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Fra redaktionen
Af Anders Thorup
Den seneste leder handlede
meget om Egeskov Marked og
om Kværndrup Idrætsforening.
Egeskov Marked fordi vi alle
var spændte på, om folk bakkede op om et af landets ældste
markeder efter sidste års aflysning. Kværndrup Idrætsforening, fordi den var i en meget
akut situation med manglende
bestyrelse.
Og som det fremgår inde i bladet, er der kun gode nyheder at
fortælle.
Egeskov Marked kunne gennemføres uden specielle restriktioner, og mange gæster
havde 2 gode dage på markedspladsen. Det var det vigtigste. Men for fremtiden var det
også vigtigt, at overskuddet var
overraskende flot. Til markedsfesten blev det foreløbige resultat opgjort til ca. 150.000 kr.,
men det har efterfølgende vist
sig at blive noget større. Som
det fremgår af kassereren Jette
Granhøjs beretning, blev overskuddet faktisk 260.000 kr. Meget flot resultat, som naturligvis
betyder, at optimismen og lysten til at give en hånd med er
intakt til fremtidige markeder.
Kværndrup Idrætsforening har
på ekstraordinær generalforsamling fået valgt en fuldtallig
bestyrelse, som allerede er
Priser for annoncer
⅟₈ side: 1.600 kr. ex. moms,
¼ side 3.000 kr. ex. moms,
½ side 5.500 kr. ex. moms,
⅟₁ side 10.000 kr. ex. moms.
Priserne er for 5 numre årligt,
husstandsomdelt til ca. 1200
husstande.
Ordlyden af annoncen kan ændres fra blad til blad.

godt i gang med arbejdet i byens største forening. Henrik
Suhr-Lauridsen er forholdsvis
ny i foreningssammenhæng,
men han vil uden tvivl møde
samarbejdsvilje og opbakning
fra øvrige foreninger og fra
medlemmerne og naturligvis fra
borgerne i hele Kværndrup og
omegn. Vi ser frem til samarbejdet til fælles bedste.
Egeskov Marked og Kværndrup
Idrætsforening har lokal interesse, og det må man også sige at
tidens store begivenhed, valget
til kommunalbestyrelserne, har
– eller bør have. Vores lygtepæle er plastret til med billeder,
og de sociale medier svømmer
over med mere eller mindre seriøse kommentarer til alt og ingenting. Spændende hvor vælgerne sætter deres krydser. Til
Egeskov Marked fik vi en lille
forsmag på politikernes meninger, idet der var indkaldt til
valgmøde med spidskandidaterne fra alle partierne. I øvrigt
et rigtig godt initiativ fra markedsbestyrelsens side. Et af
punkterne til debat var støtten
til Heartland Festivalen, som
alle partierne med visse forbehold var enige om, med undtagelse af Søren Clemmensen fra
Konservative, som ikke mente,
at der skulle gives støtte. Det
Forsidelogo:
Rentegnet af NIMA

Forsidebillede: Handelsgade,
Egeskov Marked 2021
Fotograf: Lars Skov
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interessante i denne diskussion
var, at alle var enige om, at
Egeskov Marked kunne sidestilles med Heartland Festival i
forhold til markedsføring og
synliggørelse af kommunen –
og politikerne opfordrede Markedsbestyrelsen til at sende
ansøgning. Mere om valget
efter deadline, inde i bladet.
Lars Skov Sørensen har været
med i redaktionen fra
5772.Kværndrups start for 11
år siden og har også taget en

tørn som formand for bestyrelsen. Lars har besluttet sig for
at tage en pause fra redaktionen, men vi håber, at han efter
en pause vender tilbage til redaktionen, som han har præget
med sine artikler. Tak til Lars
for den foreløbige indsats og
på gensyn!
Samtidig bydes velkommen til
Lise-Lotte Liengaard, som har
lovet at træde i stedet for Lars.
Vi glæder os til samarbejdet.
Og så er Coronaspøgelset jo

desværre ikke forsvundet. Coronapas er genindført, og de
sidste opfordres til at lade sig
vaccinere. Men det er der nok
skrevet meget om i andre medier. Men, som det også nu er
myndighedernes politik, så skal
livet gå videre. Dette for at fortælle, at styregruppen bag
Kværndrup-Ugen i 2022 vil forsøge at gennemføre Kværndrup-Ugen – som sædvanlig i
uge 19 - men meget mere om
det i næste 5772.Kværndrup.
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Novemberudstillingen 2021 – et 25-gangs jubilæum
Tekst og foto af Lise-Lotte Liengaard
Pia Storm har lavet Årets Værk.
søndag, hvor gaven blev afsløret og overrakt.

Pia Storm med Årets Værk.

Helt aktuelt blev Gunnar Bundgaard, som netop besøgte udstillingen, fanget ind og overtalt
til at sige lidt om udstillingens
start, og han trak tråde til både
nutid og fremtid. Dengang som
nu står udstillingen på de tre
ben: Friskolen, Bylauget og Novemberudstillingen i samarbejde. Et samarbejde hvor frivillighed, fællesskab og entusiasme
er nogle af de centrale begreber.
Novemberudstillingen er på alle
måder i live. Dette slog Bo An-

dersen fra Den faberske Fond
fast i sin tale. Der var roser fra
Bo Andersen til folkene bag
udstillingen – for at være medvirkende til, at kunst bliver tilgængeligt for alle.

Med temaet ”Genforening” lykkedes til fulde Novemberudstillingen at afvikle en særdeles
vellykket jubilæumsweekend.
Ud over Den faberske Fond,
der med sine donationer gør
det muligt for Novemberudstillingen at købe ”Årets værk” og
efterfølgende forære det til en
institution til evig arv og eje, er
Novemberudstillingen i år også
blevet forgyldt fra anden side.
Det drejer sig om en donation
på 20.000kr fra Den danske
Bank. Dette blev afsløret kl. 14
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Birgitte Busks billede.

Årets Værk 2021.

Bo Andersen stod også for afsløringen af Årets Værk, som
er skabt af autodidakte kunstner Pia Storm, Gislev, der arbejder i jern, sten og bronze
kombineret med andre materialer. Nr. 2 og 3 i konkurrencen
om Årets Værk blev med lige
antal stemmer Grethe Munk,
Ryslinge, med en af sine lerfigurer og Tove Husted, Broby,
med et stort maleri.

NYHEDER—EFTER DEADLINE

Kommunalvalget 2021
Af Anders Thorup
Takket være layoutgruppens fleksibilitet er det lykkedes at få absolut sidste nyheder med i
5772.Kværndrup.
Den store begivenhed har været kommunalvalget 16. november.

De valgtilforordnede i Kværndrup ved kommunalvalget 2021.

Kværndrup er indtil 1. januar
2022 rigtig godt repræsenteret i
Faaborg-Midtfyn Kommune i
form af 2 medlemmer, nemlig
Jos Bisschop og René Dyhrberg Jørgensen fra hhv. Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.
Men efter 1. januar har Kværndrup desværre ingen repræsentanter i Faaborg-Midtfyns Kommunalbestyrelse. Trods en pæn
fremgang for Socialdemokratiet, lykkedes det ikke for Jos at
få samlet nok stemmer til at

fortsætte i Kommunalbestyrelsen.
Og samme skæbne overgik
René. Hans parti havde tilbagegang over hele landet, og
det gjaldt således også i det
faaborg-midtfynske, hvor DF
nu kun har 2 mandater, men
dog er det 4. største parti.
Efter deadline har René proklameret, at han nu stopper i politik. DF mister en profil, som
Hallen nu ikke skal slås med
Kommunalbestyrelsen om!
God vind fremover til Jos og
René!

Som det nok er vore læsere
bekendt, så fortsætter Hans
Stavnsager som borgmester
efter 1. januar 2022. Han var
ligesom de øvrige partiledere
med i panelet til vælgermødet
på Egeskov Marked. Både til
vælgermødet og på de sociale
medier har politikerne pointeret,
at de som politikere plejer hele
kommunens interesser, snarere
end de lokale interesser. Disse
ord må vi stole på, nu vi ikke
længere er repræsenteret på
nærmeste hold. De mest lokale
kommunalbestyrelsesmedlemmer er nu fra Ryslinge og Gislev, som hver er repræsenteret
med 1 medlem.
Inden valget var alle politikerne
enige om, at det var vigtigt, at vi
alle afgav vores stemme. Desværre blev stemmeprocenten
noget lavere, end den plejer –
og naturligvis har Corona en
stor del af skylden. Men det
klædte altså ikke Kværndrup, at
valgstedet ”Kværndrup Forsamlingshus” havde den allerlaveste stemmeprocent blandt alle
valgstederne i Faaborg-Midtfyn
Kommune.

