremadrettet sigte når 
det er bedst. 
 
Jeg beundrer den kreative flid, 
udtryksmangfoldighed og ska-
berevne, der breder sig ud over 
os, hvad enten man er udstiller, 
arrangør/frivillig eller publikum. 
Endnu engang hjertelig tillykke 
med jubilæet.  
 
Hvordan er det at være udstil-
ler på Novemberudstillingen? 
 
Birgitte Busk, kunstner, som 
var med fra starten fortæller: 
For 25 år siden arbejdede jeg 
på Trunderup Friskole. I den 
forbindelse hørte jeg om det 
nye tiltag med en udstillings-
weekend for lokale kunstnere, 
kunsthåndværkere og hobby-
folk. Min første tanke var: Jeg 
skal være med! I min impulsivi-
tet, nåede jeg ikke at tænke så 



6  

 

 SOGNEROD 

meget over, om jeg rent faktisk 
havde noget at udstille, men det 
skulle jeg nok klare inden da. 
Det var ikke første gang, at im-
pulsiviteten trak mig ind i nye 
spændende projekter. Og dette 
skulle vise sig at få en meget 
stor betydning for min fremtid. 
 
Det første år var begejstringen 
ikke til at tage fejl af. Det var 
som om, der sneg sig en ny 
stemning ind i friskolens områ-
de og forvandlede lokalerne til 
én stor fælles legeplads for 
børn og voksne i to dage. 
Kunstnerne blev udfordret og 
publikum aktiveret: ”Årets 
Værk” med publikumsafstem-
ning, amerikansk lotteri med 
dansk kunstnerstøv, den folkeli-
ge lagkagedyst, som blev ædt 
op af kunstnerisk seriøsitet, 
kunststafetten, der til tider var 
plaget af manglende fart, kunst-
auktionen, de små ups'ere, det 
uhøjtidelige, det underfundige 
og de upolerede diskussioner 
ved evalueringerne. 
 
Der er ingen tvivl om, at tryghe-
den og fællesskabet er det es-

sentielle, for både nye og mere 
erfarne udstillere. November-
udstillingen fylder 25 år pga. de 
frivillige kræfter, der hvert år 
sørger for invitationer og de 
fysiske rammer. Kunstnerne 
ville ikke tilmelde 
sig år efter år, hvis 
ikke en stabil og 
engageret arbejds-
gruppe hvert år 
lægger rigtig man-
ge timer i planlæg-
ning, optimering, 
invitationer, PR og 
bearbejdning af 
kunstnernes evalu-
ering. 
Novemberudstillin-
gen har for mig be-
tydet en enorm ud-
vikling i forholdet til 
valget af min ud-
tryksform og udvik-
lingen af mine tråd-
malerier, samt min 
tryghed i at udstille 
mine værker i an-
dre sammenhæn-
ge. Jeg har været 
med næsten alle 
årene, og har jeg 

ikke været udstiller, så har jeg 
været gæst. 
 
Pia Storm, som er kunstsmed 
og bor i Gislev, fortæller, at når 
man har en spirende kunstner 
gemt i maven eller har arbejdet 
med kunsten igennem lang tid, 
så er november udstillingen på 
Trunderup Friskole et godt sted 
at vise det kreative og kunstne-
riske frem.  
Det er trygge rammer og oftest 
ret godt besøgt. Der er mange, 
som har sin debut her. De før-
ste gange kan det være svært 
og angstfremkaldende, for det 
er jo ens hjerteblod, der vises 
frem.  
Men her er der plads til alle ud-
stillere, både nybegyndere og 
”gamle etablerede”. Der er 
mange nye, der får en hjælpen-
de hånd, så den kunst, de pro-
ducerer, kommer til at tage sig 
bedst ud. 
Men her har du også mulighed 
for at få indflydelse. Traditioner 
er til for at blive, de kan blive 

Birgitte Busk med et par af sine fantastiske trådmalerier 

Pia Storm  
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lidt slidte, og der er måske en 
god grund til at ændre lidt på 
formen hen ad vejen.  
Novemberudstillingen formår at 
forny sig, det har kunstnerne 
god mulighed for at være med 
til. Hvert år er der evaluering for 
de udstillende kunstnere, hvor 
ideer, kritik og ros har frit spil.  
Jeg glæder mig til at være med 
på jubilæumsudstillingen. 
 
Birthe Banke som maler acryl-
malerier i glade farver fortæller, 
at hun i flere år med glæde har 
deltaget i “November Udstillin-
gen”. Ordet ‘glæde’ favner og 
betyder rigtig mange ting for 
mig. Her er et fællesskab, 
og man mærker med det 
samme, at man er velkom-
men, og alle hjælper hin-
anden.  
Kunstnerne inviteres til en 
informationsaften på sko-
len ca. 3-4 uger før, hvor 
man bl.a. finder netop dét 
rum, som vil passe til de 
kunstværker, man vil have 

med på udstillingen. Det er 
godt tænkt, og guld værd.  
Åbningen af udstillingen er unik 
og ikke mindst festlig i form af 
taler og diverse underholdning. 
Dét emmer af interesseret pub-
likum overalt, de venter spændt 
på kaffen og de traditionelle 
lækre lagkager i Caféen. Salg 
af lotteri med flotte præmier fra 
vi udstillere bliver hurtigt ud-
solgt - til trods for 2-3 skænke-
de kunstværker fra hver udstil-
ler. Der afholdes desuden hvert 
år en publikumsafstemning om 
“Årets Værk” Det er frivilligt, om 
kunstnerne vil tilmelde et værk. 
Det er et stort tilløbsstykke. 

25-års jubilæet kan kun skyldes 
de utroligt mange, faste frivillige 
hjælpere samt tovholderne, 
som år efter år knokler med 
planlægning, indkaldelse, omro-
keringer af inventaret samt tål-
modigheden med os ‘kunst-
nere’, der vælter ind fredag af-
ten og ikke mindst, når vi forla-
der bygningerne om søndagen 
efter et evalueringsmøde for 
deltagerne.  
Kæmpe ros til alle implicerede 
og ikke mindst tak for lån af 
skolens lokaler. Jeg kommer 
selvfølgelig igen til jubilæet og 
håber, at der fortsat vil blive ar-
rangeret novemberudstilling.  

Birthe Banke Udstillingsrum 1 i 2013. 

Åbning af Novemberud-
stillingen 2013. 
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Der er kommet en ny patrulje til 
byen, nemlig Skraldepatruljen! 
Patruljens medlemmer fra 
Kværndrupværkstedet samler 
skrald samt sørger for, at der er 
pænt og rent på Kværndrups 
veje og stier – og borgere i by-
en er vilde med det nye tiltag. 
Her kan du læse Skraldepatrul-
jens historie. 
 

Kværndrupværkstedet er et af 
Faaborg-Midtfyn Kommunes 
tilbud til borgere med fysiske 
og psykiske funktionsnedsæt-
telser. Her tilbyder personalet 
et udvalg af forskellige arbejds-
opgaver samt sociale aktivite-
ter, hvor den enkelte borger har 
en høj grad af medbestemmel-
se, og der er derfor mulighed 
for at tilpasse arbejdet efter 
ønsker og evner. Du kan læse 
mere om tilbuddet på FMK’s 
hjemmeside, Dagtilbud i Faa-
borg-Midtfyn Kommune 
(fmk.dk). 
 
I december måned sidste år 
blev vi igen slået hjem som LU-
DO-brikker af corona. Vi måtte 
tænke alternativt, da de faste 
aktiviteter, vi har sammen med 
borgerne, der kommer her, ikke 
kunne praktiseres. På et perso-
nalemøde i starten af januar fik 
vi den idé at udvide den ugent-
lige gå-tur med en opgave: 
Nemlig indsamling af skrald. 
Der lå jo f.eks. mundbind alle 
vegne. Både borgere og perso-

nale syntes, at det var en god 
idé! 
 
Fra idé til virkelighed - med 
mange gode sidegevinster 
Der blev bestilt gribetænger i 
den lokale Superbrugs og 
"Montagen", som vi deler matri-
kel med på Odensevej 26A, 
trykte vores navn på gule re-
fleksveste, så vi var synlige - 
og så var vi klar! 
 
Første gang patruljen drog ud 
var d. 20. januar 2021, og selv-
om vejret kunne drille, var alle 
klar på vores mission. Skraldet 
skulle samles! 
 
En enkelt "skralder" går ture i 
sin fritid fra sin bopæl her i 
Kværndrup for at se, hvor der 
ligger meget affald, og så plan-
lægges hans tur ud fra det. Si-
den januar er det blevet til 15 
gange, hvor patruljen er rykket 
ud. 
 
Aktiviteten er både coronaven-
lig, sundhedsmæssig og pæda-

Skraldepatruljen skaber glæde i Kværndrup 
 
af Niels Harmsen, socialpædagog  
 
I skrivende stund er der indsamlet mere end 65 kg i alt.   

http://fmk.dk/
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gogisk meningsfuld. Samtidig 
giver den anledning til gode 
snakke undervejs om vigtighe-
den af at passe på miljøet. 
 
Byens borgere er vilde med 
Skraldepatruljen 
Byens borgere har givet Skral-
depatruljen en meget positiv 
velkomst – og det kom nok lidt 
bag på os. Skraldepatruljen 
bliver hver gang kontaktet af 

borgere, der roser arbejdet og 
spørger ind til, hvor ofte vi går, 
hvor vi kommer fra, tilbyder os 
skraldesække osv. Biler dytter, 
giver "thumps up", og forbipas-
serende vinker og smiler. 
Skraldepatruljens medlemmer 
er meget motiverede, og hvor 
der tidligere blev patruljeret i 
en større gruppe, er den nu 
delt op i flere små grupper, så 
mange af byens områder af-
dækkes, og varigheden er 
øget. Nogle "skraldere" vil 
fremover tage madpakken med 
og spise på bænken ved søen, 
så de ikke er i tidsnød. 
 
