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Fra redaktionen
Af Anders Thorup
Verden nærmer sig måske noget, der atter ligner normale
tilstande. OL i Japan, Heartland
Festival på Egeskov Slot, Egeskov Marked og KværndrupUgen. Desværre var det ikke
muligt at gennemføre Bierparty
i januar…., men ellers begynder folk at se hinanden igen.
Mange er dog stadig syge i
skrivende stund 13. februar,
men når du læser bladet, er
antallet af syge nedadgående –
vi må håbe, at forudsigelserne
har talt sandt.
Vi skal finde frem til hverdagen
igen. Foreningslivet skal i gang
igen. Som det fremgår af artikler her i bladet, er det ikke alt,
der er gået i stå. Lokalrådet
arbejder på et projekt vedrørende den gamle stationsbygning.
Emnet var allerede oppe på
generalforsamlingen i 2021,
hvor formand Frank Andersen
orienterede om projektet, der
siden da har fyldt en del for Lokalrådet. Frank spørger inde i
bladet, om vi borgere i Kværndrup kan bruge den gamle stationsbygning, som de ældste
nok kender, fra da den var et
mødested, nemlig for folk, der
skulle rejse med toget, eller fra
dengang bygningen også indeholdt postkontor.
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.

Kværndrup har flere mødesteder, så kan man forestille sig, at
der er brug for endnu et? Hvad
siger vi borgere? Mange kommer i Hallen, primært de sportsaktive, selvom Hallen også gerne vil rumme andre end sportsfolk/motionister. I Hallen er der
ubemandet bibliotek, og Hallen
vil gerne lave flere kulturelle
arrangementer. Forsamlingshuset er til fester, og det er kroen,
der heldigvis atter er åbnet, også. Kroen er mødested for os
alle, selvom det i praksis nok er
relativt få, der stikker ind på
kroen til en fyraftensøl. Kirken
er også et mødested, men her
er fremmødet også relativ begrænset.
Hvad kunne stationsbygningen
bruges til? Frank har nogle ideer, som det fremgår af artiklen.
Kunne Kværndrups foreninger
bruge et ”Foreningernes Hus”,
hvor man kunne udnytte hinandens ressourcer, have fælles
kontorfaciliteter og mødelokale,
så hallens mødelokaler kan frigives til andre aktiviteter? Kunne der være brug for et lokale,
hvor foreninger, der plejer at
holde deres møder privat, kunne være – og kunne foreningerne bruge et sted, hvor diverse
mapper fra foreningsarbejdet
kan være, i stedet for i privaForsidelogo:
Rentegnet af NIMA

Forsidebillede: KB 1919’s nye
målmænd - lavet mens vi venter
på juleaften.
Fotograf: Familien Hansen,
Paprikavænget 2
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ten? Kunne ”5772.Kværndrup”
have brug for et redaktionslokale, hvor vi kunne møde vores
læsere, fx en gang om måneden? Kunne der være brug for
et lokale, hvor man kunne invitere til strikkeklub eller kortspil,
hvis ens lejlighed ikke er så
stor?
Som det fremgår, skal stationsbygningen ikke være en kon-

kurrent til de eksisterende mødesteder. Det skal være et projekt, som er til gavn for alle
borgere i byen og ikke til ulempe for eksisterende mødesteder. Lokalrådet har i høj grad
brug for vores mening. For naturligvis skal Lokalrådet ikke
arbejde videre med noget, der
ikke er opbakning til.
Det er længe siden, der har
været borgermøde i Kværn-

drup. Måske vil Coronaens forhåbentlige endeligt være en
anledning til, at byens borgere
mødes og diskuterer aktuelle
emner.
Vi kunne starte med at mødes
til Lokalrådets generalforsamling d. 9. marts kl. 19.00 i Hallen. Traditionen tro byder Lokalrådet på hotdogs!
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Kværndrup-Ugen bliver i år i uge 20
Af Anders Thorup
Årets slogan er: ”Kværndrup – en by med sammenhold”.
det gør derimod de forskellige
institutioner og foreninger, men
vi koordinerer og annoncerer.
Kværndrup-Ugen har nogle
traditioner, og disse videreføres
efter 2 års pause pga. coronaen. Det skal understreges, at
alle aftaler er foreløbige, og at
der kan komme ændringer, så
kig godt i programmet, når det
kommer i uge 17!
Lidt afsløringer kan vi dog komme med:

Revyholdet er godt i gang - monstro dronningen kommer forbi?

Af forskellige praktiske årsager,
har styregruppen bag Kværndrup-Ugen besluttet, at ugen i
år finder sted i uge 20. Forberedelserne er godt i gang og, som
det har været tilfældet i de tidligere år, kommer der et mere
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fyldestgørende program i næste 5772.Kværndrup, som udkommer i uge 17.
Vi vil dog godt løfte lidt af sløret for, hvad vi forbereder. Nu
er det jo ikke så meget styregruppen, der forbereder, men

Som sædvanlig åbnes ugen af
Fåborg-Midtfyn Kommunes
borgmester og menighedsrådet
i forbindelse med udendørs
gudstjeneste i Bakkelunden. I
år, søndag d. 15. maj.
´
Kirke og kirkegård kommer i
fokus mandag, hvor Poul Toudal i samarbejde med graver

SOGNEROD

Fredag: Åbent hus på Aarrestrupgaard – en ny og spændende gårdbutik på Kværndrup
Vænge.
Og så er revyholdet under ledelse af Inge Eriksen i fuld
gang med at arrangere årets
revy, som løber af stablen lørdag d. 21. maj i forsamlingshuset – som sædvanlig før spisningen.
Kig godt i programmet i uge 17
og støt arrangementerne med
dit fremmøde!
Idrætsforeningerne holder ”Velkommen i klubben”.

Anna Sigurðardottir og tidligere
graver Mogens Johansen vil

vise os rundt på kirkegården.
Efterfølgende er der kaffe i Lokalhistorisk Arkiv.
Tirsdag bliver der, som traditionen byder, fællesspisning i
forsamlingshuset. Her glæder
vi os til at byde velkommen til
Mr. GOG, Poul Syberg, som
alle
håndboldinteresserede
kender. Poul vil efter spisningen underholde om sit liv med
GOG – det kan kun blive sjovt.
Onsdag er der åbent på Egeskov Slot for borgere fra 5772,
og for børnene er der store legedag i Hallen.

Egeskov holder åbent for alle borgere i postnummer 5772.

Claus Priess, Aarestrupgård.

Aarestrupgaard Gårdbutik
Af Claus Priess, Aarestrupgaard
Blomster - brugskunst - gaveartikler
Aarestrupgaard er Kværndrups
nye blomster- og brugskunstbutik. Her finder du altid luksusvarer til dig selv og hjemmet samt masser af skønne
gaveartikler.

celæn, amerikanske og italienske sæbeserier m.v.
Du finder Aarestrupgaard på
Kværndrup Vænge 26.

Varerne er nøje udvalgt efter
kvalitet, hvad end det er afskårne blomster, dansk produceret
likør, håndmalet Italiensk por5

SOGNEROD

34 fortællinger fra øverste hylde
Af Lars Skov Sørensen
Bogen fortjener en fremtrædende plads på hylden.
fremragende vis teksterne i en
mere overordnet kontekst.
Fortællingerne hugges dermed
ind i Danmarkshistoriens store
relieffer med andelsbevægelsen, stationsbyernes og landbrugets udvikling mv.