Skal Kværndrup Idrætsforening tilbyde bordtennis som aktivitet?
Af Anders Thorup
Kværndrup Idrætsforening har
igennem flere år haft bordtennis for børn og voksne på programmet. På grund af manglende deltagere stoppede det
for ca. 5 år siden
Kværndrup Idrætsforening har
stadig borde, og bordtennis er
da også blevet spillet til
”Bevæg dig for Sjov” og til æl-

dremotionen.
Men er der et behov for, at vi
atter starter bordtennis som
aktivitet? Vi vil arbejde videre
med det, hvis der er et pænt
antal interesserede. Jeg vil nok
mene, at vi skal være mindst
ca. 10 deltagere, som kommer
til de ugentlige træninger.
Bordtennis er både for voksne

og børn, piger og drenge, for
bordtennis kan man nemlig
spille på tværs af køn og alder.
Henvend dig til Anders Thorup
5099 1894, så hurtigt som muligt, hvis du er interesseret. I så
fald vil Kværndrup Idrætsforening arbejde videre med denne aktivitet.
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Torben Dam kunne fejre 25-års jubilæum i Kværndrup Fjernvarme
Tekst og foto Anders Thorup

23. oktober havde Kværndrup Fjernvarme flaget oppe, og gæster valfartede til i højt solskin. Der var inviteret til
Åbent Hus kl. 11.00 – 15.00 med pølser og sodavand/øl/kaffe til alle interesserede.
Formand Tage Hansen takkede Torben for det gode samarbejde og de 25
år i Værkets tjeneste.
Se i øvrigt nærmere præsentation af
Fjernvarmen og Torben Dam i seneste
nummer af 5772.Kværndrup.
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Nekrolog
Af Olav Engholm
lev Rejser. Her var hun en
skattet medarbejder i 38 år,
som vidner om et flittigt og ansvarsfuldt menneske. Gennem
sin opvækst og et højskoleophold på Viborg Gymnastikhøjskole blev hun rustet til at sætte sine spor. Mange vil nikke
genkendende til Gretes omsorg for andre og hendes menneskelige kvaliteter, som skabte venner på livstid.
Grete Jørgensen, Gl. Nyborgvej 59, Trunderup sov stille ind
den 3. september. Grete, som
sammen med Vagn flyttede til
Trunderup fra Sjælland i 1963,
fyldte 82 år kort før sin død.
Hun blev kontoruddannet. Gretes uddannelse førte til ansættelse bl.a. på Grønland, før hun
blev regnskabsdame hos Gis-

Grete vil blive husket for det
åbne og gæstfrie hjem, de
mange sammenkomster og
mærkedage i hjemmet, bl.a.
Sct. Hans, nytåret, men også
hendes helt enestående arbejde for foreningslivet i lokalområdet vil blive husket som unikt.
Listen er lang: Bestyrelsesposter i idrætsforeningen, husholdningskredsen, Trunderup
Bylaug herunder rejsearrangør,

tilsynsførende i Trunderup Friskole, medinitiativtager til motionscentret i Kværndrup. I det
mere private regi skal nævnes,
teaterbesøg gennem en menneskealder, læseaftner, strikkeklub, men også volleyball og
petanque gennem en årrække.
Et helt unikt stykke arbejde
kendetegner Gretes virke for
andre og ikke for egen vindings
skyld. Grete kendte til fulde
ordsproget og efterlevede dette: ” Vil du nyde, må du også
yde”. På trods af de mange gøremål, var der altid tid til familie
og venner.
Foruden Vagn efterlader Grete
børnene Trine bosat i Wales og
Anne i Svendborg samt børnebørnene Sofie og Rose.
Æret være Gretes Minde.
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Håndværk og højteknologi
Tekst og foto af Kaare Paludan
En af dette blads trofaste støtter er BØLLEMOSEN døre & vinduer a/s, som havde sin første annonce i bladet i november for præcis 10 år siden i blad nr. 7.
Et andet jubilæum venter lige
om hjørnet, da virksomheden i
2022 har eksisteret i 25 år. Og
der er tryk på for tiden. Normalt
arbejder man med en leveringstid på en seks-syv uger, men
lige nu bliver der lagt 10 uger til
på grund af den heftige aktivitet
i dansk byggeri.
Deres udsendte bliver orienteret om virksomheden i frokoststuen af Betina og Mathias begge fra administrationen.
Bygningerne husede tidligere
Laurits M. Larsens Møbelfabrik.
Det er der sikkert mange
kværndruppere, der husker.
I dag har Bøllemosen 10 mand
ansat, fortrinsvis maskinsnedkere, i produktionen desuden 2
lærlinge og to praktikanter.
Som noget nyt har man ansat 2
flex-jobbere som ”fejedrenge”
på nedsat, tillpasset tid. Jeg
hæver et øjenbryn i overraskelse over virksomhedens sociale
ansvar. Det er imponerende
godt gået i en forholdsvis lille
virksomhed i en forholdsvis lille
by.
Det der fremstilles her, er vinduer og døre i træ med aluminiums yderbeklædning og trelags
termoruder. De er stort set vedligeholdelsesfrie og Betina går
op i, at Bøllemosen har fået Amærke for energibesparelse.
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Det er det bedste certifikat for
energivinduer.
De fortæller endvidere, at de er
bevidste om at have danske
underleverandører. Dels for at
bevare arbejdspladser i Danmark, dels for at have en sikker
forsyningslinje. Det er nok en
fordel at få beslagene leveret
fra Nibe, fremfor at de ligger og
roder i en coronaramt havn et
eller andet sted i verden. Ligeledes er termoruderne danskproducerede og kommer fra
Kjellerup.
Jeg fik indtryk af, at det mest
brugte træ i produktionen er
nordisk fyr. Det leveres som
fingerskarret limtræ, dvs. samlet af mange mindre knastfri
stykker til et hele, som er form-
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stabilt og bliver oftest malet. I
forhold til andre virksomheder i
markedet, så sprøjtemaler Bøllemosen selv deres emner.
Der produceres også vinduer af
Sipo Mahogni, som er en af de
mest anvendte mahognisorter i
Danmark til netop vinduer. Den
bruges også til møbler og
udendørs beklædning. Træsorten er olieholdig og klarer sig
godt i det danske klima.
Til buerne i vinduer og karme
har Bøllemosen en underleverandør i Allingåbro, som har
specialiseret sig i denne proces.
På vej til omvisning i produktionen passerer vi en udstilling af
færdige vinduer og døre. De
står i et tidligere område af produktionslokalerne og udtrykket
er råt: Et godt slidt gulv og delvist ubehandlede vægge og jeg
kan ikke lade være med at bemærke det. Betina griner og
kalder det deres New Yorkerstil.
Jeg spørger, om årsagen til, at
det ikke er gjort lækkert udstillingsagtigt, er, at det kun er
professionelle, de handler med.
Betina svarer, at det ofte sker,
at tømrermestrene sender kunder ind til dem, for at de både
kan se og føle deres nye vinduer og/eller døre i et autentisk
miljø. Her dufter af træ, og for
enden af lokalet kan man gennem en glasdør kigge ind til
produktion og mandskab.

Betina og Klaus-Henrik med A-certifikatet fra energivinduer.dk den 7.
oktober i år. Foto: Mathias Højmark

Tegninger med mål sendes fra administrationens tegneprogrammer via
lokalnet til cnc-maskiner. Ordrerne kører i serier og emnerne er mærket
hele vejen igennem processen, så der er styr på det. De computerstyrede
maskiner udfører flere arbejdsgange i ét hug.

Til sidst vil Betina lige fortælle
om en ny trend eller et nyt modefænomen, som virksomheden er ved at opdyrke, nemlig
unika facadedøre. Så hun synes, at der lige skal blive plads
til et par pæne døre.

Det giver anledning til et skævt
smil, for selvom virksomheden
lige har investeret 4 millioner i
nye cnc-maskiner, er det jo stik
imod computerstyret serieproduktion og lidt på vej tilbage til
håndværket.
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Nødvendigt med 2 generalforsamlinger
Tekst og foto af Anders Thorup
30. september 2021 lykkedes det heldigvis at få en ny bestyrelse til Kværndrup Idrætsforening.
sig, at der ikke var problemer
med at finde en ny bestyrelse.
Den nye bestyrelse består af
Henrik, Helle, Heine, Hanne og
Ellen – og der blev endda også
valgt 2 suppleanter, nemlig
Bente og Morten.

Godt besøgt extraordinær generalforsamling dirigeres af Jens Kring. Den
senere valgte formand Henrik Suhr-Lauridsen ses til højre for Jens

30. september var der indkaldt
til extraordinær generalforsamling i Kværndrup Idrætsforening. Det lykkedes nemlig ikke
på Idrætsforeningens ordinære
generalforsamling at skrabe
nok folk sammen til en bestyrelse. Den gamle bestyrelse øn-
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skede ikke genvalg, dog viste
det sig, at Helle Jensen gerne
ville fortsætte, hvis hun ikke
stod i vejen for andre!
Efter opklarende spørgsmål fra
forsamlingen vedrørende bestyrelsens arbejde, viste det

Den hidtidige formand - Leise
Methling- takkede af efter 4 år
som formand. 4 år hvor der er
sket rigtig meget i foreningen.
Kværndrup Hallen er blevet
selvstændig, og i de 4 år er der
kommet tiltagende brug af sociale medier. Desuden er foreningens administration lagt over i
Conventus - kontingentopkrævning og reservation af haltid.
Leise overlader en forening,
der er økonomisk godt stillet og
har en organisation, som umiddelbart kan fortsætte med folk
på de fleste udvalgsposter.