Affaldet samles og vejes ved 
hjemkomst til Kværndrup 
Værkstedet og resultatet note-
res i et skema. I skrivende 
stund er der indsamlet mere 
end 65 kg i alt! 
 
Endnu er vi ikke nået til at sor-
tere affaldet, men måske kun-
ne flasker og dåser med pant 

tages fra og give til en is til 
Skraldepatruljen, når somme-
ren melder sin ankomst? 
 
Det har patruljen i hvert fald 
fortjent! 



10  

 

 PORTRÆTTER 

Kværndrup Fjernvarmes værkfører fejrer 25-års jubilæum 
 
Af Anders Thorup 
 
28. oktober 2021 har Torben Dam været ansat 25 år på Kværndrup Fjernvarmeværk. Se indby-
delse til reception side 34 – bestyrelsen håber på rigtig mange besøgende! 

Der var gang i solfangeranlæg-
get, da redaktionen lørdag for-
middag 21. august besøgte 
Kværndrup Fjernvarmeværk. 
Fårene, der holder græsset 
nede på de 4 tdr. land med sol-
fangere, var ikke lige til at se, 
men de har tydeligvis haft travlt 
med at afgræsse arealet. ”At 

der ikke bruges brændstof til 
græsslåmaskine, er helt i tråd 
med den grønne profil, som vi 
ønsker”, fortæller bestyrelses-
medlem Erling Jeppesen og 
formand Tage Hansen.  
 
Den grønne profil blev for alvor 
iscenesat ved indvielsen af sol-

fangeranlægget i 2015.  
5772.Kværndurp var i øvrigt til 
stede da daværende energi- og 
miljøminister Lars Christian Lil-
lelund foretog indvielsen. ”Vi 
sparer ca. 18 % på årsbasis 
ved at have vores solfangere,” 
fortæller Tage. ”Og dette ikke 
mindst takket være vores jubilar 
Torben Dam. Det er nemlig en 
kunst, der kræver håndelag for 
at styre anlægget og evne til at 
forudse vejret, så vores solfan-
gere bliver udnyttet optimalt”, 
fortsætter Tage. ”Vi kan roligt 
kalde Torben ekspert på områ-
det!” 
 
Torbens baggrund for at styre 
byens vigtige varmekilde er en 
uddannelse som mekaniker. 
”Mekanikeruddannelsen er en 
god ballast for at styre og forstå 
de mekaniske principper i vores 
anlæg”, fortæller Torben. ”Og 
mine hjælpere på værket, Mor-
ten og Bjørn, har også begge 
tekniske uddannelser bag sig 
som henholdsvis smed og me-
kaniker, som jeg selv. ”Og det 
er da ingen hemmelighed at 
Torben ikke er 20 år længere, 

Fra venstre: Erling Jeppesen, Torben Dam, Tage Foged Hansen 
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så vi er glade for at arvefølgen 
er på plads, og at vi kan bibe-
holde ekspertisen på værket,” 
fortæller Tage. ”Bjørn og Mor-
ten er godt i gang heroppe og 
har da også vagter i weekender 
og når Torben skal på jagtrej-
se!!” siger Tage med et glimt i 
øjet. 
Det er tydeligt for redaktionen, 
at de 2 tilstedeværende besty-
relsesmedlemmer og Torben, 
har et ualmindeligt godt samar-
bejde med plads til smådrillerier 
og en kammeratlig tone. ”Vi 
spiller altid med åbne kort og 
snakker meget sammen. Jeg 
har i høj grad benyttet mig af 
altid at kunne sparre med Er-
ling, som er vores altvidende 
og erfarne medlem af bestyrel-
sen,” fortæller Torben. ”Det er 
jo ikke et 8-16 job, da teknikken 
ikke kender til faste arbejdstider 
og arbejdstidsregler. Jeg kan 
altid ringe til Erling og det har 
jeg i årenes løb da ofte gjort. 
Heldigvis er værket blevet sta-
dig mere stabilt i takt med, at vi 
får rettet fejl og forbedret ar-
bejdsgange, så antallet af alar-
mer er heldigvis relativt be-
grænset,” fortæller Torben. 
”Jeg kan huske min første vagt 
på værket, - da havde jeg 7 
alarmer i løbet af natten – det 
er heldigvis fortid. Det er vores 
mål at undgå enhver alarm, så 
vi evaluerer hver gang alarmen 

er lydt for at finde årsagen – og 
vi bliver ved til fejlen er fundet! 
Og det lykkes normalt, men for 
en sikkerheds skyld har vi altid 
olie klar som en nødløsning, 
men det er uhyre sjældent, at vi 
må ty til oliereserven.” 
 
Selvom det første syn, der mø-
der én, er de mange solceller, 
så er det jo selve kedlerne, der 
er værkets hjerte. ”Vi fyrer ude-
lukkende med halm og bruger 
ca. 6500 bigballer hvert år. Og 
det er klart, at temperaturen 
betyder meget for forbruget,” 
fortæller Erling. ”Eksempelvis 
brugte vi 48 bigballer i hele juli 
måned, mens vores rekord er 
50 bigballer på et enkelt døgn.” 
”Har I planer om varmepumper, 
som jo andre fjernvarmeværker 
arbejder i?” 
”Vi har øjnene åbne for alt nyt, 
men har ingen aktuelle planer 
om varmepumpe. Vi mener, at 
der er nogle børnesygdomme 
ved varmepumperne, som vi 
måske kan undgå ved at afven-
te, så vi er absolut ikke afvisen-
de, hvis det skulle vise sig at 
være økonomisk rentabelt,” for-
tæller Tage og Torben. ”Vi lig-
ger prismæssigt i den billigste 
halvdel hvad angår forbruger-
priser og har de seneste år 2 
gange nedsat prisen. Det er vi 
rigtig tilfredse med.” ”Vores næ-
ste større projekt,” indskyder 

Erling, ”handler om at vi skal til 
at modernisere vores forbrugs-
målere, således at vore forbru-
gere dagligt selv kan aflæse 
deres forbrug. Det skal være på 
plads til 2027. Som det funge-
rer nu, kan vi ikke fjernaflæse 
på særlig lang afstand. Torben 
og Erling kører derfor rundt i 
byen én gang om måneden og 
aflæser målerne. Det gør de 
ved at nærme sig målerne rent 
fysisk, typisk ved at holde på 
vejen udenfor huset, så de kan 
opnå kontakt til måleren. Tor-
ben og Erling er derfor rigtig 
godt kendt i byen blandt bru-
gerne og de kender nok alle 
vores kunder,” fortæller Tage. 
”Nu kommer der fjernvarme i 
Ryslinge, leveret fra Ringe – 
har I nogle udvidelsesplaner?” 
”Vores anlæg er dimensioneret 
til vores ca. 700 forbrugere, så 
det vil ikke være så nemt. Det 
kunne være mod Trunderup, 
men det er næppe realistisk, da 
vi så skal under motorvejen. 
Vores solceller har også en til-
pas størrelse, der passer til vo-
res 3 store akkumuleringstan-
ke.” fortæller Torben. ”700 kun-
der er et relativt stabilt antal. 
Vores forbrugere er jo økono-
miske interessenter som med-
ejere af Fjernvarmeværket og 



12  

 

 PORTRÆTTER 

vi har til gengæld forsynings-
pligt. Vores kunder kan jo ikke 
bare melde sig ud af Fjernvar-
men. Kun hvis ens bolig er et 
såkaldt 0-energihus, er man 
ikke forpligtet til at være fjern-
varmekunde,” fortæller Erling. 
Vores anledning til dagens be-
søg er jo, at Torben Dam har 
jubilæum, men det er i hans 
ånd, at meget af artiklen har 
handlet om Fjernvarmeværket. 
Torben er nærmest til dispositi-
on for Fjernvarmeværket i 
døgndrift. Hvis alarmen går, 
møder han straks i Kværndrup 
fra Det gamle Mejeri på Mulle-
rupvej, hvor Torben bor sam-
men med Kirsten. Ligesom Er-
ling og Tage er Torben også 
stærkt forankret i det lokale og 
mange kender nok også Tor-
bens søn Martin, som tidligere 
har solgt biler i den gamle bio-
graf i Kværndrup. 

Torben vil se frem til at rigtig 
mange møder op til receptio-
nen 23. oktober kl. 11.00 i 
Kværndrup Fjernvarme- 
værks lokaler. Alle er vel-
komne! 
 
Alle brugere er i øvrigt også 
velkomne til at møde op til Ge-
neralforsamling 29. september 
kl. 19.30 på Kværndrup Kro. 
Bestyrelsen består foruden Ta-
ge Hansen, som er formand, af 
Jan Hansen, Leif Jensen, Er-
ling Jeppesen og Jens Kring, 
som er kasserer. 
”Der plejer at deltage 5-6 bru-
gere foruden bestyrelsen,” for-
tæller Tage. ”Vi vil naturligvis 
gerne have mange flere delta-
gere, men på den anden side, 
kan vi betragte det, som om 
brugerne er tilfredse, når de 
ikke møder op til det forum, 
hvor evt. utilfredshed kan brin-
ges op.” 