Lokalbladet for Kværndrup
Sogn har, i anledning af sit nylige 10-års jubilæum, sendt en
solid forstærkning af fortidsformidling på gaden.
Nemlig i form af bogen “34 fortællinger fra Kværndrup Sogn“.
Som titlen indikerer, består
værket af en række nævneværdige nedslag i områdets imponerende udvikling gennem primært det 20. århundrede.
Forfatteren bag er sognets
egen, velansete lokalhistoriker,
Edvin Larsen.
Gennem et omhyggeligt historisk nåleøje snor han sig sikkert
gennem hændelser og anekdoter. Samlet set præsenteres vi
for et bredt broderi af farverige
indslag fra egnen. Lige fra Zone
-Clausen, Kværndrup Bio, en
forsvunden landsby til sabotage
under Anden Verdenskrig.
Læseren bringes ind i en medrivende mangfoldighed i den 231
sider lange skildring af personer, virksomheder og begivenheder fra Kværndrup Sogn.
De afgrænsede historier gør
læsningen overkommelig og
appetitlig.
Samtidig favner forfatteren på
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Læsningen ledsages af flotte
illustrationer og følger i øvrigt
Edvin Larsens bundsolide varemærke: Objektivitet og veldokumenterethed.
Selvom tilgangen hviler på et
videnskabeligt metodisk grundlag, er sproget let og læsevenligt.
Produktet opnår på den måde
et holdbart udtryk, hvor både
kilder og kommunikation er på
plads.
Alle 34 fortællinger har, hver for
sig, været bragt i Lokalbladet
5772.Kværndrup i perioden
2010-2020.
Alligevel finder denne udgivelse
sin berettigelse, for her serveres de mange mindeværdige
momenter i ét samlet og flot
layoutet værk.
Edvin Larsens hidtidige publikationer om f.eks. Egeskov
Mølle, Kværndrup Fjernvarme
og Egeskov Markedsforening
har allerede beriget byens litterære skatkammer.
Med “34 fortællinger fra Kværndrup Sogn“ rammes reolen
med den helt tunge kaliber inden for lokalhistorisk formidling.
Her er vi øverst i stakken med
de store og brede værker. Tankerne føres uundgåeligt hen på
de ikoniske samlinger med
Kværndrup Sogn 1 og 2 samt
billedbogen “Portræt af et landsogn“ fra år 2000.

Lokalbladet for Kværndrup
Sogn og Edvin Larsen føjer altså endnu et relevant superværk
til den efterhånden imponerende samlede beretning om vores
lille midtfynske enklave.
Bogen er trykt i 600 eksemplarer og forhandles i Letkøb og
Super Brugsen Kværndrup for
blot 125 kr.
Den ret overkommelige pris
dækker alene udgifterne til trykkeri.
Ifølge lokalbladets bestyrelse
har udgivelsen til formål at give
Kværndrups borgere, tilflyttere
og kommende generationer
indsigt i sognets fortid.
En indsigt, der i den grad leveres. Yderst professionelt og velfortalt.
Bogen fortjener klart en fremtrædende plads - på øverste
hylde!
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Jeg skal på afvænning
Af Torild Aasen
Jeg savner tiden, hvor naboer og venner - uden advarsel - bankede på døren, bare fordi de lige
var i nærheden.
Min krop og hjerne er nu ved at
protestere over det, jeg byder
dem.
Jeg tror ikke, at mine omgivelser synes, det er slemt, men
hvad ved en afhængig om det?
Det er den snigende digitalisering, min opmærksomhed er
begyndt at registrere. Den sniger ikke mere. Jeg køber mig
lykke og føler, at “nu er jeg opdateret” igen - og det er da vel
vigtigt??
Det sidste er den nyeste smartphone i serien. Den er bare ikke
så lykkebringende mere.
Efterhånden registrerer jeg
mange ting og vanedannede
reaktioner, der ikke længere
holder mig fast i denne lykkefølelse.
Se bare… dette skrift bliver
skrevet en morgenstund over
den første kop kaffe - på min
nye smartphone…. Bagefter
tænder jeg min PC for bedre at
kunne svare på e-mail, slette
spam og “gå i banken” m.m.
Det minder om “hjemmekontortid”, og det kræver min fulde
opmærksomhed - inden jeg kører hjemmefra for at gå på arbejde.

For en sikkerheds skyld gør jeg
det samme - nu på min tablet,
når jeg når hjem igen. Det vil
sige - hvis jeg ikke lander i min
yndlingsstol og synker ned i en
god serie fra et streamingtjeneste. Derfor kan jeg jo samtidigt
lige spille et lille spil - bare fordi
jeg kan.
Jeg savner tiden, hvor naboer
og venner - uden advarsel bankede på døren, bare fordi
de lige var i nærheden. Så vi
kunne sætte os og få en lille
snak om vejr og vind.
Det sker ikke mere… vi ringer
først… for de fleste af os har
lige en anden aftale, der ikke
må forstyrres. Måske et
skærmmøde med en eller anden myndighed eller med en
datter, der er på ferie i Asien og det er meget vigtigere!
Uanset - så er jeg nødt til at
finde et passende hul i min kalender - der passer med den,
der førhen bare “bankede på”.
Impulsiviteten er druknet, og
jeg ser ingen redningstjeneste.
Jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg
kan komme på afvænning. Vi
hænger jo (næsten) alle i denne klokkestreng.
En af mine allernærmeste ven-

ner kæmper voldsomt for ikke
at blive hvirvlet ned i malstrømmen.
I starten - for mere end ti år siden - trak jeg lidt på smilebåndet af denne påpasselighed.
Hun har lige investeret i en ny
telefon og ville egentlig bare
have et apparat, der kan ringe
ud og ind…. Det er ikke sådan
noget, du “bare” kan købe….
Reklamer, forretninger og techgiganter er lykkedes med, at
hvis du bevæger dig udenfor
mainstream, så kan du ligefrem
mærke en let opgivende hovedrystende, når du forsøger at
holde fast i din overbevisning.
Nu er jeg ved at blive klogere,
fordi jeg begynder at forstå
hendes vrede og søvnløse
nætter.
Mine apparater - vaskemaskine, komfur og køleskab - er
stadig ikke koblet på denne
“vidunderlige” og fremtidssikrede verden, og det kommer de
heller ikke… og ve’ mig - om
jeg anskaffer mig et “smart”
armbåndsur eller digital overvågning af mit hjem. Katten
overlever
garanteret
også
uden, at jeg behøver at ringe til
den.
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BELLISSIMA
Af Lise Lotte Liengaard, redaktionen
Bladets udsendte mødes med Henriette Lykke Holst Pedersen i hendes butik Bellissima i Ringe
en formiddag før åbningstid og før besøg af forhandlere af kommende sæsons mode inden for
tøj, tilbehør og brugskunst.
le, der rakte 3 måneder frem i
tiden.