FORENINGER OG INSTITUTIONER

Henrik Suhr-Lauridsen er den nye formand for Kværndrup Idrætsforening
Tekst og foto af Anders Thorup
Redaktionen har mødt Henrik til en lille uformel snak om, hvem han er, og hvad han tænker om
fremtiden i Kværndrup Idrætsforening. Vi håber, at vi i fremtidige numre af 5772.Kværndrup får
lov til at følge foreningen – og i øvrigt alle andre foreninger – til fælles gavn for livet i Kværndrup. 5772.Kværndrup skriver hjertens gerne om nyheder og tiltag i vores foreninger.
nye holdtilbud her i byen og
naturligvis hold, der kunne drives i Idrætsforeningen. Det vil
jeg arbejde meget for……”.

Og netop nye tiltag ligger Henrik på sinde. ”Jeg har selv stået
i en situation, hvor jeg manglede et træningstilbud efter en
skade. Jeg måtte søge udenbys for at få den hjælp, der
skulle til – en hjælp der lige så
godt kunne være givet her i
Kværndrup. Det var inden vores fitnesscenter blev lavet, så
hvis det havde været i dag,
havde jeg kunnet klare det her,”
fortæller Henrik. ”Jeg tror, at
der er et behov for mange flere

”Jeg tror også, der er basis for
mere spinning med flere forskellige hold på flere forskellige
tidspunkter. Det er noget, jeg
selv har brug for. Lokalerne i
motionscenteret er jo ikke de
største, men måske kunne man
lave nogle større hold og så
være i Hallen…? Jeg har også
en drøm om, at der kunne
etableres springgymnastik og
forskellige morgenhold, f.eks. i
yoga.
Idrætsforeningen har også tennis på programmet, og her ved
jeg, at tennisudvalget arbejder
for et andet nyt tiltag, nemlig
paddletennisbaner.”
”Paddletennis er det store hit
mange andre steder, det er en
sport, hvor alle kan være med,
fordi banen er indrammet i plexiglas, så bolden ikke hele tiden ”dør”. Et spil for både unge

og ældre. Det ser vi frem til!”
”Og så er det naturligvis vigtigt,
at alle de allerede eksisterende
hold kører godt med en stabil
skare af instruktører. Det er
vigtigt for mig at påpege, at instruktørjobbet er utroligt lærerigt, og man kan bruge mange
af de tillærte kompetencer i sit
studie eller i erhvervslivet. Så
har du lyst til at give en hånd
som instruktør eller anden leder, så skal du ikke tøve med
at melde dig under fanerne. Det
er en klar win-win situation,”
forklarer den 56-årige skolelærer og nye formand for Kværndrup Idrætsforening.
”I idrætsforeningens bestyrelse,
vil vi naturligvis være meget
åbne for alle forslag fra vores
medlemmer, vedrørende nye
ideer – bare sig frem,” opfordrer Henrik os alle til.
Henrik har ikke selv den store
erfaring med foreningslivet.
”Men da jeg læste på Facebook, at man i Kværndrup
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Idrætsforening manglede medlemmer til bestyrelsen, og at
man frygtede for foreningens
eksistens, besluttede jeg mig
for at melde mig, for naturligvis
skal en by af Kværndrups størrelse have en idrætsforening,”
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fortæller Henrik.
Redaktionen siger tak for snakken med Henrik. Vi er sikre på,
at Henrik vil møde imødekommenhed og samarbejdsvilje fra
brugerne af Kværndrup Idrætsforening. Der er mange, som er

taknemmelige for, at der på
den ekstraordinære generalforsamling var folk, som meldte
sig villige til at komme i bestyrelsen. Og at der blandt dem
var en frisk mand, der havde
lyst til at tage en tørn som formand. Held og lykke med ar-

FORENINGER OG INSTITUTIONER

Aktiviteterne er i gang igen efter sommer og corona
Tekst og foto af Anders Thorup
Derimod kører tennissæsonen
på sidste vers. Tennisudvalget
er blevet genskabt, og der har
allerede været arbejdsdag med
lugning og oprydning inden
nedlukning for vinteren. Heldigvis er der mange tennisspillere,
som har fået øjnene op for indendørs soft ball, som i høj
grad ligner ”rigtig” tennis.

Som det fremgår, er der atter
gang i hallen efter sommerpausen. Mor/barn gymnastik og
badminton er blot 2 af mange
andre aktiviteter i Kværndrup
Idrætsforening.
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Boldklubben er ved at være i fulde omdrejninger igen. Håber det fortsætter
Tekst og fotos af Anders Thorup
Boldklubben er blevet begavet med ny teknologisk måltavle.
er det lykkedes KB1919 at få et
gammelt ønske opfyldt, nemlig
en ny måltavle. Måltavlen indeholder ny teknologi, bl.a. kan
man præsentere spillerne på
skærmen med deres billeder,
idet skærmen har forbindelse
til DBU Fyns side med spillerregistreringer. Skærmen kan
betjenes via mobiltelefon, så
Jørn Højager slipper for at
skulle bevæge sig ned til måltavlen, når der er scoret!

Måltavlen blev indviet med nederlag, desværre. Vores serie 4
hold spillede topkamp mod
Skårup, som resulterede i et 01 nederlag, som det fremgår af
måltavlen på billedet. Som det
nok også fremgår, er måltavlen
ikke helt færdig, idet der skal
monteres reklameskilte fra
sponsorerne omkring tavlen.
Den bliver først færdiggjort til
den nye sæson.

Smitten florerer stadig blandt
os, og det lader ikke til, at det
er slut endnu. Men livet går ikke
i stå trods besværligheder og
restriktioner.
Med hjælp fra sponsorer i byen

De små spillere er så småt ved
at starte indendørs, men vi nåede lige at få nogle billeder fra
udendørstræningen en tirsdag i
oktober. Anlægget var fyldt
med spillere i mange aldre, så
det tyder godt for fremtiden.
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Nyt fra Kværndrup Forsamlingshus
Af Sarah Rasmussen, sekretær for Kværndrup Forsamlingshus
Endelig, endelig, endelig kunne vi i Kværndrup Forsamlingshus igen slå dørene op for arrangementer.
- og stoledans – og ikke at forglemme - den berømte limbo
dans.
Her vil bestyrelsen gerne takke
de forældre, som var med til at
give en hånd den aften! Det var
bare fantastisk! Tak!

Onsdag den 13. oktober 2021
havde vi den første fællesspisning i lang tid. Denne gang
valgte vi at få maden udefra –
fra Bregninge Mølle. Menuen
bestod af 3 slags kød, forskellige slags kartofler og salater.
Man er jo altid spændt på, hvordan det hele forløber, når det er
første gang i meget lang tid, at
der har været afholdt fællesspisning. Havde man lyst til at
komme til arrangementet, og
havde man mod på at være
sammen med andre - måske
mange mennesker? Samtidig
havde vi valgt at få maden fra
et nyt sted. Og her går tankerne
jo altid på, om der er mad nok,
og om den er god.
Men al tvivl blev skudt til skamme!!! Huset blev fyldt med næsten 90 gæster, som havde
valgt at købe billet til fællesspisningen. Og vi synes selv, at
maden var rigtig god – og der
var rigeligt med mad!
Det eneste, som drillede den
aften var, at Mobile Pay valgte
at gå ned, så flere måtte købe

på ”klods” i baren!
(Så husk at afregne næste
gang, I er til fællesspisning! )
Tak til alle de fremmødte for at
bakke op om vores fællesspisning! Og tak for Schou’s El for
at sælge billetter til fællesspisningen.
Og allerede igen fredag d. 15.
oktober 2021 havde vi fra bestyrelsen et nyt arrangement i
huset - Børnedisko-dasko.
Der blev afholdt to arrangementer: Kl. 17 til kl. 19 for 1. til
3. klasserne og fra kl. 19.30 til
kl. 21.30 for 4. til 6. klasserne.

Kommende arrangementer
Vi er jo allerede i gang med at
planlægge de næste arrangementer, og vi håber, at I allerede nu vil sætte kryds i kalenderen.
Der afholdes fællesspisning
onsdag den 8. december kl. 18.
Menuen vil være traditionel julefrokost, og der vil være lidt
dejlig musik af Ulla og Torben.
Tirsdag den 28. december
2021 afholdes vores traditionsrige juletræsfest.
Vi håber, at mange vil bakke op
om disse arrangementer også.
Hvis du er på facebook, så
husk at følge os (søg på
Kværndrup Forsamlingshus).
Så får du altid besked om vores
arrangementer. 

Der var ca. 50 børn med til
hvert arrangement – så i alt
ca. 100 børn var en tur
”alene” i byen og danse. Og
der blev danset, løbet og
købt snolder i den lille kiosk,
som vi havde sat op. Det
virkede som om, at børnene
virkelig havde en fest. Diskotek Night Life var i den
grad med til, at der blev
danset. Der var ballon-, avis
15
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Formandens tale ved Markedsfesten
Af Brian Nyhus
Stor tak til de mange frivillige, som hjælper før, under og efter markedet.
villige. Hvis jeg ikke har gjort
det, vil jeg gerne gøre det nu. I
laver et fantastisk stykke arbejde og er uundværlige for markedet.

Nyt tiltag på Markedet.
Foto: Brian Nyhus

Hold nu mund… Det forestiller
jeg mig, at min hustru Birgitte
en gang imellem tænker.
Med den indledning vil jeg gerne byde velkommen til Markedsfesten 2021.