Redaktionen siger tak for besø-
get. Det var dejligt at møde en-
gagerede bestyrelsesmedlem-
mer og ikke mindst hovedper-
sonen Torben Dam, som vi øn-
sker stort tillykke med de 25 år.  
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Portræt af ny annoncør: Sørens køreskole 
 
Af Anders Thorup 
 
Efter 1½ år i Firmahuset i Gislev er Søren Jeppesen nu rykket ind i den tidligere tandlægeklinik i 
Ryslinge. 

Mange af Kværndrups unge 
mennesker stifter sikkert be-
kendtskab med Søren, idet han 
er kørelærer i Ryslinge og såle-
des nok den nærmeste lokale 
kørelærer. Søren har været 
selvstændig i ca. 4 år og har 
tidligere arbejdet som faglærer 
på AMU Fyn i 13 år 
(storvognskørelærer). Han er 
oprindeligt uddannet kørelærer 
i 1996, fra forsvarets kørelærer-
skole, og kørte de første 4-5 år 
ved Cramers Køreskole i Ny-
borg.  
”Det var lidt en tilfældighed, at 
jeg begyndte som selvstændig 
kørelærer her i Ryslinge. Min 
søn skulle have kørekort, så vi 
snakkede jo en masse teori. 
Mange af hans kammerater 
spurgte så, om jeg også kunne 
øve teori med dem, og da der 
samtidig blev ledige lokaler i 
Firmahuset i Gislev efter Lilli 
Harbo blev sagkyndig i Oden-
se, tog jeg springet som selv-
stændig, og det har jeg ikke 
fortrudt.” 
”Jeg sætter stor ære i at uddan-

ne de unge mennesker til at 
blive gode bilister. Jeg ser mig 
selv som tålmodig og rolig, 
nogle egenskaber som er vigti-
ge som bilist, men også som 
kørelærer. Man får intet ud af at 
blive sur eller råbe op. Jeg har 
en fortid i militæret som ser-
gent, og jeg tror, at det er en 
stor fordel for mig nu. Jeg har 
haft med uddannelse af unge 
mennesker at gøre gennem 
mange år, og netop i militæret 

er der brug for at være rolig i 
tilspidsede situationer, som 
man også kan opleve i trafik-
ken.” 
Søren åbner dørene for redakti-
onen i sine teorilokaler i Ryslin-
ge. Som det fremgår af billeder-
ne, ligner teorilokalet nærmest 
en biograf. ”Vi prøver at skabe 
en rigtig god stemning i vores 
undervisning for man lærer 
bedst, når man føler sig godt 
tilpas. For eksempel plejer vi at 
spise pizza sammen 3-4 gange 
under et teoriforløb, hvor vi nor-
malt er 12 på holdet. 12 delta-
gere er det optimale, idet vi 
nemlig deler os op i grupper på 
3 eller 4, når vi skal på køretek-
nisk anlæg eller på manøvreba-
nen,” fortæller Søren. ”Vi er og-
så 3 eller 4, når vi kører på mo-
torvej, og det sker, at vi kører til 
Tyskland.” 
”Mine elever kommer fra hele 
det midtfynske område og na-
turligvis også fra Kværndrup. 
Men ellers fra Ryslinge, Stens-
trup, Ørbæk, Gislev, Årslev og 
Ringe, hvor der ellers er 3 an-
dre køreskoler” fortæller Søren.  
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Som gammel bilist må man er-
kende, at der sandelig er kom-
met meget større krav end ”i 
gamle dage.” ”De unge menne-
sker skal have minimum 16 lek-
tioner på vejen, 4 lektioner på 
manøvrebanen, som også kal-
des kravlegården og endelig 4 
lektioner på køreteknisk anlæg, 
hvor man for eksempel øver 
glatførekørsel. Køreteknisk an-
læg er i Ellested, så det hele 
kan foregå lokalt. ”Det er vigtigt, 
at der er sammenhæng mellem 
teorien og praktikken, så vi kan 
afprøve i trafikken, det som vi 
har snakket om i teorien gan-
gen forinden,” fortsætter Søren 
Inden forløbet plejer vi at lave 
førstehjælpskursus. Jeg har un-
derviser udefra til at forestå det-
te,” fortæller Søren. 
”Selve køreprøven plejer vi at 
aflægge i Odense eller Nyborg. 
Jeg lægger vægt på at fortælle 
eleverne, at de 16 lektioner er 
et minimumskrav og vejleden-
de. Det vigtige er, at man kan 
sit stof, hvorfor der også er mø-
depligt til teori. Skulle man blive 
syg eller forhindret af andre år-
sager, laver vi eneundervisning 
eller eleven kan deltage på et 
andet hold.” 
Som det måske er bekendt, er 
det nu muligt at tage kørekort 
allerede som 17-årig, hvilket 

dog kræver, at man kun må 
køre, hvis man kører sammen 
med en voksen, som kan over-
tage rattet. ”Man må således 
starte med at tage kørekort, 
når man er 16 år og 9 måne-
der, og på mit seneste hold var 
11 ud af de 12 deltagere 17 år 
gamle,” fortæller Søren. ”Jeg 
synes at denne ordning er rig-
tig god. De unge mennesker 
får en rigtig god rutine ved at 
køre sammen med en mor el-
ler far, inden de bliver sluppet 
løs i trafikken på egen hånd. 
Og i øvrigt fornemmer jeg også 
at de unge mennesker er rigtig 
modne i dag, så jeg er ikke 
nervøs over at de er kommet 
et år tidligere i trafikken.” 
De unge har mange mulighe-
der i dag fx ved at afprøve de-
res evner i teori på nettet. Så 
de har selv en fornemmelse 
for, hvornår de er klar til at gå 
til prøve. Vi bruger også de 
sociale medier, og jeg plejer at 
oprette en lukket facebook 
gruppe, når et hold starter. Jeg 
plejer at tage billede af elever-
ne hvor de står foran skolevog-
nen med kørekortet, når dette 
er i hus – og lægger det på 
facebook. Og jeg husker at en 
af mine elever sagde, da køre-
kortet var hjemme, at det stør-
ste øjeblik, var at se billedet 

med kørekortet på facebook.” 
 
Et kørekort koster i gennemsnit 
ca.15000 kr., men naturligvis 
lidt forskelligt fra person til per-
son afhængig af antallet af lekti-
oner og om man skulle dumpe. 
”Jeg plejer først at føre elever-
ne til prøve, når jeg er ret sikker 
på at de vil bestå. Gennemsnit-
ligt består 90 % af eleverne bå-
de teori og praktisk køreprøve i 
første forsøg,” fortæller Søren. 
 
Kernekunden er den unge per-
son, som skal have kørekort for 
første gang. men Søren har 
naturligvis også ældre elever, 
som skal have generhvervet 
kørekortet, og nogle gange og-
så ældre medborgere, som har 
kørekort, men måske har været 
gennem et sygdomsforløb og 
har behov for at blive vurderet i 
forhold til trafiksikkerheden, 
samt trailerkørekort. 
Redaktionen er ikke i tvivl om, 
at Søren er en rigtig god pæda-
gog og formår at skabe gode og 
trafiksikre bilister. Dyderne ro 
og tålmodighed er vi sikre på, at 
han besidder.  
 
Vi siger tak for besøget og tak 
til Søren for, at han vil støtte det 
lokale – også som annoncør i 
5772.Kværndrup 
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Skal der fortsat være en idrætsforening i Kværndrup??? 

 
Af Mette Bruun og Jonas Østbjerg, to bekymrede borgere i Kværndrup 
 
I umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen i Kværndrup Idrætsforening lagde Mette føl-
gende opslag på Fb. 

Vi har i dag 31.08.21 været 
samlet til generalforsamling i 
hallen.  
Vi var ca. 30 nysgerrige, der 
var mødt op for at høre om den 
nye bestyrelse, der skulle fin-
des…………….  
Men der var larmende tavshed, 
da vi nåede frem til punktet 
”Valg til bestyrelsen”! 
 
Ingen mente, de har ekstra tid 
til at stille op. Men mange hav-
de en mening.  
 
Der vil derfor blive indkaldt til 

ekstra ordinær generalforsam-
ling, hvor der SKAL findes 4 til 
5 bestyrelsesmedlemmer.  
 
Helle Jensen vil gerne deltage 
et år mere, men hun har alvor-
ligt brug for hjælp.  
 
Hvis vi fremadrettet skal have 
en idrætsforening, er der nødt 
til at være nogen, der skal mel-
de sig.  
Ellers vil der ikke være mulig-
hed for at gå til:  

 Gymnastik 

 Hockey 

 Badminton 

 Tennis 

 Soft tennis 

 Skydning 

 Senioridræt 

 Fitness 

 Pilates 

 3. Halvleg 

 Kroket 
 
Så lad os lige steppe op og gø-
re en indsats, så ikke Kværn-
drup by skal blive helt stille og 
tom for aktivitet.  

Generalforsamling i Kværndrup Idrætsforening 
 
Af Anders Thorup 
 
Ca. 30 medlemmer af Kværndrup Idrætsforening var på den sidste dag i august samlet til gene-
ralforsamling.  

Som det fremgår af lederen og 
af Mette og Jonas’ opråb til folk 
herover (har også været på Fa-
cebook i 5772 – gruppen), var 
det store spørgsmål: Hvordan 
ser den fremtidige bestyrelse 
ud? 
 