Vi tager plads i en smagfuldt
indrettet krog. Her kan kundernes familie slå sig ned og følge
handlens gang eller bare hygge.
Henriette fortæller, at hun begyndte med butik derhjemme i
privaten i Kværndrup i 2008, og
først i forbindelse med en renovering her flyttede Bellissima i
efteråret 2018 til Ringe i lokaler
lige over for Torvet.
Henriettes mening var oprindelig ”blot” at lukke ned for handlen, imens bygningerne derhjemme blev renoveret. Der
skete imidlertid det, at Bymæglerne i Ringe kontaktede Henriette for at høre, om hun kunne
tænke sig at have butik i Ringe.
En aftale kunne hurtigt komme i
stand var meldingen. Henriette
udbad sig dog lidt betænkningstid. Herefter vendte hun retur til
Bymæglerne og indgik en afta8

Som vi ved, eksisterer Bellissima stadig i Ringe. Derimod er
der stadig lukket og tom butik i
Kværndrup.
Om der igen kommer liv i kludene på Kværndrupadressen
er stadig uvist. Mange spørger
til det, fortæller Henriette, da
der i en gårdbutik er en helt
anden stemning. Selvfølgelig
har Henriette taget sin personlighed og gode service med til
butikken i Ringe. ”Jeg har altid
ville give en personlig betjening, så mine kunder føler sig
værdsatte”, fastslår Henriette.
Beslutningen om butik derhjemme er blevet udsat, da der
i corona tid måtte arbejdes
hårdt på at bevare en sund
virksomhed, idet der en overgang var varer på to matrikler.
Henriette tager den med ro,
overvejer muligheden og ser
tiden an.
Under begge coronanedlukninger har Bellissima hele tiden
været åben på alternative måder. Der blev taget mange billeder og lagt på Facebook og
Instagram. Vinduerne var godt
fyldt med nummererede varer
og størrelser vedhæftet. Kunder kunne så ringe deres bestilling ind, og Henriette holdt efterfølgende ”Pick & collect” ved
bagdøren. Derudover afviklede
Henriette selv liveshow på Facebook. ”Det var hyggeligt”,
siger Henriette. På den måde
kunne hun både snakke med
sine kunder og holde butikken i
gang. ”Det var en meget ander-

ledes måde at sælge på, men
jeg fik gang i mine kreative idéer”, tilføjer Henriette.
Henriette fortæller, at butikken
hjemme var hjertebarnet, og
det var derfor på den ene side
lidt vanskeligt at vende ryggen
til den, men også spændende
at se frem mod nye udfordringer. Henriette står fortsat på
begge ben og holder hovedet
klart, så hun tilføjer, at ”lige nu
er det jo butikken her i Ringe,
der er hjertebarnet”…. Det er
her hun færdes mange timer
dagligt, her hun nu ser muligheder for indretning, og for at
føje nyt til det, Bellissima allerede har på hylderne.
Henriette har udvidet lejemålet
og også sortimentet i butikken
med brugskunst og udsøgte
lækkerier.
Det skete op til julehandlen,
som Henriette mente var et
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ligt. I stedet kommer forhandlerne til Bellissima, og nogle af
forhandlerne har været søde at
benytte face-time, så stemningen fra en messe fornemmes,
fortæller Henriette.
Allerede nu er der fuld gang i
bestilling af varer til salg i efterår og vinter.

godt tidspunkt, da der både
skulle købes julegaver, gaver til
familiebanko og værtindegaver.
Foruden brugskunst og lækkerier i den nye afdeling er der også kommet nye tøjmærker til
som Pieces og Mosh Copenhagen.
I det hele taget afslører Henriette undervejs i samtalen, at hun
gerne gør nye tiltag uden dog at
vove hele pelsen. Dette ser ud
til at være en del af konceptet
på en sund og livskraftig butik.
I Bellissima er der nu så stor en
omsætning, at Henriette har 3
ansatte samt i øjeblikket også
en praktikant, der arbejder med
web-delen.
Med et lille smil gør Henriette
opmærksom på, at arbejdet for
hende som selvstændig jo ikke
udelukkende handler om at stå
bag disken, så der må derfor
noget hjælp til i det daglige.

Henriette kommer ind på, hvordan der til stadighed arbejdes
på at minimere tøjspild. Imponerende at hun på denne del
kan melde, at hun får tingene
til at gå op. Hellere sælge en
enkelt tilbagebleven ting billigt
end brænde inde med den.
Trofaste kunder ved, hvor de
kan finde Bellissimas gode tilbud og lægger ofte vejen forbi
butikken.
Henriette fortæller, at det er
vigtigt til stadighed at hente
inspiration og oparbejde netværk. De årlige messer er den
store inspirationskilde, hvor der
præsenteres meget andet end
beklædning. Messerne er også
et godt sted at netværke. Hen
over corona-tid har Henriette
sammen med sin mand dog
valgt at føre lidt lav profil i forhold til at deltage på de store
messer, selv om det blev mu-

Henriette beretter engageret
om sine produkter. De nye lækkerier: eksklusive fyldte chokolader fra Christiansfeld, vegetabilsk og glutenfri lakrids og vingummi samt lækkert økologisk
dansk produceret sæbe. Det
kommer fra producenter, der
med omhu udvikler gode varer.
En stor del af disse leverandører er nyere, små firmaer, der
har øje for kvalitet samtidig
med, at der er stort fokus på
bæredygtighed.
Dette gælder også flere og flere
tøjleverandører, og det gælder
på alle områder – lige fra tekstilet til mærkerne, der sidder i
nakken på en bluse og til det,
varen er pakket ind i.
På spørgsmålet om, hvorvidt
der, som det var tilfældet i
Kværndrup, vil blive afholdt modeopvisninger er svaret, at det
endnu ikke er kommet i gang,
men at der bliver spurgt meget
til det, og der arbejdes på at få
det op at køre igen, da netop
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modeshowene altid har været
populære og meget hyggelige.
Henriette benytter ”ganske almindelige kvinder” i alle aldre
og størrelser til at vise tøjet i
Bellissimas modeshow. Modeller som kunderne kan spejle sig
i. Det giver tryghed og god
stemning, siger Henriette, der
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roser modellerne for deres ligefremme tilgang til kunderne,
der på den måde kaster sig ud i
at prøve tøj, som de har lyst til,
men
manglede
mod
til.
Det tidligere omtalte udvidede
lejemål åbner netop mulighed
for, at modeshow kan afvikles
på førstesalen.

Henriette skæver til uret. Det er
tiden at sætte punktum for
snakken. Dagens første kunde
kan ventes snart, ligesom der
er en aftale med en forhandler,
så en del af bestillingerne til
efterårets og vinterens garderobe kan komme i hus.

FORENINGER OG INSTITUTIONER

Nyt fra forsamlingshuset!
af Sarah Rasmussen, på vegne af bestyrelsen i forsamlingshuset
Så er 2022 skudt i gang! Vi håber, at alle er kommet godt ind i det nye år.
vores hjemmeside og på vores
facebookside. (Se meget gerne
på Facebook for at følge vores
arrangementer! )
Billetter til vores fællesspisning
kan købes hos Schous Hvidevarer. HUSK, at de holder lukket fredag og lørdag.