Det startede da også rigtig
godt. Med Jan til forsyningen
blev vi fuldtallige, og vi startede
ideudvikling. MEN så kom Corona. Vi vidste ikke, om vi var
købt eller solgt. Om vi kunne
holde marked eller ej, og om vi
kunne få refusion eller ej. Faktisk sparede vi så meget, at vi
droppede kage til vores møder,
og hvor er vi så henne, hvis
man ikke engang kan få kage.

En af de gange, hvor Birgitte
nok har tænkt det, var i december -19 da jeg havnede ved
siden af tidligere formand Tommy til en af fodboldveteranernes
utallige
fødselsdage.
”Hvorfor gør I ikke sådan og
sådan” sagde jeg til Tommy, og
en måned efter i januar 20 blev
jeg formand. Til ”jobsamtalen”
sagde de, at det vigtigste var at Træskærer i Iværksættergaden.
være synlig og rose alle de friFoto: Brian Nyhus
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Nyt tiltag på Markedet - tapaskager fra Sdr. Nærå Bageri til Kagens Dag.
Foto: Lars Skov

Vi fik heldigvis fuld refusion og
planlægningen af markedet i
2021 kunne begynde. Her vidste vi heller ikke, om vi var købt
eller solgt. Måtte der være dansegulv, og måtte vi servere
mad? Spørgsmål som vi aldrig
ville have stillet før Corona. Vi
valgte sparemodellen. Men
pludselig blev alle restriktioner
udfaset, og vi fik travlt. I mel-

FORENINGER OG INSTITUTIONER

Nyt tiltag til markedet - Vælgermøde.

lemtiden var Maria og Anita
også kommet i bestyrelsen, og
vi var 4, der, sammen med
Morten, Birthe og Jette, skulle
holde vores første marked. Der
skulle findes hjælpere, bestilles
mad og drikke, og der skulle
ansøges om tilladelser. En dag
ringede et privat nummer. Jeg
tog den kun, fordi markedet var
lige om hjørnet. ”Det er politikommissær Erik Bech. Er du
formand for Egeskov Marked”
lød det i den anden ende. ”Ja”.
”Så har du travlt”. Og det havde
vi alle sammen.
Uheldigvis begyndte kræmmerne at melde afbud. De havde
ikke købt ind. Dem, der køber
ind for at komme på marked,
har mere end en stand, så det

Foto: Brian Nyhus

var nogle hårde dage og uger
op til markedet. En dag, da Jørgen ringede rundt, meldte de
27, han ringede til, afbud. Så
kørte han hjem. Faktisk var der
omkring 200 færre stande end i
2019, og i det lys var vi glade
for, at vi havde sparet. Og det
er også i det lys, vi skal se
regnskabet. Hvad nu, hvis vi
havde solgt de 200 stande.
Hvad ville resultatet så være
blevet? Vil et underskud være
acceptabelt i det lys?
Op til fredagen, hvor markedet
åbner, bliver vejrudsigten tjekket mange gange, og i år var
vejret med os. Om torsdagen
var det bagende hedt, mens
fredag og lørdag havde fine
temperaturer med et par byger

på to minutter ad gangen. Det
fyldte teltene, og der kom gang i
salget. Markedet var velbesøgt
allerede fra kl. 9 fredag morgen.
Nogle af onsdagsgæsterne var
ude fra morgenstunden og som
en kræmmer sagde: ”Fredag
betalte de med kontanter og lørdag med mobilpay”. For mit
eget vedkommende var markedet roligt. Der var ingen Fødevarestyrelse eller besøg af beredskabet, så jeg havde god tid
til at komme rundt og se det fantastiske arbejde, der bliver ydet.
Faktisk havde jeg så god tid, at
jeg kom til at blande mig i forsyningen til grillen. … Det gør jeg
nok ikke igen. Mest travlt havde
jeg med medierne, der var interesserede som aldrig før, da det
var første marked på Fyn efter
Corona.
Selvom vi har sparet, har der
også været nye tiltag. Iværksættergaden fik stor ros. Til Kagens
Dag lørdag blev der solgt omkring 5000 tapaskager, og Sdr.
Nærå Bageri har efterfølgende
fået henvendelser fra folk, der
roste deres kager. Vi havde
valgt et nyt lyst markedstelt,
som indbød til hygge. Men både
fredag og lørdag aften var så
varme, at det mest var ved ølvogn 1, at festen foregik. Foruden de nye tiltag havde vi stadig ponyskue, bagagerumsmarked og tivoli. Selvom det var
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reduceret i år. Forberedelserne
til næste år er allerede i gang,
og jeg har været til kaffe hos
greven. Det er altid behageligt,
og det blev til en fin aftale, som
vi kan fremlægge på repræsentantskabsmødet. Her skal der
også vælges to nye til bestyrelsen, hvor vi allerede har forslag. Dermed kan vi forhåbentligt starte fuldtallig op efter repræsentantskabet. Dog er der
et problem. Tilsyneladende ældes jeg hurtigere end andre, for
da jeg kom i bestyrelsen, var
jeg næstyngst, og nu er jeg
næstældst.
Markedet starter op 14 dage før
med grovopmåling. En uge før
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kommer der telte, toiletter
(helst), og pladsen bliver finmålt. Mandag til torsdag bliver
det sidste sat på plads, så vi er
klar fredag morgen, og søndag
skal der så ryddes op. Lige meget hvornår jeg kom, blev jeg
mødt af smil og glade mennesker og uden den hjælp både
før, under og efter markedet
kunne det ikke lade sig gøre.
Mange tak til jer alle sammen.
I år har vi haft fokus på Facebook hvor vi har fået en tilgang
af likes på 25 % på vores side.
Der var konkurrencer, som gik
helt over gevind. Faktisk var
greven imponeret over vores
besøgstal. Over de 28 dage op

til markedet, havde der været
127.000 forbi vores side.
Til sidst vil jeg slutte med en
speciel tak til dem, der er stoppet i bestyrelsen. Birthe stopper efter knap 6 år, og Jette
stopper efter 9 år. Skal vi ikke
give dem en hånd. Under Corona stoppede Jan, som ikke er
til stede og Dorete. Dorete havde siddet i bestyrelsen i mere
end 25 år. Det fortjener også et
bifald.
Med disse ord vil jeg slutte min
tale og overlade mikrofonen til
Jette.
Skål og god aften.
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Beretning - november 2021 fra kassereren, Egeskov Marked
Af Jette Granhøj, afgående kasserer i Egeskov Markedsforening
Trods færre kræmmere har omhyggelig omkostningsstyring betydet overskud til gavn og glæde
for foreningerne – ikke bare godt 150.000 kr. men godt og vel 260.000 kr.
at de sidste ukendte omkostninger også var mindre en forventet. Og vi kunne desuden indtægtsføre en skyldig omkostning fra 2016 på 42.500 kr.,
som altid er blevet opkrævet.
Det betyder, at resultatet af
årets marked bliver lige godt og
vel 260.000 kr.
Så I kan glæde jer til udlodning
til byens foreninger.

Bagagerumsmarked.

Aldrig før har jeg sovet så dårligt op til et Egeskov Marked.
Der manglede før markedet
knap 300.000 kr. i omsætning
fra salg af stadepladser, idet
mange kræmmere havde valgt
helt at blive hjemme i 2021. Det
kunne ganske enkelt ikke svare
sig for dem at købe varelager
ind eller få synet lastbilen for
ganske
få
markeder.
Som noget nyt skulle vi også i
år have byttepenge fra Nokas.
Og hvor det altid har været
nemt at få byttepenge gennem
Andelskassen, ja så skulle vi nu
aflevere et hav af dokumenter,
bl.a. en beskrivelse af anledningen til byttepengebestilling og
en beskrivelse af, hvor indbetalingskontanterne kom fra. Hvordan kan nogen tro, at der er
sorte penge et sted som Egeskov Marked! Så lettelsen var
stor, da de fra Andelskassen
ringede onsdag før markedet
og sagde, at nu var alle vores
byttepenge ankommet.

Foto: Lars Skov

Vi har i den grad sparet på omkostningerne i 2021 med færre
telte, billigere musik, færre (og
måske for ringe) toiletvogne og
lidt mindre markedsføring. Vi
valgte også ikke at leje varebiler, kasseapparater og radioer.
Vask af forklæder fik vi gratis
mod en reklame for vaskeriet.
Men vi var også heldige med
vejret, så der var ingen brug for
flis og køreplader. Og vi takker
endnu engang for markedsrabatten hos de lokale håndværkere.
Desuden har vi skåret urentable menuer væk og optimeret
vareforbruget, hvilket har medført et meget bedre dækningsbidrag i vores salgssteder, som
på trods af et mindre antal omsatte for stort set det samme
som i 2019.
Det betød, at vi ved den foreløbige opgørelse i starten af oktober forventede et resultat på
den rigtige side af 150.000 kr.
Efterfølgende har det vist sig,

Brian Nyhus har lavet en rigtig
god aftale med Egeskov for de
kommende år. Og hvis vi kan
sælge stadepladserne fremover, så er der igen muligheder
for at lave flotte resultater.
Derfor er det også med ro i
sjælen, at jeg nu efter 9 år på
kassererposten (8 år + 1 ekstra
coronaår) overlader denne til
nye kræfter. I vil dog stadigvæk
kunne finde mig som tovholder
på Pony- og småhesteskuet og
som medhjælper før, under og
efter Egeskov Marked.