Men inden vi nåede frem til 
”Valg af nye bestyrelsesmed-
lemmer”, fik vi et indblik i 
Kværndrup Idrætsforenings 
daglige aktiviteter. Leise, som 
har været formand de sidste 4 
år var desværre ramt på stem-
mevolumen, og dette er da og-
så en af grundene til, at hun 
stopper i Kværndrup Idrætsfor-
ening. 
Leise fortalte om en aktiv for-
ening med en masse dejlige og 
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stabile medlemmer og hjælpe-
re.  
 
Kværndrup Idrætsforening har 
rigtig mange aktiviteter og der-
for også mange udvalg, idet 
hver aktivitet som udgangs-
punkt har sit eget udvalg, der 
selv styrer tingene. Desuden 
fortale Leise om en forening, 
der er synlig i lokalområdet 
som medarrangør af Bierparty 
og som arrangør af gymnastik-
opvisning. deltagelse med 
mange hjælpere til Heartland, 
samt arrangement af Bevæg 
dig for sjov. Der er godt samar-
bejde med Hallen, og det frem-
gik senere under kassererens 
beretning, at der også er styr 
på økonomien.    
 
De enkelte udvalg fik derefter 
ordet, hvor medlemmer af ud-
valgene fortalte om nyheder og 
om de sidste 2 års aktiviteter. 
Det kan ikke overraske, at 

mange ord blev brugt på Co-
ronanedlukningen. Nedluknin-
gen har virkelig betydet store 
gener for nok især gymnastik-
ken med dens mange medlem-
mer, der stort set alle træner 
indendørs. Gymnastikken kun-
ne i øvrigt fortælle en lille sol-
strålehistorie: Der manglede 
hjælpetrænere til mange gym-
nastikhold og for at skaffe hjæl-
pere opslog gymnastikudvalget 
på Facebook en opfordring til 
at melde sig som hjælpetræ-
ner. Dette resulterede i rigtig 
mange henvendelser, og gym-
nastikudvalget kan nu berette 
om venteliste til at blive hjæl-
petræner!!! 
 
Som det nok var forventet, lyk-
kedes det ikke at få nedsat den 
nye bestyrelse. Desværre trak 
alle de eksisterende bestyrel-
sesmedlemmer sig, men hel-
digvis kunne Leise fortælle, at 
Helle Jensen var villig til at ta-

ge en tørn mere, hvis der var 
behov for dette. Den manglen-
de bestyrelse medfører indkal-
delse til ekstraordinær general-
forsamling. 
 
Under eventuelt på Generalfor-
samlingen blev det foreslået, at 
succesen med hjælpetrænere 
blev forsøgt gentaget i forhold til 
at få nye bestyrelsesmedlem-
mer. Jonas og Mette satte sig 
og skrev et opslag til Kværn-
drup-gruppen, som også er her 
i bladet, og umiddelbart er det 
blevet taget godt imod og inte-
resserede har meldt sig på ba-
nen. 
 
Der er dog ikke venteliste i skri-
vende stund!!!! 
 
Det blev også oplyst, at besty-
relsen holder ca. 10 møder om 
året, og at der er en årskalen-
der over de opgaver, som skal 
huskes. 

Nyt fra Kværndrup Forsamlingshus 
 
Af Dorthe Nielsen, formand for Kværndrup Forsamlingshus 
 
Så er vi så småt ved at være klar igen! 

Den 17. juni 2021 afholdt vi ge-
neralforsamling med 5 frem-
mødte. Der var selvfølgelig hel-
ler ikke så meget at fortælle 
om, da huset mere eller min-
dre, som alt andet, har stået 
stille i 1½ år. 
 
Herdis har valgt at stoppe i be-
styrelsen – hun skal ud at ople-
ve den store verden udenfor 
Kværndrup, hvor hun igennem 
årene har lagt mange frivillige 
kræfter. 
 
Vi vil herfra gerne sige tusind 

tak for den tid, du har været i 
bestyrelsen. 
Som nyt medlem blev Sarah 
Rasmussen valgt, og bestyrel-
sen blev konstitueret som føl-
ger: 
 
Formand: Dorthe Nielsen 
Næstformand: Inge Eriksen 
Kasserer: Thomas B. Christen-
sen 
Sekretær: Sarah Rasmussen 
Medl.:  Benny Kirkegaard 
      Birte Pedersen 
  Alexander Knudsen 
 

Velkommen til Sarah, vi glæder 
os til samarbejdet. 
 
Tak til alle der har købt med-
lemskort. 
  
Kværndrup Forsamlingshus  
tlf.:  22781277  
www.kvaerndrup-
forsamlingshus.dk 

http://www.kvaerndrup-forsamlingshus.dk/
http://www.kvaerndrup-forsamlingshus.dk/
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Kværndrup Boldklub 
 
Af Susan Nielsen, formand for KB1919 
 
Så er vi i gang igen med fodbold, sol, grønt græs og børn og voksne med en fodbold. 

Efter en rigtig lang periode hvor 
det i Kværndrup Boldklub har 
været præget af noget som ik-
ke handler ret meget om fod-
bold. I stedet for har det hand-
let om at holde afstand, ikke 
være for mange sammen, und-
gå socialt aktivitet og perioder 
med total nedlukning af forenin-
gen. 
Det har krævet rigtig meget af 
bestyrelsen og vores trænere 
at følge med og ikke mindst 
håndhæve de regler, der nu 
engang var. Der er indimellem 
faldet nogle ret hårde ord og 
det har bestemt ikke altid været 
lige sjovt. 
Men vi kom langt bedre igen-
nem end vi turde håbe på. 
Det er derfor i år ekstra dejligt 
at se alt det liv, der er på ba-
nerne, og den fine fremgang af 

spillere. Det ser vi særligt om 
tirsdagen, hvor alle vores bør-
nehold er i aktion, og alle baner 
er i brug. 
Vi har i klubben hele tiden haft 
fokus på at styrke sammenhol-
det på de enkelte hold, samt på 
tværs af årgangene, og dette 
vil fortsat have stor prioritet. 
Vi er i klubben rigtig stolte af 
vores fantastiske trænerteam, 
både på voksen og børnesi-
den, - de gør et fantastisk styk-
ke arbejde og tager selv en 
masse initiativ til, at tingene 
bare kører. 
I bestyrelsen glæder vi os rigtig 
meget over den opbakning, der 
er til klubben både på og uden-
for banerne, sammenholdet i 
bestyrelsen og det, at vi vil i 
samme retning, gør foreningsli-
vet så meget lettere. 

Vi glæder os til at kunne præ-
sentere vores nye måltavle, 
som vi har været så heldige at 
få sponseret af en masse er-
hvervsdrivende i byen. Tavlen 
er bestilt og vil snart komme i 
brug, Vi kunne nu godt have 
brugt den sidste gang herrese-
nior spillede kamp mod ERI, 
hvor vi løb med en sejr på intet 
mindre end 20-0   
Jeg ser frem til en rigtig fanta-
stisk sæson, med ro i maven, 
for det går faktisk rigtig godt. 
Vi krydser alle fingre for at både 
træning, kampe osv. kommer til 
at forløbe præcis, som vi ken-
der det fra før Corona. 
Vi håber også rigtig meget på 
en god opbakning fra byen når 
vi spiller kampe hjemme, det 
giver bare det lidt mere, når der 
er liv på sidelinjen. 

Vi har desværre igen i år måtte 
aflyse den årlige hattefest. I år 
skyldes det ikke corona og de 
restriktioner der følger med - og 
så måske lidt alligevel. 
Først og fremmest kom vi lidt 
for sent i gang med planlægnin-
gen og reklamen for festen, 
simpelthen fordi vi afventede, 
om der overhovedet blev åbnet 
op for muligheden. 

Da vi efter lidt hårdt arbejde 
med at finde ledige musikere 
og kunne melde ud, at festen 
blev til noget, gik det ret hurtigt 
op for os, at billetsalget ikke 
helt gik som planlagt, og vi 
solgte desværre ikke nok billet-
ter til at det ville kunne løbe 
rundt, hvilket vi selvfølgelig er 
rigtig kede af. Årsagen var sim-
pelthen, at folk var booket for 

meget op efter en lang periode 
med nedlukning, så der var 
mange konfirmationer, bryllup-
per osv. der skulle deltages i. 
 
Vi håber rigtig meget at kunne 
vende tilbage i 2022 til et brag 
af en fest, datoen er allerede 
meldt ud til d. 3 september 
2022, så sæt allerede nu kryds 
i kalenderen. 

Aflysning af Hattefest 
 
Af Susan Nielsen 
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Nyt fra Kværndrup Hallen 
 
Af Jesper Sell, næstformand i Kværndrup Hallen 

Fra og med 1. september er Kværndrup Hallen atter åben på normale vilkår.  
Der er normalt adgang til hallen, når der er idræts aktiviteter. 
Mandag/tirsdag 10.30 – 13.30  og 16.00 – 21.00  
Onsdag        10.30 – 12.00  og 15.00 – 21.00 
Torsdag          12.00 – 14.00  og 16.00 – 21.00 
Fredag             10.00 – 12.00 
Det betyder også at borgerbiblioteket nu igen er fuldt og helt tilgængeligt.  
Man kan altid holde sig orienteret på hallens hjemmeside under menuen kalender.  
https://www.kvaerndruphallen.dk/akviteter-i-hallen/ 
 
Der har været problemer med booking på conventus.dk fra Hallens hjemmeside og kommunens fritids-
portal. Der arbejdes på højtryk for at få bookingsystemet op at køre igen, så man som privatperson kan 
booke et mødelokale, en badmintonbane eller noget andet i Hallen.  
Hallens bestyrelse ønsker alle et godt efterår, og håber at mange, unge og ældre får mange gode timer 
i Kværndrup Hallen  

Egebos Venner i Kværndrup 
 
Af bestyrelsen i Egebos Venner 

Vi er glade for at kunne fortælle vores medlemmer, 
at vi nu igen må komme på Egebo og afholde kom-
mende arrangementer. 
 