Vi ser frem til, at forsamlingshuset i 2022 igen kan få lov til at
danne rammen om samvær og
festligheder.
Vi vil fra bestyrelsen forsøge at
gøre vores til at få sat nogle
arrangementer på benene.
Kommende arrangementer.
Første arrangement, vi afholder, er tirsdag den 8. marts
2022. Her åbner vi dørene til
årets første fællesspisning. Vi
starter kl. 18.00, og menuen, vi
har sat på kortet, er: Biksemad.
Prisen er 90 kr. pr. kuvert og 45
kr. pr. barn over 12 år. Børn
under 12 år er gratis.
Vi skal også have afholdt vores
generalforsamling og vil forsøge lidt nyt og inviterer derfor
vores medlemmer til generalforsamling i forlængelse af vores fællesspisning.
Derfor er vores Generalforsamling tirsdag den 8. marts
2022 kl. 19.30.
Det er vigtigt for os at sige, at
man jo hverken er forpligtet til
at deltage i fællesspisning eller

i generalforsamling. Man må
gerne drage hjem igen, når
fællesspisningen er slut – man
er også velkommen til blot at
troppe op til generalforsamlingen kl. 19.30. Vi håber dog, at I
vil blive og være med til at bakke op om begge ting.
Efter vores generalforsamling
er vi vært ved kaffe/the og lidt
sødt.
Husk også, at sætte et kryds i
kalenderen torsdag den 21.
april 2022, hvor vi også afholder fællesspisning. Der kommer nærmere information på

Nye priser på udlejning.
2022 er også året, hvor vi har
måttet se ind i vores priser for
udlejning og for at sikre, at vi
kan dække vores omkostninger
for at drifte huset, har vi valgt at
sætte prisen en smule op.
I kan se de nye priser for udlejning nederst.
De nye priser kan også ses på
vores hjemmeside:
www.kvaerndrup-forsamlingshus.dk.
Husk, at du er velkommen til at
ringe til vores telefon 22 78 12
77 og booke dit næste arrangement.
Vi håber, at vi ser dig i Kværndrup Forsamlingshus

Fest, reception o. lign.
Hele huset
Store sal
Lile sal
Ekstra døgn
Ungdomsfester
+ rengøring
Møder, begravelser o. lign.
Store sal
Lile sal

3.300,- kr.
2.800,- kr.
2.000,- kr.
600,- kr.
4.000,- kr.
1.500,- kr.
1.600,- kr.
1.000,- kr.
11
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Infoskærme i Kværndrup
Frank Andersen, Kværndrup.Info
Lokalrådet har opsat 2 info skærme i hhv. SuperBrugsen og i Kværndrup Hallen.
Ved du godt, at du kan få en
besked på de 2 infoskærme og,
at det er gratis for alle borgere
og foreninger i Kværndrup?
Salgsannoncer fra private og
CVR firmaer koster kun 50,- kr.
for en måned.
Ønsker du at få din besked på
en eller begge infoskærme,
skriver du en mail til Lysavisen@kvaerndrup.info og fortæller, hvad du gerne vil have stående på Lysavisen, og så sætter vi den op. HUSK at skrive
KV for skærmen i hallen eller
SB for skærmen i Super Brugsen. Skriver du ikke hvilken
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skærm(e), kommer opslaget
som udgangspunkt kun på
skærmen i SuperBrugsen.
Du kan også sende en mail
med en vedhæftet fil, som vi så
sætter op på skærmen. Husk
at skærmen er i bredformat, så
en A4 på højkant er ikke velegnet – Skriv din besked så den
passer til en A4 på den brede
led!
Vi modtager alle former for filtyper (næsten, er der noget, vi
ikke kan bruge, skriver vi til dig,
så vi kan finde et format, vi kan
bruge).

Kan du ikke nå at læse informationerne på skærmen i Super Brugsen, kan du i ro og
mag læse LysAvisen hjemme
hos dig selv, via hjemmesiden
www.kvaerndrup.info – klik på
LysAvisen, og værs’go så er
LysAvisen hjemme hos dig
selv. (PT er det kun LysAvisen i
Super Brugsen, der er til rådighed).
For at læse LysAvisen i FULDSKÆRM kan du trykke på tasten, der hedder F11. For at
afslutte FULDSKÆRM trykker
du på F11 igen.
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Er der brug for Kværndrup Station?
Frank Andersen, Formand Kværndrup Lokalråd

Kværndrup Station har gennem flere år fungeret som Iværksætterhus, men den tid er
ved at være forbi, hvis det står til Faaborg-Midtfyn Kommune.
hus, hvilket betød, at der ikke
måtte afholdes større møder,
generalforsamlinger, fester eller
andet, der kunne ligestilles med
dette.

Kommunen vil gerne afhænde
bygningen og derved spare op
imod 65.000 kroner årligt, som
det koster at drifte bygningen.
Lokalrådet har i den forbindelse
undersøgt muligheden for at
kunne overtage huset og omdanne dette til et foreningshus
for mindre foreninger og private
aktører. Dette set i forhold til, at
Lokalrådet i mange år kæmpede for at overtage det gamle
bibliotek på Nyborgvej, som i
en lang periode stod tomt, og
som efter en ombygning i en

kort tid blev brugt til flygtninge.
Bygningen blev senere solgt og
fungerer i dag som Bed &
Breakfast for besøgende til
Kværndrup.
Kværndrup station kom allerede i spil i foråret sidste år, da
Lokalrådet blev kontaktet af
Faaborg-Midtfyn
Kommune
vedrørende en eventuel overtagelse som foreningshus. De
nærmere betingelser for en
overtagelse var, at huset ikke
måtte drives som forsamlings-

Det var udelukkende ment som
et mødested for byens borgere
og foreninger, der ikke i forvejen bruger de allerede værende
muligheder, men som mødes
hjemme i køkkenet for at spille
brætspil, binde fiskefluer eller
spille et slag kort.
Lokalrådet har gennem det seneste års tid været i dialog med
kommunen omkring en overtagelse og står nu på tærsklen til
denne mulighed. Nu melder
spørgsmålet sig så, er der virkelig brug for et medborgerhus i
Kværndrup, for det er ikke en
gratis omgang at overdrage huset til Lokalrådet, - der er nemlig stadig en driftsomkostning
for huset! Har Kværndrup brug
for et samlingssted for vores
borgere, lige fra ung til pensionist – et sted, hvor man kan
mødes og hygge sig, spille spil
og strikke, nyde en kop kaffe og
læse dagens avis? Et sted hvor
man kan udvikle sin hobby og

13
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ikke skulle vige pladsen i køkkenet, bare fordi der skal steges frikadeller?

Derved sikrer man en del af de
driftsomkostninger, der er for
bygningen.

Lokalrådet har flere idéer til
brug af huset, og betingelserne
for driften bliver som de betingelser, der er for Guldhøjskolen
i Ringe, som i disse dage har
en rivende udvikling som foreningshus, hvor store og små
foreninger kan leje lokaler på
timebasis og mødes. Da lokalerne i Guldhøjskolen kan lejes
på timebasis, fra 2 timer til fast
månedsleje, har alle råd til at
mødes i lidt større rammer end
ved køkkenbordet. Flere foreninger har allerede lejet sig
ind på Guldhøjskolen, og en
lignende mulighed kunne tænkes på stationen i Kværndrup.