Egeskovcaféen.

Foto: Lars Skov.

19

FORENINGER OG INSTITUTIONER

FDF samler juletræer.
Tekst og foto af Anita Knudsen
Kværndrup FDF gentager succesen fra sidste år.
Vi vil samle brugte juletræer
ind. Kværndrups borger kan
lægge juletræet ud i jeres indkørsel/skel, så vil FDF´erne
kører rundt og samle det ind.
Det koster 25 kr. at få juletræet
afhentet.
Pengene går til kredsens aktiviteter. Sidste års indsamling gav

en tur til Skarø og Drejø
(billederne er fra den weekend).
Juletræerne vil blive brugt til
Sct. Hansbålet 2022.
Træerne hentes den 29. december fra kl. 9.00. Vi vil gerne
have en melding, hvis I vil have

Weekendtur til Skarø og Drejø.
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hentet jeres træ. Det kan gøres
ved at sende en mail til: fdfkvaerndrup@gmail.com eller sms
til 22 57 04 15 med adressen,
hvor træet skal hentes.
Betaling kan være bankoverførsel på konto nummer 5975
0008005363 eller mobilpay på
85 75 99.
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"En hilsen fra Røde Kors butikken”
Af Ellen Hansen, butiksleder – på vegne af de frivillige
Tak til kunder og donorer for opbakningen.
havde hobet sig lidt op under
den midlertidige lukning.
Vores donorer har ikke glemt
os, og vi har efter genåbning
løbende modtaget mange forskellige ting.
Stor tak til kunder og donorer
for jeres store opbakning.

Man kan finde næsten alt i Røde Kors butikken.

2020 var et turbulent år med
midlertidig lukning fra 11. marts
til 10. maj og igen fra 23. december på grund af Covid-19.
Alle glædede sig til, at vi igen
kunne åbne 1. marts 2021 -

I en genbrugsbutik er der mange opgaver, som skal løses
bl.a. sortering og klargøring af
tøj til salg i butikken, og vi kan
godt bruge nogle flere hænder
til arbejdet.
Foto: Kaare Paludan

dog med en del restriktioner
lige som andre butikker.
Det var dejligt at se, at kunderne havde lyst til at komme i butikken igen, da vi åbnede, og
tog godt for sig af varerne, som

Har du lyst til at prøve kræfter
med det frivillige arbejde i en
genbrugsbutik, så kom ind og
besøg os i butikken. Er jeg ikke
på arbejde, så læg dit telefonnummer, og jeg vil kontakte
dig, så snart jeg er i butikken,
primært om tirsdagen.

Vinderne af Kværndrup Borger– og Erhvervsforenings Halloweenkonkurrence
Af Ulrich Ammitzbøl

Nr. 1 Ella og Neja

Nr. 2 Theresa Stavski Johansen.
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Kværndrup Seniorklub
Af Randi Skytte
Efteråret er begyndt med velbesøgte arrangementer.
Vi begyndte vores møder med
medlemmerne ved en rigtig velbesøgt eftermiddag i Kværndrup Forsamlingshus. 60 deltagere kunne høre tidligere fængselsbetjent Finn Andersen fortælle om Ringe Statsfængsels
start og indtil i dag. Der havde
været mange forandringer undervejs. Kaffe og kage blev der
også tid til at nyde.

så kunne spille noget god musik.

Næste arrangement var generalforsamlingen på Kværndrup
Kro. Den samlede også omkring 60 deltagere. Der var genvalg over hele linjen, så det er
de samme folk, der kommer
rundt med blade som hidtil. Underholdningen blev leveret af
en meget lun vestjyde, der og-

Traditionen tro holder vi julefest
med juletræ, lotteri og luciaoptog med børnehavens ældste børn. I år er det Svindinge
Salonorkester, der underholder
og hjælper med akkompagnement til julesangene. Der vil,
som der plejer, være fine gevinster fra de handlende i Ringe
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Der er efterårsfest 5. nov., den
dag, der er deadline for aflevering til 5772.Kværndrup, men
heldigvis har alle medlemmer
fået en indbydelse til festen og
til at høre Bo Young underholde. Sidste nyt er, at der er tilmeldt 96 prs.

og Kværndrup.
Danske Seniorer har fået del i
nogen af de penge, der er givet
af staten for at få gang i kulturen og foreningslivet igen. De
penge har vi som forening også
fået gavn af. Det vil I få mere at
vide om til næste år og i det
program, der er i støbeskeen.
Til slut vil vi i bestyrelsen takke
for den store opbakning til vores forening. Der er kommet en
del nye medlemmer, som vi
byder velkommen. MEN der er
stadig plads til flere. Gennem
Danske Seniorer bliver der udbudt
flere
arrangementer
(koncerter og lign.), som medlemmer af foreningen kan deltage i.
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…….Så lykkedes det endelig at komme ind på Seniorcenter Egebo igen
Af Conni, bestyrelsen i Egebos-Venner
helt i top. Desserten stod Mogens for.
Denne gang var desserten citronfromage, derefter blev der
serveret kaffe og småkager.
Musikken blev leveret af Steen
Jensen, som havde et meget
fint musikprogram med til os.
Der var en rigtig god stemning,
og man kunne mærke, at folk
nød at komme ud blandt andre.
Vores julearrangement den 26.
november bliver flyttet til Forsamlingshuset, da vi desværre
ikke må samles så mange
mennesker på Egebo.

Der blev holdt en fantastisk
høstfest med 80 deltagere

Maden leverede Superbrugsen
i Kværndrup, den var som altid

Vi håber, at vi efter 1. januar
2022 igen kan afholde vores
arrangementer på Egebo, så
beboerne også kan deltage.
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ÆLDREHØJSKOLEN I RYSLINGE
Så starter vi vores fredag eftermiddagsmøder igen i januar
2022 efter Corona pausen.

Fortælling om Mai-Britt og fynbomalerne ”At se det fynske
lys”.

sal, Åskovvej 2, 5856 Ryslinge

Vi har spændende foredrag og
god musik

4 marts: Forfatter Charlotte
Langkilde
“Oluffa fra Færøerne til Brandts
Klædefabrik”.

Pris: Foredrag med kaffe og
kage 70 kr. pr. gang

28 januar: Fhv. Vicestatsminister Bendt Bendtsen
“Fra Bondedreng til vicestatsminister”.
11. februar: Kunstneren MaiBritt Schultz

18 marts: Musikeftermiddag
med Svindinge Salonorkester
“Musical melodier mv”.

Tid: 14 -16.30

Se nærmere i Midtfynsposten
og vores program, det findes
på opslagstavler og kan fås ved
henvendelse til Kirsten Bekker
mail
kirsten.bekker@mail.dk
eller tlf.: 21 78 94 27

Sted: Valgmenighedens møde-

25 års jubilæum
Af Gitte Reimer, afdelingsleder Trunderup Børnehave
arbejder, der kan noget helt
særligt i sin omgang med børn.
Lene er også kulturbærer i ordets bedste forstand, hvilket
både tidligere og nuværende
ledere og medarbejdere har
nydt godt af gennem tiden.
Derfor håber vi, at alle, nye
som gamle elever, samt andre
med tilknytning til skolen og
børnehaven vil komme og fejre
dagen sammen med Lene,
børn og forældre, Lenes familie
og Lenes kollegaer.

Kære alle, nye som gamle elever, samt andre med tilknytning
til skolen og børnehaven.
Tirsdag d. 1. marts 2022, har
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Lene været ansat i Trunderup
Børnehave i 25 år.
Lene har gennem alle årene
været en trofast og loyal med-

Vi byder på et glas vin eller saft
og lidt godt til ganen, så vi kan
fejre Lene med manér. Det
sker på selve dagen i tidsrummet kl. 15.00-17.00.
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Trunderup Friskoles 7.-10. klasse på tur
Af August, Kasper og Stephan
Det hele startede med en lang
togtur fra Nyborg kl. 7.40 til Kastrup kl. 9.10 ca. Derefter en
lang pause i Kastrup lufthavn
på 4 timer. Det hele gik godt,
og vi kom til vores hostel kl. 17,
spiste aftensmad og sov igennem natten.
Næste dag var det tirsdag og vi
skulle tidligt op, for TV-Turm
ventede os kl 11.15. Morgenmaden var bedre end forventet,
og alle blev mætte. Vi tog toget
fra vores hostel til Alexander
Platz, og det var en god oplevelse at få med. Derefter skulle
vi se Gedenkstätte Berliner
Mauer, hvor en guide fortalte
os mange historier om tiden,
hvor Berlin var delt af muren.
Vores sengetider var kl 22 for
dagene var lange.
Onsdag var det op og være
klar, for der ventede nogle nye
og gode oplevelser. En del af
os skulle Coronatestes lige
rundt om hjørnet, og det blev
en del af vores morgen næsten
hele ugen.
Vi gjorde som sædvanlig og
tog toget til Stasi Museum og
lærte om DDR. Det var meget
fint, men det var kun nogle få,
der syntes at det var spændende. Efter det var det frokosttid,
og med lidt mad i maven var
det tid til en god gåtur på ca. 1
km langs East Side Gallery
som var meget fint og farverigt.
Efter den farverige oplevelse
tog vi toget til Sachsenhausen,
en gammel KZ-lejr, men det
øsede ned desværre.
Torsdag var det Olympia Stadion, hvor vi havde nogle rigtig
gode guider, som gjorde besøget rigtig spændende. Om eftermiddagen så vi mindesmærket for Europas myrdede jøder.
Fredag var det tid til at komme
hjem og det gik næsten helt

Brandenburger Tor
flydende. Vi tjekkede ind i lufthavnen i Berlin kl 17.40 og
ventede i et par timer hvor vores lærer købte pizza til os. Tak
for det. Flyveturen gik godt og
vi landede let og elegant i Kastrup og efter et par timer tog vi

toget til Nyborg og klokken nåede at blive 1.00 før vi kom
hjem.
Alt i alt var det en mega god tur
og alle havde en god oplevelse
både med venner og voksne.