Hyggeeftermiddag mandag den 25. oktober kl. 
14.30 
 
Julehygge fredag den 26. november kl. 14.00. 
 
Håber, at I har lyst til, at vi kommer i gang igen, ved 
at vi er mange, der har savnet at få en normal hver-
dag igen. 
 
Vi glæder os meget til at se jer på Egebo, så vi kan 
hygge og være sammen som på billedet. 
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Torsdagsmotion for seniorer efterår 2021 
 
Af Solveig Pedersen, medlem af seniorudvalget. 

Sommeren 2021 er vel overstå-
et med mange dejlige solskins-
timer. Desværre er Covi-19 ikke 
et afsluttet kapitel, men en pan-
demi vi må lære at leve med. 
Heldigvis er mange af os blevet 
vaccineret og kan bevæge os 
mere frit.  
I flere år er torsdagsmotionen 
startet op efter, at der har været 
afholdt Egeskov Marked. Det 
samme vil være tilfældet i år, 
og heldigvis har vi ikke i år re-
striktioner på 10 personer på 
holdet. 
 
Torsdagsmotion for seniorer 
starter torsdag, den 23. sept. 
kl. 9.30 i Kværndrup Hallen. 
 
Torsdagsmotionen er delt op i 2 
perioder. Første periode er fra 
efterår til jul, hvor vi mødes 11 
gange. Sidste torsdag før jule-
ferien og ved ophør af perioden 
plejer vi at afslutte med en 
sammenkomst i hallens cafete-
ria.  
Der hygger vi os med et par 
stykker smørrebrød, kaffe og 
småkager, og der bliver sunget 
nogle sange fra DGI’s sangbog. 
Vi går mætte, glade og opstem-
te hjem og glæder os til næste 

periode, der starter op efter 
nytår og slutter sidst i marts 
måned. Også her er der 11 
gange motion. Også her afslut-
tes med en sammenkomst som 
til jul. 
 
Kom og vær med til god motion 
og socialt samvær i god atmo-
sfære. Alle bidrager med, hvad 
hver især kan, der er ingen 
krav om fysisk formåen. Samti-
dig med at pulsen stiger, stiger 
humøret tilsvarende. Vores in-
struktør er Doris Hansen, der 
leder os igennem 2 timers for-
middagshygge. 
 
Vi starter opvarmning med en 
sang efter årstiden fra DGI’s 
sangbog, herefter indledes 
med en god  gang gymnastik, 
hvor der benyttes ribber, måtter 
og elastikker. Efter ca. ½ time 
holdes en mindre drikkepause 
og man kan forlyste sig med 
andre aktiviteter bl.a. badmin-
ton, soft-tennis, ringo, petan-
que og tæppecurling samt 
skydning i kælderen.  
Det bemærkes, at skydebanen 
på nuværende tidspunkt er 
åben om torsdagen, hvor Jør-
gen Holm leder skydningen. 

Herefter holdes igen en lidt 
længere pause, hvor der spises 
lidt frugt, drikkes og snakkes og 
mange skifter aktiviteter. Der 
afsluttes med 15. til 20. minut-
ters afspænding af musklerne. 
Kl. 11.30 slutter vi. 
Kom og vær med, der er plads 
til alle uanset alder og fysisk 
formåen. 
 
Priser for hele sæsonen er 450,
- kr. Sæsonen kører over 2 pe-
rioder. Man må være med 2 
gange uden tilmelding/betaling.  
Det er også muligt at tilmelde 
sig for en halv sæson. 
 
Medlemmer af Seniorudvalget 
under Kværndrup IF er i dag: 
Bodil Engholm, Doris Hansen 
og Solveig Pedersen.  
 
Tidligere var vi 5 medlemmer. 
Er der nogen blandt bladets 
læsere, der har tid og lyst til at 
være en del af udvalget, så 
kontakt venligst én af os.  
 
Der henvises til  
www.kvaerndrupif.dk   
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Bierparty i Kværndrup den 15. januar 2022 
 
Af Charlotte Løkke 
 
Oktoberfesten er den store tyske folkefest, som så dagens lys i 1810 på Theresienwiese i Mün-
chen. Den besøges årligt af mere end seks millioner mennesker. Festen opstod, da brylluppet 
mellem kronprins Ludwig og prinsesse Therese skulle fejres den 12. oktober 1810.  

For Kværndrup by og omegn er 
det en fest, som årligt besøges 
af 650 festglade mennesker. Vi 
er mange, som er glade for, at 
oktoberfesten udviklede sig fra 
et sportsevent i 1800-tallet til 
det, som det er i dag I Kværn-
drup Hallen. Nemlig ÅRETS 
FEST. 
Det er fredag den 27/8, og jeg 
sidder i mit køkken og skal skri-
ve et par ord til 5772. Jeg læser 
først dagens presseomtale på 
BT: ”Den 10. september er Co-
rona ikke længere en sam-
funds kritisk sygdom.” 
Derfor tror jeg nu endelig på, at 
vi alle igen kan feste, synge og 
danse i Kværndrup Hallen til 
januar. 
Bestyrelsen har netop været 
samlet til det indledende formø-
de, hvor vi påbegynder plan-
lægningen af den kommende 
fest. Alle ambassadører invite-
res til møde i september. I den 
forbindelse vil vi gerne fra Bier-
party TAKKE ALLE I TROFA-
STE festglade mennesker, for 
at købe billetter allerede sidste 
år. Det er vi meget taknemmeli-
ge for.  
Der er enkelte billetter til salg, 
som vil blive sat til salg hos am-
bassadørerne fra midt i sep-
tember. Billetter der ikke bliver 
solgt, sættes til salg hos Char-
lotte Løkke efter den 1.oktober 
- der vil komme Facebook op-
slag om eventuelle overskyden-
de billetter. 
TOP SEVEN er max klar og 
glæder sig som vilde til igen at 
komme ud at spille og BIER-
PARTY HAR 10-ÅRS JUBILÆ-
UM.  
De lokale i Kværndrup Hallen 

er som regel iklædt traditionelle 
kostumer kaldet, Tracht’n: Da-
merne har farverige kjoler 
(også kaldet Dirndl) på, herrer-
ne har læderbukser (bedre 
kendt som Lederhosen) og hat-
te på. Du er selvfølgelig ikke 
forpligtet til at have det samme 
tøj på, som de lokale, men vi 
lokale værdsætter altid, når de 

besøgende gør en indsats. 
Uanset hvem du er og hvilket 
tøj du vælger at komme i – så 
vil Bierparty 2022 ønske dig et 
kæmpe velkommen. Og til ori-
entering er det helt acceptabelt 
at drikke øl hele aftenen. 
VI GLÆDER OS SÅ MEGET 
TIL AT SE JER ALLE IGEN. 
 

Forventningsfulde hjælpere anno 2018. 

https://da.wikipedia.org/wiki/Tyskland
https://da.wikipedia.org/wiki/1810
https://da.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnchen
https://da.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnchen
https://da.wikipedia.org/wiki/Ludwig_1._af_Bayern
https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Therese_af_Sachsen-Hildburghausen&action=edit&redlink=1
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Efter uvejr fulgte loppemarked 
 
Af Lars Skov Sørensen 
 
Søndag den 20. juni vågnede aktiviteterne på ny i Bakkelunden, efter et langt Corona-hi 

Et bastant tordenvejr forvandle-
de et øjeblik formiddagens klar-
gøring og opstilling til en dunkel 
og våd affære. Paradoksalt nok 
markerede de faretruende brag 
begyndelsen til enden for den 

nedlukkede tilstand, som også 
Kværndrup Borger- og Er-
hvervsforening har befundet 
sig i.  
I alt for lang tid. 
Efterhånden som skyerne vred 
de sidste dråber ud, pulserede 
det atter i lysningen. 
Boder med tøj, dukker, spil og 
andre sager spirede frem i 
bunden af Bakkelunden. Nys-
gerrige og købelystne borgere 
vovede sig så småt i retning af 
byens grønne oase. 
 
Idéen om et loppemarked med 
børneting stod Sarah Rasmus-
sen og Maria Hviid Nielsen for. 
Kværndrup Borger- og Er-
hvervsforening var med på idé-
en og stillede borde, telte og 
hænder til rådighed. 
”Vi syntes, at det var tiden til at 
prøve noget andet,” fortæller 
Maria Hviid Nielsen, der fandt 

det svært at sælge brugt børne-
tøj på nettet. Samtidigt mente 
Sarah Rasmussen, at det kun-
ne være fedt at skabe en ny 
tradition i Bakkelunden. De to 
gik sammen om at arbejde vi-
dere med arrangementet og 
satte deres lid til, at Corona-
situationen ville gøre det muligt. 
 
Det skete heldigvis. Syv boder 
rejste sig i Bakkelunden, mens 
borgerforeningen tilbød kaffe 
og kage. Stadepladserne hav-
de Maria og Sarah fået afsat 
via Facebook og egne netværk. 
 