Men er der brug for sådan et
hus i Kværndrup? Er der foreninger/privatpersoner
nok,
som ønsker at lægge vejen
forbi og betale en flad 20- kroners mønt for et lokale i en times tid? For det bliver prisen
for at kunne benytte huset.
Man kan til enhver tid komme
for at ”hænge ud i huset”, fiskeklubben, strikkeklubben, kortspilleklubben og andre ”køkkenbordsforeninger” kan leje
sig ind for en flad 20,- kroners
mønt i timen. De helt nøjagtige
retningslinjer for brug af huset
er endnu ikke fastsat, men som
tidligere skrevet, skal vi ikke ud
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i at lave konkurrence med forsamlingshus, eller vores hal.
Nej, det er slet ikke meningen,
men vi vil gerne oprette et Medborgerhus, hvor alle kan mødes
og dyrke deres hobby.
På længere sigt er det meningen, at huset skal overgå til et
selvstyrende
Medborgerhus,
med egen bestyrelse og egen
økonomi. Kommunen har givet
tilsagn om økonomisk støtte til
at drifte huset i en periode på
ikke mindre end 3 år.
Lokalrådet hører gerne fra dig,
og alle meninger er velkomne –
skriv gerne til lokalrådet på station@kvaerndruplokalraad.dk
og fortæl os, om det er noget,
vi skal arbejde videre med.
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Affaldsindsamling i Kværndrup
Af Frank Andersen, formand for Kværndrup Lokalråd
Tovholder søges

Nu da Coronaen er på retur, og
foråret melder sin ankomst, er
det på tide at få ryddet op i vores skønne natur. Derfor opfor-

drer Kværndrup Lokalråd til, at
vi deltager i Danmarks Naturfredningsforenings affaldsindsamling, søndag den 3. april

mellem klokken 9:00 og 12:00.
Vi mangler en eller to tovholdere til at stå for arrangementet.
Er der en eller to friske Kværndrup borgere, der kan tage bolden op og stå for arrangementet, da Lokalrådet desværre er
optaget den dag?
Tjansen er at lave kaffe
(hjemme) og hente rundstykker
i Super Brugsen (Lokalrådet
betaler selvfølgelig kaffe og
rundstykker mv). På pladsen
udleveres plastposer til de forhåbentligt mange, som kommer
for at rydde op i vores skønne
by!
Har du mod på og lyst til at
tage tjansen som tovholder,
hører Lokalrådet gerne fra dig
på telefon 61 77 66 33.

Gymnastikopvisning i Kværndrup Idrætsforening
Af Charlotte Nielsen, medlem af gymnastikudvalget
Som noget nyt vil der efter opvisningen være mulighed for
fællesspisning i hallen. Nærmere information omkring dette
arrangement kommer senere.
Entré til opvisningen er 40 kr.
for voksne.

Indmarch ved en tidligere gymnastikopvisning.

Så ser det endelig ud til, at vi
igen må holde vores årlige
gymnastikopvisning.
Sæt derfor kryds i kalenderen

lørdag d. 19. marts kl. 14.00.
Her vil store og små gymnaster
med stor glæde vise noget af
det, de har lært i løbet af årets
sæson.
15
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Egebos-Venner i Kværndrup.
På bestyrelsens vegne Connie Ebbesen

Vi fik afviklet en hyggeeftermiddag samt vores julehygge
i forsamlingshuset - så var
der igen lukket ned!
Vi håber at komme i gang i
marts måned med en generalforsamling.
Samt forårsfest, som vi plejer at
have den sidste fredag i marts.
Hvis det bliver muligt, kommer
der en pressemeddelelse i Midtfynsposten og i gruppen 5772
på Facebook.
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Oasen til gymnastik - fællesskab for alle aldre
Af Anne Roed Nielsen
Hver tirsdag formiddag har Børnehuset Oasen mulighed for at
låne skolens gymnastiksal. Vi
går som regel et hold afsted fra
hver gruppe. Vuggestuebørnene har stor fornøjelse og inspiration i at have sådan en formiddag i fællesskab med børnehavebørnene.
Børnehavebørnene er med til at gøre vuggestuebørnene nysgerrige på at
udforske og eksperimentere
med mange måder at bruge
kroppen på. Børnene bliver fortrolige med deres krop og finder
ud af, hvad den kan, så de oplever krops- og bevægelsesglæde. De små ser op til de store som en slags rollemodeller,
og vi ser ofte, at de små kopierer måden, hvorpå de store er
tilstede i rummet og bruger deres krop. Eksempler på dette
kan være, når de svinger sig i
tovene, klatrer på ribberne, hopper fra madrasserne osv. Der er
så meget læring og udvikling i
sådan en formiddag for alle børnene, men netop at se, hvordan
vuggestuebørnene ser og lærer
af børnehavebørnene, gør det
meningsfuldt med sådan en formiddag i gymnastiksalen på
tværs af aldersgrupperne.
Børn, som ofte er kropsligt aktive, som når vi eksempelvis er i
gymnastiksalen, udvikler sig

bedre sundhedsmæssigt, følelsesmæssigt og kognitivt, har et
bedre selvværd og bedre sociale kompetencer.
Når klokken nærmer sig spisetid, finder vuggestuen, lillegruppen og mellemgruppen vejen
hjem til Oasen igen. De ældste
er dog ikke færdige endnu.
Storegruppen har nemlig taget
deres madpakker med. Dem
går de over på Slottet (SFO’en)
og nyder. Børnene spiser ofte
lidt hurtigere og lidt mindre, når
madpakkerne er med på Slot-

tet. For efter madpakkerne har
børnene en halv times tid til at
prøve nogle af alle Sfo’ens
ting.
Nogle spiller spil i køkkenet,
mens andre spiller air-hockey
eller boltrer sig i puderummet.
Storegruppen er vilde med at
komme over i SFO’en efter en
tur i gymnastiksalen. Det giver
samtidig børnene et større
kendskab og en tryghed i Slottets rammer, inden de starter i
Tre Ege Skolens Forårs SFO til
april.
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MitMidtfyn fylder 1 år … Sammen står vi stærkt
Af Anette Poulsen
Vi har brug for hinanden på Midtfyn for at forblive et attraktivt og dejligt område at bo, leve og
arbejde i, og det er det, foreningen MitMidtfyn arbejder for.

Her i udgangen af januar måned er det 1 år siden, at foreningen ‘MitMidtfyn’ så dagens
lys og blev en realitet. På mindre end et år tæller foreningen
nu over 220 medlemmer, der
som virksomhed, forening, eller
privatpersoner støtter op om
arbejdet for ‘et stærkt og fælles
Midtfyn’.
Foreningen dækker de 8 lokalområder
Gestelev-HedenVantinge, Gislev, Hillerslev,
Krarup-Espe, Kværndrup, Ringe, Rudme og Ryslinge, som
tilsammen udgør ’Ringeegnen’,
eller Midtfyn, som vi har besluttet at kalde vores egn. Logoet
afspejler de 8 lokalområder, der
er forskellige, men bindes sammen og styrkes af fællesskabet.
Der er noget i luften over
Midtfyn.
Vores egn er nemlig helt særlig. Vi besidder en handlekraft
og energi, som skaber det
stærke foreningsliv, vi har. Ikke
mindre end 167 foreninger har
vi, sidst vi talte. Her er der aldrig langt til noget. For på Midtfyn er du midt i det hele, hvor
det moderne liv kan trives i et
stærkt fællesskab, og hvor liv,
latter og læring går hånd i
hånd. Alt sammen taget ud af
vores fælles grundfortælling om
’Midtfyn - Et fællesskab med
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højt til loftet’, som MitMidtfyn
har været med til at skabe
sammen med gode kommunale kræfter.

er relativt ’nystartet’, mærker vi
generelt god opbakning og
medlemstilgang fra hele egnen,
og det er vigtigt at have så
mange med som muligt. Vi arbejder for at understøtte udviklingen af Midtfyn således, at
hele området udvikler et stærkt
fællesskab, som kendetegnes
ved, at det i alle egne af Midtfyn
forbliver et godt og attraktivt
sted at bo, arbejde og leve.