East Side Gallery
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Efterår i Trunderup Børnehave
Af Gitte Reimer, leder
Hvor stor ser min krop egentlig
ud på et stykke papir? Hvor
mange kilo kan jeg løfte? Hvad
er sundt for min krop at spise?
Hvor mange knogler har jeg?
Der er mange ting, der kan undersøges, når temaet omhandler krop og bevægelse. Hele
efteråret har vi i Trunderup Børnehave arbejdet med kroppen,
hvilket har affødt mange spændende og lærerige timer.
Tirsdag d. 12. oktober kom
Storms mor forbi med en nyslagtet and, så børnene kunne
se, hvordan en krop ser ud indeni. Børnene var meget optaget af processen og Storms
mor vældig god til at fortælle
om de forskellige indvolde.
Bagefter blev anden brugt til at
lave dejlig og sund mad, som
blev nydt i fulde drag.
Vi har lavet gentagelser med
rim og remser og sange om
kroppen, hvor vi er nået alle
legemsdele igennem.
Vi har spillet kort og set film
med fakta om kroppen og lagt
os på et stort stykke papir, så
kroppen kunne tegnes i fuld
størrelse.
En motorikbane er det også
blevet til, samt masser af leg og
bevægelse i vores dejlige sal.
Da vi har arbejdet med kroppen, var det oplagt at få et førstehjælpskursus. Lørdag d. 25.
september 2021 var alle vi
voksne på skolebænken, så nu
er vi klædt godt på til at yde
førstehjælp, hvis uheldet er
ude. Alle børnene har også været på førstehjælpskursus. Det
var de tirsdag d. 28. september, og alle børn fik et fint før26

stehjælpsbevis og en malebog
med hjem.
Vores kropstema blev afsluttet
med en masse bevægelse til
skolernes motionsdag, hvor
børnehavebørnene selvfølgelig
også skulle have oplevelsen af
at være en del af noget større.
Vi glæder os til vores næste
tema, der skal omhandle kultur
og traditioner.
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Emneuge i uge 41 på Tre Ege Skolen - Kværndrup Afdeling
0. og 1. klasse arbejdede med emnet historie
Af Indskolingen
Vi lavede opfindelser, hvor eleverne opfandt en drage, som vi
efterfølgende afprøvede udenfor.
De fik et oplæg om Christian
den 4, som blandt andet har
bygget Rundetårn, hvorefter en
pige spørger, om han har lavet
Rosengårdscentret. Først designede eleverne Rundetårn på
et stykke papir. Bagefter skulle
de med en klump modellervoks
forme Rundetårn med så mange detaljer som muligt, ud fra
den tegning, de havde lavet.
Så var de på rejse rundt i verdenen. De var i USA, hvor de
byggede en tipi ud af grene. Så

var de et smut i Frankrig, hvor
de byggede Eiffeltårnet ud af
modellervoks. Bagefter rejste
de til Asien, hvor de lavede
mandalategninger. De var også
en tur i Italien, hvor de byggede det skæve tårn i Pisa af legoklodser.
Til slut rejste de tilbage til Danmark, hvor de besøgte H.C.
Andersens eventyrlige fortæller. Under hele emneugen skulle børnene samarbejde i grupper om at lave de forskellige
opgaver.
I hele emneugen havde vi et
skønt madhold, som forkælede
os med lækkerier. Der blev
blandt andet bagt boller i forskellige farver og lavet kage
formet som legoklodser.

Emneuge
lemtrinnet

for

mel-

Af Mellemtrinnet
Tre Ege Skolen afdeling
Kværndrup har holdt en anderledes emneuge i uge 41 med
historie og kristendom som
overordnet tema.
Emnerne, som eleverne på
mellemtrinnet har arbejdet
med, har været berømte opdagelsesrejsende og opdagelser.
Derudover har eleverne produceret en tidskapsel og været på
byvandring i Kværndrup og på
besøg i Faaborg arrest.
Mandag har 4. klasse været på
udflugt til kulturhuset i Ringe
som en del af undervisningsforløbet Øjeblik. Instruktøren Lise
underviste 4. klasse i drama,
følelser og teater. 4. klasse
skulle lære at se hinanden og
ikke være usynlige for hinanden.
Tirsdag var 4. klasse i skolekøkkenet for at bage pandekager, da 4. klasse har arbejdet
med begreberne omsorg, ansvar og respekt.
Disse dage lavede 5. og 6.
klasse plancher om berømte
opdagelsesrejsende og opdagelser.
Onsdag og torsdag har 4. 5. og
6. klasse været på udflugt til
Arresten i Faaborg. Klasserne
var delt i to hold. Det ene hold
var på besøg i Arresten, mens
det andet hold var på byvandring med Edvin Larsen og lavede tidskapsler. Edvin fortalte
historier om Kværndrups gamle
huse på Svendborgvej og også
om Bakkelunden. Edvind fortalte om Stodderkongen og deres
årlige mødested, hvor vagabonder mødes for at kåre årets
27
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stodderkonge.
I Arresten i Faaborg skulle eleverne prøve at være dommer
og dømme en tiltalt for en forbrydelse. Eleverne fik historien
om Arresten gennem tiden.
Tidskapslerne kom til at indeholde fortællinger om, hvordan
elevernes liv ser ud lige nu.
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Trimdag
Af elevrådet på Tre Ege Skolen
Vi ved godt, hvorfor børn over
hele landet skal deltage i skolernes motionsdag. Det handler
om, at børn skal bruge deres
krop og om at være en del af et
stort fællesskab.
Vi havde en god dag på Tre
Ege Skolen. I år skulle vi prøve
noget nyt og lave noget andet,

end vi plejer. Vi startede med
opvarmning, og derefter stod
den på høvdingeboldturnering.
Det var sjovt og fint at prøve
noget nyt.
Det gode gamle løb er også
sjovt - eller hvad med at prøve
en rundboldturnering eller en
olympiade en anden gang?
Det er hyggeligt at være sammen med de andre og dyrke
sport sammen :)
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Rasmus Christiansen (1840-1928), Brænderupgaard

1. del

Af Edvin Larsen
Artiklen har som kildemateriale en række personlige breve, skrevet til eller af Rasmus Christiansen i perioden fra 1864 og frem til 1888. Brevene fortæller en hel del om den politiske situation,
landet befandt sig i, men også om dagligdagen, som den forekom på en større gård på Midtfyn.
De personlige breve opbevares i dag i Lokalhistorisk Arkiv. Min interesse for Rasmus Christiansen fik mig til at søge efter flere kilder, der kunne fortælle noget mere om denne Rasmus Christiansen - ikke en hvilken som helst person, men en person, hvorom Fyens Stiftstidende i sin
nekrolog den 11. juli 1928 bl.a. skrev ”I dag er en af den fyenske Bondestands smukkeste Skikkelser, fhv. forpagter, tidligere konservativ Folketingsmand for Faaborgkredsen Rasmus Christiansen, Ryslinge, afgaaet ved Døden, 88 Aar gammel”.
Med afsæt i det omfattende kildemateriale er det blevet til denne artikel, som jeg har delt i to dele.
Rasmus Christiansen kom til
verden den 3. januar 1840 på
Ryslingegaard i Ryslinge. Han
var søn af ejerne af Ryslingegaard (1840-1883), Mariane
Jørgensdatter og Christian
Rasmussen, som blev valgt til
folketinget i 1861. Rasmus var
nr. to i en børneflok på fem.
Hans fire brødre var: Jørgen
født i 1837, Lars i 1844, Hans
Frederik i 1853 og Niels Peder i
1855.
Rasmus var en velbegavet og
videbegærlig dreng, hvis skolegang foregik i den almindelige
almueskole i Ryslinge. Sideløbende hermed foranstaltede
faderen privatundervisning til
drengen. Rasmus var allerede
som 14-årig meget interesseret
i faderens køer og foretog
ugentlige
prøvemalkninger,
som han førte regnskab over.
Køerne var også noget særligt,
da de var stambogsført som
rød fynsk malkerace – også
kaldet Ryslingestammen. Racen kunne føres tilbage til 1840
til en ko, som Christian Rasmussen overtog med Ryslingegaard og til en tyr af slesvigsk
afstamning.
Landbrugsuddannelse
I de to vinterhalvår 1859/60 og
1860/61 afsluttede Rasmus
den teoretiske landvæsensuddannelse med udmærkelse på