Fremmødet af kunder var be-
hersket, hvilket satte en dæm-
per på handlen i boderne. Alli-
gevel er de to initiativtagere 
tilfredse med arrangementet, 
der trods alt gav ny næring til 
liv og aktivitet i Bakkelunden. 
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Formandens beretning 
 
Af Ulrich Ammitzbøll 
 
Generalforsamling i Kværndrup Borger- og Erhvervsforening den 15. juni 2021. 

Jeg vil på vegne af bestyrelsen 
i Kværndrup Borger- og Er-
hvervsforening byde jer alle 
velkommen til vores årlige ge-
neralforsamling. Lidt senere i år 
end vi plejer på grund af Coro-
na-situationen, herunder for-
samlingsforbuddet, som først 
nu tillader os, at samles fysisk. 
Ligesom for alle andre forenin-
ger har det været et specielt år 
for os. 
 
Aktiviteter 
Vi startede året (2020) med 
den traditionelle fastelavnsfest 
på Tre Ege Skolen. 
Fastelavnsfesten er altid et 
hyggeligt arrangement, med 
mange flotte udklædninger af 
børn og voksne. Et par hyggeli-
ge timer med knald på. 
 
Der var også historisk skatte-
jagt på Facebook – en spæn-
dende konkurrence med for-
skellige poster, hvor ledetråde 
fortalte noget om stedet eller 
bygningen, som gjorde, at man 
kunne finde eller gætte svaret. 
 
Vi har afholdt halloween-
konkurrence, om Kværndrups 

mest (u)hyggelige græskar. 
Der kom mange gode bud. 
 
Der var desuden den årlige 
julehygge for byens børneha-
ver og dagplejere. Vi valgte på 
grund af Coronaens-
udfordringer, at børnehaverne 
og dagplejerne fik leveret de-
res æbleskiver, så de kunne 
hygge med børnene i de vante 
hjemlige omgivelser. Sammen 
og hver for sig. Når vi nu ikke 
kunne samle alle i Bakkelun-
den, som vi plejer. 
 
Udlejning 
Vi har haft en lille bestyrelses-
dag i Bakkelunden, hvor vi har 
gennemgået vores telte og ju-
lestjerner. Vi har justeret pri-
serne på vores udlejningsma-
teriale og udarbejdet nye ret-
ningslinjer, så vi kun lejer ud til 
vores medlemmer. Fortsat til 
overkommelige priser. 
Så har vi investeret i et nyt par-
tytelt, som vi har fået tilskud til 
af Bierparty. 
Vi blev tilgodeset af Den Fa-
berske Fond med et betragte-
ligt tilskud til 14 nye flagstæn-

ger med flag. De nye stænger 
er netop blevet sat op. 
 
Julebelysning 2020 
Julebelysningen i byen er noget 
mange ser frem til og er en af 
vores stoltheder. Vi har haft alle 
kæderne af stjernerne og sat 
nye på over halvdelen, så de 
hang flot i vintermørket. Den 
eneste udfordring er, at de jo 
kører på batteri, så de holder 
desværre ikke så lang tid. Det 
er noget vi vil se på, om vi kan 
gøre noget ved. Her tænker 
jeg, at vi skal vende blikket 
mod andre byer for, at se hvad 
de gør. 
 
Vi har indkøbt en større kæde, 
som lyste træet ved Mågevej 
godt op. 
Planen er også, at der kommer 
en kæde på det lille træ, som 
de private dagplejere pynter op 
ved Brugsen. 
 
Hærværk 
Vi har desværre, som tidligere 
år, været plaget af hærværk et 
par gange i Bakkelunden.  
Ved hærværket blev der blandt 
andet ødelagt plader. Det er 
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rigtig træls og vi valgte at lukke 
hullerne med plader, da det ef-
terhånden er sket flere gange 
og nok ikke sidste gang. 
Senest var det toiletbygningen 
som fik en tur, men vi fik heldig-
vis opklaret hvem hærværks-
manden var. Og nogle forældre 
turde tage ansvar, andre ikke. 

Så skaden blev udbedret, efter 
en god dialog. 
Vi har undersøgt, om vi må 
sætte overvågning op og pig-
tråd på taget, men har ikke fået 
endelig afklaring endnu. 
Vores flagallé har sluppet for 
hærværk. Vi har været uden 
flagmand, så vi har hejst flage-

ne selv, med lidt hjælp fra vores 
tidligere flagdame. På nuvæ-
rende tidspunkt har vi en ny 
flagmand på prøve, så vi håber, 
det er noget for ham. 
 
Medlemmer 
Vi har på nuværende tidspunkt 
172 husstandsmedlemmer og 
25 erhvervsmedlemmer mod 
ca. 160 hustandsmedlemmer 
og 20 erhvervsmedlemmer i 
2020. 
Vi har et ønske om øget fokus 
på vores erhvervsmedlemmer 
og har drøftet et eventuelt mø-
de med dem, for at høre hvad vi 
kan gøre for vores erhvervs-
medlemmer i fremtiden. 
 
Bestyrelsen 
Til slut vil gerne takke bestyrel-
sen, for godt samarbejde og 
indsatsen i årets løb. 
Personligt ser jeg frem til et 
fremtidigt godt samarbejde og 
kan mærke, vi er på rette vej, 
med en god stabil bestyrelse, 
hvor vi supplerer hinanden 
godt. De nye administrative til-
tag i bestyrelsesarbejdet skulle 
gerne gøre tingene nemmere 
og mere overskuelige. Jeg tror, 
vi får endnu et godt år i KBE. Vi 
byder et af vores erhvervsmed-
lemmer velkommen i bestyrel-
sen. Her til sidst vil jeg, gerne 
takke Bente for indsatsen og for 
samarbejdet i årenes løb i be-
styrelsen. 

Bestyrelsen består af: 
Forrest: Danni Johansen (næstformand) 
Midt fra venstre: Sarah Andersen (best.medlem), Ketty Andersen 
(best.medlem), Ulrich Ammitzbøll (formand), Per Nielsen (kasserer). 
Bagest fra venstre: Lars Skov Sørensen (sekretær) og Frank Andersen 
(bestyrelsesmedlem) 
Foto: Lars Skov Sørensen. 
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Bakkelunden – en del af en større historie 
 
Af Lars Skov Sørensen 
 
Lokalhistoriker Edvin Larsen leverede en solid fortælling om Bakkelunden – i et perspektiv højt 
hævet over de vældige trækroner. 

I sidste del af 1800-tallet var 
Kværndrup med helt fremme, 
som en af Danmarks største 
landsbyer. En logisk følge af 
byens placering i skæringen af 
vigtige vejforbindelser. Alt teg-
nede lovende for byens fremtid. 
Et modarbejdende sogneråd og 
generel uvilje fra bønder i op-
landet fik dog sat Kværndrup i 
stå på vitale tidspunkter. Udvik-
lingen fortsatte i stedet i andre 
byer som f.eks. Ringe. 
I det mindste lagde jernbanen 
sin vej forbi, og Kværndrup fik 
trods alt løftet sin status til stati-
onsby. 
Nu lod man sig i det mindste 
inspirere af købstædernes faci-

liteter og hermed plantedes idé-
en om et lystanlæg sig. Nemlig 
det vi kender som Bakkelun-
den. 
 
Dette var i meget grove træk 
Edvin Larsens indledende ord. 
På den måde flettede han Bak-
kelunden ind i en større histo-
risk forståelse.   
  
De 20 tilhørere lyttede interes-
seret med fra de opstillede 
bænke på græsplænen under 
bøgenes raslende tag. 
Herefter stillede lokalhistorike-
ren skarpt på selve Bakkelun-
den, borgerforeningen og rele-
vante personer.  

Det gratis foredrag blev afholdt 
tirsdag den 17. august. Arran-
gementet var stablet på benene 
af Kværndrup Borger- og Er-
hvervsforening, der stod for 
rammerne og salg af kaffe og 
kage. 
 
I aftenluften, der nok var kølige-
re end forventet midt i august, 
kunne de fremmødte dog lune 
sig gevaldigt på et gennemar-
bejdet og spændende indblik i 
byens udvikling i almindelighed, 
og Bakkelundens ophav i sær-
deleshed. 
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Tur til Lolland 
 
Lokalhistorisk Forenings medlemsudflugt gik i år til Lolland 
 
Af Poul Toudal, Lokalhistorisk Forening 
Fotos: Edvin Larsen 

Lørdag den 14. august kl. 
07.15 var 52 morgenduelige 
medlemmer af foreningen på 
plads i en af Palles busser. Tu-
ren gik til Spodsbjerg, hvorfra vi 
sejlede til Tårs. Målet var i før-
ste omgang Maribo Domkirke. 
På turen fra Tårs til Maribo var 
Edvin Larsen en særdeles 
kompetent og vidende fortæller. 
Edvin øste af sin store viden 
om sit barn- og ungdomsland, 
men også med en lille tristesse 
over, hvordan udviklingen eller 
afviklingen har ramt landsbyer-
ne på Lolland.  
 
Vel ankommet til Maribo Dom-
kirke blev vi modtaget af rund-
viseren, der fortalte om kirkens 
historie. Jeg tror, at de fleste 
blev imponerede og lidt over-
vældet af det utroligt smukke 
og enkle kirkerum. Chr. Den 
Fjerdes datter, Leonora Christi-
na, som  levede sine sidste år 
på Lolland efter den lange 
fængsling i Blåtårn, ligger be-
gravet i krypten under kirken. 
Domkirken var oprindelig en del 
af et Birgittinerkloster, men blev 
sognekirke efter reformationen 
og endelig blev den domkirke, 
da Lolland-Falster blev et selv-
stændigt stift. Oprindelig hørte 
Lolland-Falster sammen med 
Fyns Stift.  
 