MitMidtfyn arbejder for
Trods det, at foreningen stadig

Derudover arbejder vi med at
styrke samarbejdet mellem de

Bestyrelsen bag foreningen MitMidtfyn. Fra venstre: Lars Fredslund
Hansen, Gunnar Landtved, Max Ravn, Simon Jylov (næstformand),
Stefan Mark Pedersen, Anders Peter Andersen, Annette Poulsen
(formand)
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mange aktører på egnen, herunder Kommune, handel og
erhverv. Hvad angår de to
sidstnævnte kan bl.a. fremhæves ’Boost din by med Blomster’, samt ’Halloween’ kampagnerne, hvor det ligger alle parter
meget på sinde at få inddraget
lokalområderne, så vi synliggør
sammenhængskraften og vigtigheden af at handle lokalt og
støtte op om hinandens områder, både forenings- og erhvervsmæssigt.
Sidst, men ikke mindst, lægges
der kræfter i at promovere Midtfyn eksempelvis via hjemmesiden www.mitmidtfyn.dk, forskellige bosætningsfremmende aktiviteter og deltagelse på
events.
Festival og markeder.
Vi fokuserer meget på, at lokalområderne skal lære foreningen
at kende, og hvad vi kan hjælpe
med, men vi er også opmærksomme på at deltage og skabe
initiativer, der kan lokke tilflyttere til kommunen og Midtfyn
især.
Vi har derfor deltaget på årets
Midtfyns Festival, på Egeskov
Marked og senest Julemarkedet på Boltinggård.
Sidstnævnte var en kæmpe

succes, hvor vi med temaet
‘Smagen af Midtfyn’ virkelig fik
sat vores egn på menukortet.
Ikke mindre end 600 gæster fik
i MitMidtfyn teltet smagsprøver
på en midtfynsk udgave af lun
boghvedegrød, som blev tvistet
med kanel, hakkede nødder og
æbletern fra lokale gårdbutikker. Og alle fik en god snak
med derfra om Midtfyn og egnens mange herligheder.
Frivillige fra de midtfynske lokalråd og tilflytterkorps har været med indover. Det har været
fantastisk at opleve det engagement, fællesskab og ikke
mindst idérigdom, der opstår
omkring det at have booket en
stand, til at få udviklet et helt
koncept under ‘Smagen af
Midtfyn’, som formår at indeholde alle de mange budskaber
og fortællinger MitMidtfyn har
med.
Ønsker du også det bedste
for Midtfyn? så skynd dig at
blive medlem af MitMidtfyn.
Det er muligt for alle enkeltpersoner, upolitiske foreninger og
virksomheder, som vil arbejde
for foreningens formålsparagraf
at blive medlem. Du behøver
ikke at være bosiddende i området.

Hvordan kan jeg blive medlem?
Skriv til medlem@mitmidtfyn.dk
med dine kontaktoplysninger
(navn, adresse, tlf. nr. og email) samt om du ønsker optagelse som enkeltperson eller
repræsenterer en forening eller
en virksomhed.
Et medlemskab koster:
kr. 100,- årligt for enkeltpersoner.
kr. 300,- årligt for foreninger og
virksomheder.
Hvad får jeg for mit medlemskab?
Som medlem støtter du op omog bidrager til foreningens arbejde med at udvikle Midtfyn,
fremme samarbejdet mellem
foreningens medlemmer samt
arbejdet med at promovere vores skønne egn bl.a. på
www.mitmidtfyn.dk ,hvor du kan
finde god viden om Midtfyn,
lokalområderne, relevante nyheder og spændende arrangementer. Du får ligeledes mulighed for at modtage vores nyhedsbreve.
Bestyrelsen bag MitMidtfyn siger ’tak for den store opbakning, vi har modtaget i 2021’,
og vi glæder os til, at vi sammen skal gøre Midtfyn endnu
stærkere.
Vi ses i MitMidtfyn!
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Kværndrup Cup 2022
Af Allan Mortensen, næstformand i KB1919
Kværndrup Boldklub har for 42. gang afholdt det traditionsrige indendørsstævne Kværndrup
Cup.
Stævnet er blevet afviklet i
weekenderne 22./23. januar og
29./30. januar og afsluttet med
et ministævne for de 6-7-årige
den 5. februar.
Stævnet blev ikke afholdt i
2021.
Tilmeldingen har ikke været
som de senest afholdte år - nok
på grund af corona - og indtil 14
dage før stævnet, var vi i udvalget i stor tvivl, om stævnet skulle afholdes. Da der til sidst kom
nogle efter-tilmeldinger, og da
vi fik gået præmiebeholdningen
igennem og så, at en hel del
præmier lå fra de senere år, gik
vi i gang og lavede programmet.
Alle pigerækkerne blev aflyst,
og også i oldboysrækken var
der ikke tilmeldinger nok. Årgangene U12 og U13 blev slået
sammen, medens alle andre
rækker blev gennemført. Det
blev i alt til 82 deltagende hold
mod 95 i 2020.
For 15-30 år siden var det ikke
sjældent, at antallet af tilmeldinger lå på 250-300 deltagende
hold, men indendørs fodbold er
generelt på retur efter flere og
flere kunstgræsbaner har set
dagens lys.
Ved årets Kværndrup Cup var
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der overvægt af Odensehold,
men også en enkelt jysk og en
sjællandsk klub deltog. I U9
rækken deltog sågar 2 københavnske hold kaldet Løverne i
FCK-tøj og med den tidligere
landsholdsmålmand Stefan Andersen som leder.
Største oplevelse var vel nok i
U12/13 rækken, hvor et velspillende Dalum pigehold deltog
og slog alle drengeholdene på
stribe og vandt rækken.
Det blev ikke til nogen topplaceringer til Kværndrup-hold bedst var et par enkelte 3. og
4. pladser.

Allan Bruhn er træner for
Kværndrups U11-hold. Holdet
nåede finalerunden - flot.
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Nyt æresmedlem i Kværndrup Boldklub
Af Allan Mortensen, næstformand i KB1919
På masterholdets årlige julefrokost i Kværndrup Hallens Cafeteria den 27. november 2021 blev
Carl Erik Mølsted Jørgensen udnævnt til Kværndrup Boldklubs 8. æresmedlem.
Carl Erik er opvokset i Trunderup i slut 50´erne og i 60´erne.
På det tidspunkt gik drenge i
Trunderup til gymnastik eller
spillede udendørs håndbold i
gymnastikforeningen, medens
drenge i Kværndrup spillede
fodbold i Boldklubben. Carl Erik
blev – sammen med slagterens
søn Niels Jørgen og barberens
søn Ole – de første, der brød
med traditionerne og begyndte
at spille fodbold. Op gennem
børne- og ungdomstiden blev
Carl Erik en løbestærk fighter,
der gik 100% til stålet til træning og i kampe.

herefter boede og spillede i Fåborg i en del år, har han spillet
ca. 250 kampe på Kværndrups
1. hold i serie 2 og scoret 25
mål, selv om han var defensiv
midtbanespiller. Carl Erik er to
gange blevet kåret som årets
spiller i klubben – i 1969 og
1974.
Carl Erik har aldrig været i bestyrelsen eller været træner,
men har altid været den mest
trofaste hjælper uanset om det

gjaldt dommergerningen, hjælper til bankospil, byfester eller
sportsuge. I dag træner Carl
Erik med masterne søndag og
onsdag, passer græsslåningen
omkring banderne på kampbanen og er med i alt andet vedligeholdelsesarbejde
omkring
banerne og materialehuset.

huset. Der vil som sædvanlig
være god underholdning, kaffe
og kage. Det bliver nok ikke så
flotte og forskellige lagkager,
som kroen kunne diske op
med.
Vi har hver måned et arrangement i forsamlingshuset med
enten foredragsholder eller
musik. Begge dele plejer at

være populære hos vores medlemmer. Der kommer mere ud
om tilmelding senere.
Vi håber, at det snart bliver forår, så vi kan få noget sol og
noget varme, det trænger vi til
efter den lidt kedelige vinter, vi
har haft. Med solen kommer
også energien til at komme ud
og møde andre mennesker.