Rasmus Christiansen
Foto: Fyens Stifts Patriotiske Selskab, 1910

Fyens Stifts Landbrugsskole i
Odense. Muligheden for at fortsætte studierne på Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole i København var oplagt,
men Rasmus var mere til det
praktiske landbrug og vendte
derfor efter skoleopholdet tilbage til fødegården i Ryslinge,
hvor han arbejdede frem til
sommeren 1863. På dette tidspunkt blev han avlskarl på Hellerup. Herefter fulgte et ophold
som forvalter på Tarupgaard
ved Odense.
Alt imens, at Rasmus fik sin
teoretiske viden omsat til praksis, havde hans far taget op-

hold i København i forbindelse
med sit politiske arbejde i Folketinget. I et brev til Rasmus
sendt fra København 13. januar
1865 skriver faderen: ”… der
arbeides i denne Tid i mange
Retninger, jeg mener dermed
ikke Forhandlingerne på Thinge
(disse vil jeg ikke omtale her)
men derimod udenom. Nogen
vil have Grundloven betydelig
indskrænket, andre synes at
vilde holde paa den, med nogle
Forandringer, saaledes at den
skulde ligne Grundloven af 5te
Juni 1849 og arbeider for en
imødekommenhed fra alle Sider, men jeg frygter for at dersom disse vinder Majoritet, saa
bliver Friheden ingen Virkelighed, kun derved et Skøn. Atter er der andre som holder paa
dens Bevarelse i sin oprindelige
Skikkelse, og derom er nu ganske vist den langt overveiende
Deel af Befolkningen enige,
men Midlet dertil ere alle ikke
enige om, nogle mener der
skulde fares frem med Maadehold, andre derimod med Kraft,
og saa skrap som mulig, hvad
dette er angaaende, tror jeg at
man gjør bedst i at være besindige og ikke gribe Sagen an før
rette Tid. Jeg mener dermed
naar Sagen kommer til at ligge
for, da et bestemt Nei til Indskrænkning, selv om dette skal
lede til Opløsning…”, ”idet I. A.
29
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Hansen med flere allerede har
indbragt Thinget et Forslag til
Lov om Ophævelser af Grundlovs Indskrænkninger af 1855,
dette blev vist nok optaget som
en Demonstration, hvilket det
ogsaa er beregnet paa, idet det
skulde foraarsage et tryk på det
høifornemme
Rigsraads
Landsthing imod det Tryk som
Landsthingets Virksomhed udøver paa Folkethinget, det skulde altsaa være en skarp Modsætning, men der er mange
selv af Hansens Venner som
nærer stor Frygt for at det vil
virke skadelig, og blive betragtet af Regjeringen paa Trods,
man veed jo ogsaa at Ministeriet har et slet Øie til Friheden.”
Rasmus var 10 dage før modtagelsen af dette brev lige fyldt 25
år og var dermed blevet valgbar
og havde valgret til Folketinget.
Der er derfor ingen tvivl om, at
Christian ville dele sin politiske
viden med sin søn.
Brevene fra faderen hjem til
Rasmus bærer i de følgende
måneder præg af de diskussioner, som bliver ført i Rigsdagen
i forbindelse med udarbejdelsen af en ny grundlov. Den 1.
marts samme år skriver faderen
igen til Rasmus. Brevet indeholder tre ting, som faderen er optaget af. For det første, hvordan
står det til med sønnens
”kulturelle tilstand”, idet han
skriver: ”Imidlertid beklager jeg
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Fakta

Junigrundloven var efter samtidens normer meget liberal. Med denne lov
blev landets borgere endvidere sikret en række personlige og politiske
frihedsrettigheder. De var således sikret ytrings-, forenings-, forsamlingsog trosfrihed. Uden indskrænkning kom Junigrundloven kun til at gælde
indtil jan. 1852, idet den herefter blev sat ud af kraft på flere punkter. Det
skete som følge af et tilsagn til de tyske stater om en regulering af forholdene mellem kongeriget og hertugdømmerne: Slesvig, Holsten og Lauenburg. En række af den danske Helstats fællesanliggender som finanser,
militær og udenrigspolitik blev herefter unddraget kongerigets rigsdag og i
stedet lagt ind under en fællesforfatning. Men med nederlaget i 1864 var
der behov for en ændring i grundloven. Efter afståelsen af hertugdømmerne stod kongeriget Danmark i den ejendommelige situation, at det på
samme tid havde to forfatninger – Junigrundloven og Novemberforfatningen – og to parlamenter, der dækkede samme område. På grund
af modstridende interesser viste det sig meget vanskeligt at nå frem til en
politisk enighed, der kunne løse dette problem. Det blev til Grundloven af
1866, som går under betegnelsen for den gennemsete eller reviderede
grundlov. Den blev udformet med udgangspunkt i et samarbejde mellem
de konservative godsejere, de nationalliberale og dele af bondevennerne
under ledelse af J. A. Hansen. Gennem den nye grundlov skulle det imidlertid sikres, at landets konservative grupper ville få flertal i Landstinget.
Det skete ved at bruge indirekte valg og ved at have 12 kongevalgte medlemmer, som var valgt på livstid og ved at forbeholde 27 af tingets 66
pladser for landets største skatteydere. Christian Rasmussen blev den
12. december 1873 kongevalgt medlem af Landstinget. De store landbrug
var på denne måde sikret flertallet i Landstinget.

at du saalænge har ventet paa
Brev, det er længe siden jeg
sendte et, hvori var indlagt
nogle homeriske Digte…” og
videre: ”… jeg har ventet at høre hvad du synes om nævnte
Digte…” Selv om faderen er på
tinget rådfører Rasmus sig
med faderen om køb og salg af
kreaturer, og faderen fortsætter
i brevet ”… dine Bemærkninger
om den ny Ko og Føllet kan jeg
nok bifalde, men dog tror jeg
ikke at Føllet er for dyrt”. Men
det politiske fyldte meget på

denne tid efter nederlaget i
1864, som fik så store konsekvenser for det Danmark, som
nu stod tilbage. På tinget forhandlede man ny skattelov:
”...den har endnu kun været til
første Behandling i Folkethinget, Betænkningen er fremkommet, og efter denne at dømme
bliver det en Indkomstskat, som
for øvrigt ogsaa de fleste Medlemmer synes bedst om, den
ny Straffelov har ogsaa kun
været til første Behandling i
Folketh. Men er behandlet i
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Landsthinget, der er nylig forelagt et Lovforslag om et nyt
Jernbane- samt Havneanlæg i
Jylland og England. Havnen
skal ligge ved Strandby, men
om Hensigtsmæssigheden heraf, raader nogen tvivl…”. Landbruget var overgået til animalsk
produktion, og Danmark havde
fået en stor eksport af smør og
bacon til England. Med nederlaget i 1864 var der derfor behov for en isfri eksporthavn til
erstatning for Altona (i dag en
del af Hamborg), som en del af
Holsten nu var blevet en del af
Preussen. Diskussionen stod
mellem Strandby nord for Frederikshavn og den lille vestjyske by Esbjerg. Esbjerg løb
med sejren, og i 1868 lavede
man et nyt havneanlæg med
tilhørende jernbaneanlæg i Esbjerg. (I 1868 var der 30 indbyggere i Esbjerg. I 1911 var
Esbjergs Danmarks syvende
største by med 18.000 indbyggere.)
Søgen efter ”eget” landbrug
Rasmus havde efterhånden
nået en alder, hvor det var aktuelt at se sig om efter ”eget”
landbrug. Dette havde faderen
længe været på udkig efter,
hvilket bl.a. kan læses i faderens brev til Rasmus 11. september 1865. I dette skriver
han, at der var kommet brev fra
forvalter Møller paa Glorup,
som fortalte, at Brænderupgaard kunne blive ledig, selv
om der endnu var fem år tilba-
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ge af forpagtningsaftalen. I brevet til Rasmus fortæller faderen, at han allerede havde beset gården og fortsætter:
”Gaardens Bygninger bestaar
af 4 hver for sig beliggende
Længer, hvoraf Koladen og
Staldlængen er Grundmur –
godt indrettet men kun daarligt
holdt ved lige. Stuehuset og
Kornladen er af Bindingsværk,
god Bygning men ligeledes slet
vedligeholdt. Arealet er 186
Tdr. Land Maal, med Taxt fra 4
til 10, inddelt i 11 ligestore Marker. Hegnene imellem disse
ere alle beplantede, og kan vel
nok give den fornødne Skov til
Gjærde og maaske noget Mejeribrænde.” og ”Saavidt vi kunde see, var Jorden simpelt behandlet, ingen Grøfter i Brak-

markerne var oprenset, Jorden
i den ene af disse saa temmelig
godt ud, men var ikke pløiet
godt igjennem, derimod den
anden, en halv Mark var vel
pløiet et par gange men kun
harvet lidt, paa denne vil der
ved denne Behandling kun
voxe lidt.” Herefter følger en
beskrivelse af gårdens besætning og maskinpark. Nuværende forpagter Lystrup ville gerne
afstå straks, men det forudsatte, at han fik lov til at bo på gården vinteren over. Faderen
slutter sit brev med: ”… lad mig
nu vide din Mening derom,
samt om du har lyst til at være
Forpagteren…”
I et brev af 29. september samme år til Rasmus – sendt fra
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Luftfoto af Brænderupgaard fra 1960’erne. Foto: Lokalhistorisk Arkiv.