Efter domkirkebesøget gik vi en 
tur rundt på kirkegården, hvor 
vi så Kaj Munks forældres grav-
sted og videre gennem det 
gamle Maribo. Igen var Edvin 
en kyndig rundviser. Vi fik at 
vide om de gamle huses oprin-

delige funktion og en enkelt 
anekdote. Endelig så vi Kaj 
Munks statue, som står på en 
central plads i Maribo.   
Frokost og kaffe blev nydt på 
Ebsens Hotel. Der var anrettet 
en særdeles lækker buffet.  
 
Efter frokost gik turen over 
Bandholm til Kragenæs, hvor vi 
havde et lille stop ved havnen 
inden vi skulle op til Dodekalit-
ten. Mange har set de rejste 
stenstøtter i fjernsynet, men 
det kan ikke sammenlignes 
med at stå inde mellem sten-
støtterne. De står i en cirkel 
med en diameter på 38 meter 
og med pauser klinger elektro-
nisk musik ud fra et lydanlæg. 
Der er rejst ti af de tolv 7-9 me-
ter høje stenstøtter, men ikke 
alle har hovedet udhugget. Det 

er meningen at alle 12 skal ha-
ve et hoved, men udhugningen 
er en langsommelig proces.  
Vi havde en meget engageret 
guide, Claus Jørgensen. Han er 
med i fondsbestyrelsen bag 
Dodekalitten og havde dermed 
et førstehåndskendskab til ar-
bejdet med at tilvejebringe de 
kæmpemæssige sten og til 
kunstnerne bag projektet. At få 
sten i den størrelsesorden bragt 
fra et område i Sverige til Lol-
land er ikke så ligetil. Et besøg 
ved Dodekalitten kan varmt an-
befales. 
Efter dette besøg vendte vi næ-
sen hjemad, efter en god og 
begivenhedsrig tur og var hjem-
me i Kværndrup ved 19-tiden. 
 
Dodekalit: Græsk for 12 sten 
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er en afgørende faktor, når man 
skal lære nyt. Hvis man ingen 
selvtillid har, så er det ganske 
svært at bevæge sig ud af sin 
komfortzone og lære nyt. Vi 
prioriterer derfor hos os at have 
børnene med i det omfang, det 
er muligt. Hos os er børnene 
blandt andet med til at dække 
bord, tømme skraldespande, 
ordne vasketøj og bære opvask 
i køkkenet. 

Vuggestuen i Oasen 
 

af Anne Roed Nielsen 

 

Ros giver selvtillid. 

I vuggestuen byder dagligda-
gen på mange forskellige lege 
og aktiviteter. Vi tilbyder plan-
lagte, voksenstyrede aktiviteter, 
men vi skaber også hver dag 
rum for, at børnene selv kan 
lege og slippe fantasien løs i 
forhold til, hvad de netop er op-
taget af.  
 
I en vuggestue følger mange 
praktiske opgaver. Vi inddrager 
børnene i opgaverne i det om-
fang det giver mening. De el-
sker at hjælpe til og bliver så 

stolte, når de er en del af diver-
se gøremål. Når børnene får 
opgaver, så oplever de, at de 
er nyttige, og at de har betyd-
ning – det er derfor med til at 
styrke deres selvværd, når de 
involveres i de daglige opga-
ver.  
 
Udover at selvværdet styrkes 
hos børnene, når de hjælper til, 
styrkes deres selvtillid i og 
med, at der er anledning til en 
masse ros og anerkendelse. 
Ros giver selvtillid, og selvtillid 
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BØRNEHUSET OASEN   
 
Af Margit Kirkegaard 
 
Sangglad” – et udviklings- og uddannelsesforløb. 

I Børnehuset Oasen har vi haft 
et ønske om i større grad at 
integrere sang i den pædagogi-
ske praksis. Vi ved, at sang kan 
være en medvirkende faktor til 
øget trivsel og glæde og over-
ordnet set være medskabende 
til opnåelse af et glad og krea-
tivt børneliv.   
 
Derfor har vi indgået en aftale 
med konceptet ”Sangglad”, som 
både er et udviklingsforløb for 

hele institutionen og et uddan-
nelsesforløb for de professio-
nelle voksne, som børnene har 
deres dagligdag sammen med.  
 
Vi startede op i maj 2021 med, 
at vuggestuen og børnehavens 
lillegruppe blev introduceret til 
konceptet. Vi havde besøg af 
en dygtig musikkonsulent, som 
gav personalet gode råd til, 
hvordan en sangsamling kan 
sammensættes på en måde, så 
børnenes motivation og op-
mærksomhed blev opretholdt 
til, at de kunne opnå den fæl-
lesskabsfølelse, det at synge 
sammen med andre giver.  
 
Musikkonsulenten er gentagne 
gange kommet på besøg og 
har deltaget i vores sangsam-
linger og kommet med feed-
back til den pågældende sam-
ling. Hun vil hen over efteråret 
komme på flere besøg. 
Det er meget givende for 
os personaler at få mulig-
hed for at udvikle vores 
pædagogiske praksis in-
denfor dette emne. Kon-

ceptet er bygget således, at 
læreplanstemaerne kobles til 
den pædagogiske praksis, hvil-
ket gør det både sjovere og 
lettere at planlægge en sam-
ling, der tilgodeser børnenes 
individuelle behov.  
 
Vi arbejder med mange forskel-
lige begreber som f.eks. puls, 
rytme, trommelege og leg med 
stemmen – alt sammen krydret 
med masser af bevægelse.  
 
Det er tanken, at de øvrige 
grupper i institutionen (mellem- 
og storegruppen) også kommer 
til at skulle arbejde med dette – 
så sang bliver en integreret del 
af hele institutionen.  
 
Her får I lige et eksempel på en 
sang med masser af ord, stem-
meleg og bevægelse. Børnene 
elsker den  

”DEN LILLE KLUMPE-DUMPE” 
 Mel: ”Der var en lørdag aften…” 
 
Den lille Klumpe-Dumpe sad oppe i et træ, 
den lille Klumpe-Dumpe sad oppe i et træ. 
Så trilled´ Klumpe-Dumpe ned og slog sit ene knæ, 
så trilled´ Klumpe Dumpe ned og slog sit ene knæ. AV! 
 
Og alle kongens heste og alle kongens mænd, 
Og alle kongens heste og alle kongens mænd. 
De kunne slet ikke få Dumpe op igen, 
De kunne slet ikke få Dumpe op igen. ØV! 
 
Så kom den gode fe og hun dryssed´ tryllesne, 
Så kom den gode fe og hun dryssed´ tryllesne. 
Og vupti – hop, kom Dumpe op i toppen af sit træ, 
Og vupti – hop, kom Dumpe op i toppen af sit træ. HURRA  

Klumpedumpefoto 
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0.G på besøg hos Ulla og køerne 
 

Af Morten Weisz Ejlsmark 
 
 

0. klasse fra Tre Ege Skolen 
afd. Kværndrup har haft et for-
løb om bondegård og har i den 
forbindelse været på besøg 
hos Ulla og hendes køer. Vi 
startede med at cykle fra sko-
len og ud til bondegården, en 
lærerig tur, hvor vi både får 
kørt op ad bakke og ned ad 
bakke. Lige så snart vi ankom 
hos Ulla gik læringen i gang og 
børnene havde rigtig mange 
gode spørgsmål.  
Ulla viser os rundt i staldene 
og fortæller om alt mellem him-
mel og jord, der har med køer 
at gøre. Vi lærer en masse ting 
om køer, for eksempel at de 
skal have en kalv før de kan 
producere mælk. Imens Ulla 
fortæller og besvarer (mange!) 
spørgsmål, går børnene rundt 

og kæler med køerne, i hvert 
fald de børn der tør. Ulla lærer 
os om hvad køerne spiser, og 
vi får lov til at mærke og smage 
på noget af deres foder, inden 
vi skal ind og se malkerobotten. 
Køerne får en god blanding af 
sukkerroer og kraftfoder. 
Børnene synes malkerobotten 
er fascinerende og smart, og et 
par stykker synes også at den 
er en smule uhyggelig. Ulla for-
tæller, at en ko kan producere 
op til 23 liter mælk i døgnet og 
at alle hendes køer leverer om-
kring 4.300 liter mælk hver ene-
ste dag. Det er det samme som 
17.200 skolemælk.  
Efter vi har sagt farvel til malke-
robotten, kommer dagens høj-
depunkt. Vi skal ind og kæle 
med de små kalve. Ulla fortalte 
da vi kom, at de havde fået en 
ny kalv til verden dagen forin-
den, og børnene glædede sig 
meget til at møde den og de 
andre kalve. De var virkelig sø-
de og det var rigtig sjovt, at 
mærke når de suttede på vores 
fingre. 
Da kalvene var klappet og kæ-
let færdigt, spiste vi madpakker 
på Ullas terrasse og legede 
fangeleg på græsplænen inden 
vi cyklede hjem igen.  
 