Tillykke med æresmedlemsskabet til Kalle!

Som senior fortsatte Carl Erik
med samme ivrighed, og der
gik da heller ikke mange gange,
inden han til en træning blev
sendt tidligt i bad af træneren.
Carl Erik mødte til næste træning igen og er ikke siden blev
sendt tidligt ind. Derimod har
han nok klubrekorden for flest
gule og røde kort i kampe og
var ikke altid dommerens bedste ven. Selv om Carl Erik arbejdede i Grønland nogle år og

Kværndrup Seniorklub
Af Randi Skytte
Hej alle seniorer, så er vi så
småt ved at komme i gang i
Seniorklubben. Vi er i gang
med at lave vores program for
1. halvår færdigt. Vi synes selv,
at det bliver et godt program og
håber selvfølgelig, at vores
medlemmer mener det samme.
Vi starter med generalforsamling d. 14. marts i forsamlings-
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Padeltennis i Kværndrup?
Af Anders Thorup
Tennisudvalget i Kværndrup Idrætsforening håber på, at man på et tidspunkt kan tilbyde padeltennis i Kværndrup.
Padeltennis er i Danmark en ny
sport, som er en blanding af
tennis og squash, men som er
nemmere at spille end de to
førnævnte. Padel samler alle
niveauer og aldersgrupper. Padel er sporten, som vil kunne
øge antallet af aktive medlem-
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mer i tennisafdelingen og dermed aktivitetsniveauet blandt
os borgere.

Banerne vil således blive placeret tæt på skolen, måske kan
de bruges i undervisningen.

Tennisudvalget arbejder lidt
med nogle baner placeret imellem de eksisterende tennisbaner og multibanen/legepladsen.

Det vil koste i størrelsesordenen 3-400.000 kr. at anlægge
padelbaner, så der skal skaffes
nogle midler.

TEMA OG LOKALHISTORIE

Jubilæum - Kværndrup Entreprenørforretning ApS - 100 år
Af Edvin Larsen
Kværndrup Entreprenørforretning ApS ved Søren Bakmann Larsen er et firma, som så dagens
lys i 1922. Firmaet har udviklet sig fra en decideret vognmandsforretning til en entreprenørforretning i løbet af de fire generationer siden og de 100 år, det har eksisteret. Det hele begyndte
den 30. januar 1922, da Sørens oldefar fik tilladelse af politimesteren i Svendborg til at drive
vognmandsfirma fra Faaborgvej 17 (i dag Bøjdenvejen 17) i Kværndrup.
Den 30. januar 2022 kunne
Kværndrup Entreprenørforretning ApS fejre sit 100-års jubilæum, og i den anledning har
jeg besøgt Søren og Britt på
Vismargård, Trunderup Dongsvej 28 i Trunderup en lørdag i
december. Sørens far, Bent,
var også til stede med friske
rundstykker denne formiddag,
hvor jeg skulle delagtiggøres i
Kværndrup Entreprenørforretnings fortid, nutid og fremtid.
Artiklen her indledes med en
kort historik for det gamle firma,
som med tiden har ændret arbejdsopgaver og -områder.
Søren fortalte med stor begejstring og var næsten ikke til at
stoppe, hvordan det hele begyndte. Det var hans oldefar,
Johannes Larsen, Faaborgvej
17 i Kværndrup, som var

Faaborgvej 17(nuværende Bøjdenvejen 17).
Foto udlånt af Bent Larsen.

grundlæggeren af vognmandsfirmaet.
Huset, der er opført i 1926, efter at det tidligere hus på matriklen nedbrændte, havde ol-

deforældrene kaldt ”Haabet”.
Det siger noget om, at Johannes og Laura håbede, at
Kværndrup havde brug for en
vognmand, og det nye hus
”Haabet” skulle være hjemsted
for vognmandsfirmaet. Og det
blev det.
Kværndrup stationsby gennemgik i perioden 1900-1920 en
enorm udvikling. Det var i den
periode, at byen gik fra landsby

Britt og Søren, Foto: Edvin Larsen, 2021
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til stationsby. Byen havde vokseværk, og derfor så oldefar,
Johannes, rigtigt, da han ønskede at etablere sig som
vognmand. Han fik politimesterens tilladelse den 30. januar
1922.
Så var oldefar i gang. Medens
oldemor, Laura, passede hjemmet og tog sig af børnene, byggede oldefar, Johannes, langsomt, men sikkert vognmandsfirmaet op. Johannes Larsen
havde vognmandsfirmaet indtil
1941, da overtog sønnen, Holger, firmaet, som han videreførte i den samme ånd som sin
far. I 1948 flyttede Holger med
Karna fra Bryggerivej ind i
”Haabet”. Ud over alm. vognmandskørsel havde Holger også en fast mælkerute ved
Kværndrup Mejeri og transport
af oste i papkasser fra Trunderup Mejeri til Kværndrup Station, hvor de skulle fragtes videre med tog. Endvidere kørte
Holger hver mandag hele året
omegnens
slagtesvin
på
Svendborg Svineslagteri. Landmændene meldte telefonisk ind
til Holger, når de havde slagtesvin. Det var så Holgers opgave at tilrettelægge ruten for indsamling af slagtesvin og finde
de ”mærkede” slagtesvin i svinestalden, som skulle køres på
slagteriet. Vognmanden læssede som regel selv slagtesvinene uden landmandens hjælp,
og det kunne derfor ikke undgås, at der af og til ”røg” en gris
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Holger Larsen ved Studebakeren, 1955.Foto udlånt af Bent Larsen.

til slagtning, som ikke holdt
vægten.
I slutningen af 1950’erne og i
begyndelsen af 1960´erne var
der masser af arbejde for vognmænd i Kværndrup-området.
Byggeboomet var så småt gået
i gang. Kalkbrænderivej, Stationsvej, Vængevej og det ældste af Mågekvarteret var ved at
blive bebygget. Alene i Kværndrup by fandtes 10 vognmænd,
hertil kom enkelte i Bleget og
Vængerne.
I 1979 var tiden kommet til, at
depechen skulle gives videre til
3. generation. Sønnen, Mogens, overtog firmaet efter sin
far. Firmaet ”Mogens Larsen”
udvidede lidt efter lidt arbejdsområdet med entreprenør- og
kloakarbejde. Mogens blev aut.