hjemmet i Ryslinge umiddelbart, inden faderen skulle møde
til Rigsdagens åbning den følgende mandag, skriver han om
forhandlingerne ”… men det gik
denne gang som de forrige og
der naaedes intet Resultat,
endskiønt Hr. Lystrup (forpagter
på Brænderupgaard) nok synes
tilbøielig til at gaa accordt (at
slutte en overenskomst). I Begyndelsen var han stiv og holdt
fast paa 2000 Rdl. i Afstaaelse,
saaledes at kun Qvægbesætningen 38 i Tallet med smaat
og stort følger med, han vilde
forbeholde sig Bopæl for sig,
Kone og Børn et – eller i alt fald
½ Aar, samt den fornødne
Mælk daglig, og endvidere sine
2 kjøreheste fodret i Vinter – lig
Forpagterens egne Heste. Disse to sidste Betingelser syntes
32

jeg mindre godt om, ligesom vi
heller ikke synes om at give
2000 Rdl.” Faderen fortæller
videre i brevet, at han vil tale
med greven på Glorup, når han
kommer til København og tilbyde greven 14 til 1600 rigsdaler,
hvis han vil indgå en bedre aftale for de første 11 år. Faderen får også nævnt over for
Rasmus, at Birkedal, sognepræst i Ryslinge er blevet afskediget og fortsætter ”… dette
er haardt, men jeg tror ikke at
Regjeringen vinder noget dermed. Den vil faa en stor Aggression mod sig desangaaende, der siges at Præsten ikke
bryder sig noget om det – han
havde nok omtrent ventet, at
det vilde skee, men derimod er
hans Kone bedrøvet derover
og havde frygtet det længe”.

Brevet slutter med ”Hils Jomfruen”, som er Rasmus’ kæreste.
Forpagtningen af Brænderupgaard.
I et nyt brev til Rasmus 2. november 1865 skriver faderen,
at han på sønnens vegne har
sagt ja til grevens betingelser
for en forpagtning. Betingelserne var følgende: ”… 22 Aar fra
1ste Mai 1866, fri Drift af den
halve Jord indtil 1ste Mai 1871,
Afgift som hidtil. Fra 1ste Mai
1871 til 1ste Mai 1876 – 125
Td. Rug 125 Td. Byg – 125 Td.
Havre, siden 135 Td. Rug –
135 Td. Byg – 135 Td. Havre…” og ”Besætningen overtages som Eiendom efter Taxationssummen. I øvrigt samme
Betingelser som hidtil, nu gjaldt
det om at sige Ja eller Nei – jeg
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sagde - eller skrev det første…”. Allerede 13. november
1865 overtog Rasmus forpagtningen af Brænderupgaard.
Kæresten Grethe
Umiddelbart inden jul 20. december 1865 sender faderen et
brev til Rasmus. Af brevet fremgår det, at forbindelsen mellem
Rasmus og hans kæreste Grethe nu var officiel. ”At du var
hjemme (på Ryslingegaard) i
Søndags og at Grethe ogsaa
var ovre, har jeg et ubetydeligt
Minde om…” og videre ”Ja kjære elskede Søn – du har altsaa
gjort Valget, jeg vil ønske af mit
inderste Hjerte at det maa gjøre
dig Lykkelig…” og ”… da er det
ogsaa dine Forældres Glæde at
kunde antage Hinde som en
kjær Datter, dette vil ske fra min
– jeg tror ogsaa fra din Moders
Side. Længe har jeg ventet at
det vilde blive saaledes og især
siden Hindes Besøg kort før
min Afreise hertil, da jeg nu
haaber at det ikke er noget
uoverlagt…” og ”… men at du
nøje har overveiet dette førend
du kalder Hinde Din – Da siger
jeg Guds Villie skee og beder
min himmelske Fader at det
maa blive til Velsignelse for
Eder, er det hans Villie, at vi en
Dag skal see Eder forenede
ved det hellige Troskabs og
Kjærligheds Baand, da glæder
det os og vi vil takke Gud derfor.”
Året 1866 blev et skelsættende
år for Rasmus. Sammen med
forpagtningen af Brænderupgaard var der også nogle
”personalemæssige” forpligtelser på godt og ondt. Rasmus
var landbrugsfagligt godt uddannet, men også personalemæssigt set havde han erfaring
via sit arbejde som forvalter på
flere større gårde. I løbet af foråret 1866 var Rasmus bl.a. blevet af med Lystrup og røgteren,

som havde voldt Rasmus en
række ubehagelige problemer.
Prisen på korn var helt i bund,
hvilket bl.a. skyldtes en overproduktion på verdensmarkedet, hvilket havde medført produktionsændring fra vegetabilsk til animalsk i landbruget.
Da kornproduktionen kun kunne sælges til meget lave priser,
valgte mange landmænd at
anvende kornet til foder. I nogle
tilfælde fik svinene lidt for meget korn, hvilket resulterede i,
at mange svin åd sig fordærvet
og i værste tilfælde døde. I foråret 1866 skete dette også for
Rasmus. Faderens breve til
sønnen omhandlede for det
meste: Brænderupgaard, Folketinget og Birkedal. Moderens
- Mariane JørgensDatters - breve bar præg af kærlighed til
sønnen og dennes udkårne

samt hendes egen religiøsitet.
Der er også efterladt en del
breve, som Rasmus har skrevet til sin kæreste, Grethe. Grethes egentlige navn er Ane
Margrethe Nielsen, men Rasmus omtaler hende som Grethe. Hun er født 5. november
1833 på Rødegaard i Fjeldsted
Sogn. Hvor og hvornår Rasmus
og Grethe mødte hinanden vides ikke, men i foråret 1866 og
frem til giftermålet med Rasmus 31. oktober samme år var
hun i huset i Søllinge Præstegård. Brevene til Grethe indeholder ud over at være kærestebreve også en række oplysninger om driften på Brænderupgaard.
(Forsættes i nr. 58 af
5772.Kværndrup i 2022.)
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Folketællingslister
Kirkebøger

Årets julegave
I forbindelse med 5772.Kværndrups 10-års jubilæum sidste år
har bladets bestyrelse støttet udgivelsen af en fin samling af Edvin
Larsens lokalhistoriske artikler,
som har været bragt i bladet gennem alle årene.
Bogen udgives sidst i november
og kan købes i SuperBrugsen og
Letkøb. Pris kr. 125,-
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AKTIVITETSKALENDEREN

Dato

Kl.

Arrangement

Sted

27.11.

10 - 16

Julestue

Egeskov Mølle Møllelauget

-

8.12.

18.00

Fællesspisning - julefrokost

Kværndrup
Forsamlingshus

Kværndrup
Forsamlingshus

125,- /
60,-

Juletræsfest

Kværndrup
Forsamlingshus

Kværndrup
Forsamlingshus

FDF

Afhentning
adresse

28.12.

Arrangør / tilmelding Pris

på

din

29.12.

9.00 -

FDF samler juletræet ind

28.01.

14-16.30

ValgmenigheFra Bondedreng til vicestatsmiÆldrehøjskolen i Rysdens mødelo70 kr.
nister v. Bendt Bendtsen
linge
kale

11.02.

14-16.30

Valgmenighe”At se det fynske lys” v. MaiÆldrehøjskolen i Rysdens mødelo70 kr.
Britt Schultz
linge
kale

01.03.

15 - 17

Lenes 25-års jubilæum fejres

04.03.

Oluffa fra Færøerne til Brandts ValgmenigheÆldrehøjskolen i Rys14-16.30 Klædefabrik v. Charlotte Lang- dens mødelo70 kr.
linge
kilde
kale

Trunderup
Børnehave

25,-/træ

Trunderup Børnehave -

2 af byens ildsjæle kunne 30. oktober fejre 50-års bryllupsdag
Af Anders Thorup
re børn, svigerbørn og børnebørn i sommerhus i Marielyst på
Falster. I en uge stod den på
hygge i familiens skød, svømmeture i husets pool og gode
traveture.

Henning og Dorthe Nielsen fejrede deres store dag ved at invite-

Henning og Dorthe har i en menneskealder været en del af
Kværndrups foreningsliv – og
det er de stadig. Efter bryllup i
Krarup Kirke og et par år bosiddende i vores naboby mod syd,
kom de i 1973 til Kværndrup,
hvor de har boet siden.
Som det fremgår af billedet, er
de ungdommelige af guldbrudepar at være, naturligvis fordi de
er blevet gift i en ung alder, men
også fordi de er så aktive i deres
hverdag med en masse motion
og sport. Således spiller begge

både badminton og tennis.
Men de nøjes ikke kun med at
være aktive for deres egen fornøjelses skyld. Begge har de
været meget aktive ledere/
instruktører i Kværndrup Skytte &
gymnastikforening – Kværndrup
Idrætsforening, som den hedder
nu, ligesom de begge har haft
bestyrelses– og udvalgsposter i
Egeskov Markedsforening. Og
de er stadig aktive, - således
havde Dorthe travlt med at rydde
op efter tirsdagens valghandling,
som jo foregik i Kværndrup Forsamlingshus, hvor Dorthe har
været formand siden 2012.
Stort tillykke og tak for jeres store
indsats for Kværndrups foreningsliv.
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