Efter vores besøg hos Ulla har 
børnene tegnet deres besøg og 
børneskrevet til. Børneskrivning 
er noget vi arbejder med i 0. 
klasse, hvor børnene øver sig 
på at lytte efter bogstavernes 
lyde og sætte dem sammen. 
Det bedste ved børneskrivning 
og børnestavning er at det al-
drig kan være forkert, man må 

skrive lige det man kan høre. 
Herunder kan ses et udpluk af 
nogle af de ting børnene har 
skrevet om besøget hos Ulla. 
Først er der børnestavning, ef-
terfølgende er der voksenstav-
ning: 
 
“D va en klb - der var en kalv.” - 
Oscar Bruun, 0.G 
“D lav 4300 go en ko 23 - de 
laver 4300 liter mælk om dagen 
og en ko laver 23 liter.” - Ida 
Pilegaard, 0.G 
“Døotyge - drøvtygger.” - Malik 
Simonsen. 0.G 
“Da va køa da va hain da va 
fula - der var køer, der var hegn 
og der var foder” - Hanin Tarek, 
0.G 
“Robed - robot” - Isolde Anine, 
0.G 
“En ko seg mbi - en kalv slikke-

de mig.” - ukendt 

Ulla er rigtig god til at få besvaret 

alle børnenes spørgsmål og får 

fortalt rigtig mange spændende 

ting om køer, alt imens børnene får 

lov til at gå rundt i stalden og kæle 

med køerne. 

Det helt store hit var at kæle med 
de små kalve, og vi var så heldige 
at hilse på en kalv, der kun var en 
dag gammel.  
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Heldigvis var der også plads og tid til at 
børnene kunne få brugt noget krudt og 
lege i halmballerne  

 

 

37 historiske fortællinger fra Kværndrup Sogn 
af  

Edvin Larsen 

Julegaveidé: 
 

I forbindelse med 5772.Kværndrups 10-års jubilæum sid-
ste år har bestyrelsen støttet udgivelsen af en fin samling 
af Edvin Larsens lokalhistoriske artikler, som har været 
bragt i  bladet gennem alle årene. 
 

Bogen er planlagt til udgivelse i november. 
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Vestermarken - en husmandskoloni 
 
Af Edvin Larsen 
 
Artiklen bygger på mine notater fra byvandringen i Kværndrup-Ugen til Vestermarken. Med hen-
syn til det generelle om husmandsbevægelsen og husmændene henvises til sidste nr. af Lokal-
bladet, 5772 Kværndrup, hvor ”Bukgårdsområdet - en husmandskoloni” blev omtalt. 

”Rubbes” hus, Bøjdenvejen 22 
lå tidligere der, hvor Egeskov 
Markedsforening har bygget. 
Skråt overfor på højre side af 
A8 stod i gamle dage ”Vester-
marksleddet”.  
Vestermarken hørte oprindelig 
til Kværndrups bymænd og 
dermed administrativt under 
Kværndrup Ejerlav, men blev i 
1735-36 lagt ind under Ege-
skov Hovedgård af daværende 
etatsråd Niels Krag. 
Landskabet i og omkring 
Kværndrup med bakker og dale 
er dannet af vældige ismasser 
under deres bortsmeltning. Kir-
kebakken/Bakkelunden, Stejle-
bjerg og Fluebjerg danner, om 
end en ikke helt sammenhæn-
gende bakkeryg, så dog en ås, 
som er dannet i en istunnel af 
en isdækket flod, altså i en hul-
ning, som en smeltevands-
strøm har brudt under isen. Til 
istidsdannelserne hører det 
stenfrie teglværksler, som vi 
kender det fra Stenstrup.  
Om det har været årsagen til, 
at etatsråd Niels Krag har væ-
ret interesseret i Vestermarken, 
vides ikke, men imidlertid etab-
lerede Egeskov Hovedgård et 
teglværk i Vestermarken mel-
lem åen og nuværende Vester-
marken 4. 
I 1743 hedder det: ”… på Ege-

”Rubbes” hus, Bøjdenvejen 22, 1959.  
Foto: Sylvest Jensen Luftfoto, Det Kongelige Bibliotek. 
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skov er vel Indretningen med 
Ovn og alt tilbehør, men bruges 
kun til egen fornødenhed”. Bag 
teglværket fandtes en mølle 
ved Stenevaad.  
Der har været brug for et tegl-
værk med de mange bygninger, 
Egeskov rådede over. Men 
Egeskov har åbenbart ikke kun-
net skaffe tilstrækkelig med ler 
til at teglværksdriften har kun-
net svare sig, derfor blev de 
sidste bygninger revet ned den 
17. september 1892 (jf. Brand-
taksation). 
 
Som det første husmandsbrug 
lod Egeskov i 1925 Vestermar-
ken 1 opføre. Første ejer her 
var Niels Peter Pedersen 
Ploug. Vestermarken 3 blev 
ligeledes opført i 1925. De før-
ste ejere her var Frida og Jens 
Larsen Lund. Begge ejendom-
me tilhører Kværndrup Ejerlav.  
Herefter kommer vi til det virke-
lige Vestermarken. Her ligger 

Høje målebordsblade 1842-1899: Egeskov Teglværk 
(blå pil). Manzas kort fra 1853. 
(Lidt misvisende angiver Manzas kort, at markeds-
pladsen på dette tidspunkt lå nord for Bøjdenvejen op 
til jernbanen, som blev anlagt i 1876, og Vestermarks-
leddet. Dette er ikke korrekt, idet markedspladsen lå 
ved Egeskov indtil 1907.) 

Vestermarken 1 og 3, 1957.  
Foto: Sylvest Jensen Luftfoto, Det Kongelige Bibliotek. 
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tre ejendomme, som blev byg-
get 1925-26. De hører alle ad-
ministrativt til Egeskov Hoved-
gård Ejerlav. 
 
Vestervang, Vestermarken 2. 
Første ejer: Theodor Peder An-
tonius Hansen.  
Han sad i Kværndrup Sogneråd 
i perioden 1929-37. Men han 
havde også sæde i Læsefor-
eningens og Kværndrup Brugs-
forenings bestyrelse i perioden 
1941-45. Og endvidere var han 
formand for Kværndrup Brugs-
forening 1946-47. 
 
Vestermarken 5. Første ejer: 
Laurids Johs. Andersen Skræp. 

Åløkke, Vestermarken 2, 1950.  
Foto: Sylvest Jensen Luftfoto, Det Kongelige Bibliotek. 

Vestermarken 5, 1950.  
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Åløkke, Vestermarken 4. Første 
ejer: Hansigne og Hans Christi-
an Hansen. 
 
Beskaffenheden af Vestermar-
kens jord er god. 
 
 
 
 
 
 
 
Kilder: 
Brandtaksationsprotokollen. 
Frydendahl H.C. (red.): Kværn-
drup Sogn, Fyns Hjemstavns-
forlag, 1943. 
Højt målebordsblad 1842-1899. 
Sylvest Jensen Luftfoto, Det 
Kongelige Bibliotek. 

Åløkke, Vestermarken 4, 1950.  
Foto: Sylvest Jensen Luftfoto, Det Kongelige Bibliotek. 
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     OPSLAGSTAVLEN 

 
 
 
 

         Åbent hus 

 
 
 
Kværndrup Fjernvarme Amba  
 
Værkfører Torben Dam har d. 21. oktober været ansat i Kværndrup Fjernvarme igennem 25 år. 
 
I den anledning vil det glæde os at se forbrugere, forretningsforbindelser samt kollegaer og venner til 
reception og åbent hus på Kværndrup Fjernvarme, Bøjdenvejen 22 B, 5772 Kværndrup  
 

Lørdag d. 23. oktober kl. 11.00 til 15.00. 
 
Der vil blive budt på pølser, øl og sodavand. 

 
Bestyrelsen 

Kværndrup Fjernvarme Amba 

25 års jubilæum NOVEMBERUDSTILLING 2021 
 
Trunderup Friskole 
Trunderupgade 5, 5772 Kværndrup 
Lørdag den 6. november - kl. 13.00 - 18.00 
Søndag den 7. november - kl. 13.00 - 17.00 
 
www.novemberudstillingen.dk 
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Dato Kl. Arrangement Sted 
Arrangør / tilmel-
ding 

Pris 

19.09. 15.00 
Koncert med Harald Hau-
gaard og Helene Blum 

Kværndrup Kirke Musik på Midtfyn 
175/200 
(medl/
ikkemed) 

13.10. 18.00 Fællesspisning Forsamlingshuset 
Kværndrup Forsam-
lingshus 

110 / 60 

15.10.  Børne– og ungdomsdiskotek Forsamlinghuset 
Kværndrup Forsam-
lingshus 

40,- 

23.10. 11.00 
Jubilæumsreception for Tor-
ben Dam 

Fjernvarmens lo-
kaler 

Kværndrup Fjernvar-
me 

- 

25.10. 14.30 Hyggeeftermiddag Egebo Egebos Venner - 

06.11 13.00 Novemberudstilling Trunderup Friskole 
Trunderup Bylaug 
og Trunderup Fri-
skole 

- 

07.11 13.00 Novemberudstilling Trunderup Friskole 
Trunderup Bylaug 
og Trunderup Fri-
skole 

- 

13.11 
Se Midt-
fynspos-
ten 

Arkivernes dag  
Lokalarkivet, 
Kirkevej 3 

Lokalhistorisk Arkiv - 

26.11. 14.00 Julehygge Egebo Egebos Venner  

08.12. 18.00 Julefrokost Forsamlinghuset 
Kværndrup Forsam-
lingshus 

125 / 60 

28.12.  Juletræsfest Egebo Egebos Venner Gratis 

 

Ordinær generalforsamling i  
Kværndrup Sogns Lokalråd 

 

Torsdag d. 16. september 2021 kl. 19.00 i Kværndrup 
Hallen, Vængevej 2. 
Dagsorden ifølge vedtægterne. Se evt. lokalrådets hjem-
meside www.kvaerndruplokalraad.dk 
 

Vel mødt 
Formanden 
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