kloakmester i 1981. Det kontormæssige tog hans hustru, Karen, sig af, medens Mogens
selv arbejdede i marken.
Mange af firmaets arbejdstimer
gik med støbning af grunde og
gulve, fliselægning samt anlæg
af P-pladser. Firmaets domæne var hele Fyn. Som oftest
fungerede firmaet som underentreprenør for andre entreprenører.
I 2000 lå årets omsætning på
ca. 2. mio. kr. Firmaet havde to
ansatte ud over Mogens og
Karen. Den ene af de ansatte
var Mogens’ nevø, Søren Bakmann Larsen. Søren startede
som medhjælper i januar 1990
og havde lige rundet de 10 år i
firmaet. Sørens arbejdsområde
var især betjening af entreprenørmaskinerne.
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Dette var ligesom starten på
Sørens karriere.
Hvornår overtog du firmaet?
Jeg startede som selvstændig i
2006 og overtog firmaet som 4.
generation i 2007. Noget af det
første, jeg foretog mig, var at
lave navneskift til Kværndrup
Entreprenørforretning ApS. Det
blev jeg rådet til af ”private omgivelser”. Hidtil var firmaet blevet drevet som et privat ejet
firma, hvor ejeren personligt
hæftede for gælden.
Det var nye tider, og derfor blev
det familieejede firma omdannet til et selskab. Jeg husker
mødet i banken, hvor jeg fik
spørgsmålet, om hvad jeg kunne stille af sikkerhed for den
kassekredit, som jeg søgte om.
Mit svar kom prompte: mine
hænder. Kort efter sluttede
samtalen. Min revisor og jeg
forlod banklokalet. Vi var dårlig
nok kommet ud af banklokalet,
før min mobiltelefon ringede.
Svaret var et ja til den søgte
kassekredit.
Søren fortæller videre, at han
sjældent tager hovedentreprisen, hvis arbejdet omhandler
flere håndværksmæssige funktioner – altid underentreprisen.
Af firmaets hjemmeside ses
virksomhedens specialer. Det
er jord- og betonarbejde, boligbyggeri og byggemodning,
stald- og erhvervsbyggeri, fliseog anlægsarbejde, kloakarbejde og kloakrenovering, kloak-

Formanden for Kværndrup Boldklub, Holger Larsen, lagde også køretøj til,
når fodboldbanen skulle ryddes for sne. Det er sønnen, Mogens, der står
på trinbrættet af lastbilen. Foto udlånt af Bent Larsen, 1963.

og TV-inspektioner og kloakering i det åbne land.
På mit spørgsmål om hvem
kunderne er, og hvor de kommer fra, svarer Søren, vi arbejder praktisk talt over hele landet. Lige fra Blåvand til Hillerød, Greve, Sorø og Slagelse.
Af store kunder kan nævnes
Tømrer & Snedkerfirmaet Carsten Knudsen A/S i Ringe samt
flere arkitektfirmaer, men også
mange private kunder. Kunderne får vi ikke ved annoncering,
men via mund- til øremetoden
samt det netværk, som vi har
opbygget gennem årene.
Lokalt har vi en aftale med
Kværndrup Kirke om opgravning til begravelser, ligesom vi

laver opgravninger, reparationer og nyetableringer for
Kværndrup Vandværk. Ligeledes er Poul Teinholt, Kværndrup Smede- og Maskinforretning en fast samarbejdspartner.
Desuden rydder vi sne for private og erhvervsdrivende i
Kværndrup.
Søren siger selv, at nøgleordene for firmaet gennem alle årene har været og er: Tillid, faglighed og godt håndværk, så vender kunderne altid tilbage med
nye opgaver. Søren har ansat
én ud over sig selv. Tidligere
havde han fem til seks ansatte.
Der er ikke planer om, at firmaet på nuværende tidspunkt skal
være større.
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Regnskab, moms og lønningsregnskab tager hans søster, Lotte, sig af, medens han
selv står for udregning af tilbudspriser, fakturering m.m. I
2020 var omsætningen 5,7
mio. kr. Overskud før skat var
1,7 mio. kr. og efter skat 1,2
mio. kr.
På spørgsmålet om firmaets
fremtid når den tid kommer,
hvor Søren skal på pension,
svarede Søren, at der ikke er
udsigt til en 5. generation. Søren har to piger og en dreng,
som i hvert fald ikke på nuværende tidspunkt er interesseret
i at drive virksomheden videre.
Det lå ligesom i kortene, at
Søren skulle være tømrer,
men skæbnen ville det anderledes. Han havde fået en læreplads, men ombestemte sig
og blev medhjælper hos sin
onkel, Mogens, hvad der førte
til, at hans karriere fik anden
drejning.
På mit spørgsmål om fritid,
svarede Søren: ”Hvad er fritid?” Søren har indrettet et
hobbyværksted på Vismargård, hvor han kan svejse,
lave brugsgenstande eller
pynt til hjemmet. Fx har han
lavet en fod til en lampe af træ
fra den nu nedbrændte Fallegård. Søren havde i de sidste
år af sin skoletid og umiddelbart herefter, medens han var
begyndt at arbejde for sin onkel, Mogens, arbejdet for
Hans Nielsen, Fallegård. Derfor betyder lampefoden en del
for Søren. Også en granitpille
ved Kværndrup Forsamlingshus, som firmaet skulle fjerne,
er blevet til en lampefod.
Søren har altid arbejdet meget, men i de senere år, er
han blevet bedre til at passe
på sig selv. Og når der skal
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Søren Bakmann Larsen. Foto: Edvin Larsen, 2021

slappes af, bliver det i campingvognen, som i sommermånederne står ”opstaldet” på
campingpladsen i Lundeborg.
Nu er det efterhånden tid til at
takke af for i dag.

Jeg siger tak til Britt og Søren
for god beværtning og en hyggelig samtale og ønsker samtidig til lykke med det kommende
virksomhedsjubilæum.

Et lille udpluk af diverse arbejdsopgaver, som Kværndrup Entreprenørforretning tager sig af. Foto: Søren Bakmann Larsen

AKTIVITETSKALENDEREN

Dato

Kl.

Arrangement

Sted

27/2

14.00

Tøndeslagning

Tre Ege SkoKværndrup Borger- og 30,- for
len,
KværnErhvervsforening
voksne
drup

8/3

18.00

Fællesspisning

Forsamlingshuset

Forsamlingshuset

8/3

19.30

Generalforsamling

Forsamlingshuset

Forsamlingshuset

9/3

19.00

Generalforsamling

Kværndrup
Hallen

Lokalrådet

Generalforsamling

Forsamlingshuset

Kværndrup Seniorklub

14/3

Arrangør / tilmelding

19/3

14.00

Gymnastikopvisning

Kværndrup
Hallen

Kværndrup IF

3/4

9-12

Affaldsindsamling

Mødested:
Superbrugsen

Lokalrådet, hvis tovholder melder sig

Foredrag med Esben Hede- Forsamlingsgaard
huset

4/4
18.00

Fællesspisning

Forsamlingshuset

Forsamlingshuset

27/4

19.00

Generalforsamling

Kværndrup
Hallen

Kværndrup Hallen

Hyggeeftermiddag med Ulla og ForsamlingsTorben Nikolaisen
huset

90;45,-

40,- for
voksne

Kværndrup Seniorklub

21/4

2/5

Pris

Kværndrup Seniorklub
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