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

5 blade om året 
Der er planlagt 5 udgivelser på 
et år: uge 9, 17, 26, 37 og 48.  

P.g.a. påsken udkommer bla-
det ikke til uge 16, men til uge 
17. 

 

 

Deadline til næste nr. er den  
3. juni. 

Fra redaktionen 
 
Af Anders Thorup 

Al opmærksomhed er i skriven-
de stund forståeligt rettet mod  
Ukraine. Selv Coronavirussen, 
som har fyldt så meget for os 
alle sammen, er kommet i an-
den række, selvom mange af 
vores medborgere stadig bliver 
ramt, og selvom virussen stadig 
florerer i mange lande. 
 

Krig er for os almindelige men-
nesker fuldstændig meningsløs 
og uforståelig. Vi er sat på en 
jord, som så nogen er ved at 
ødelægge. Fuldstændig tåbe-
ligt. Men det er jo ikke første 
gang – og nok heller ikke sidste 
gang - at magtfulde ledere sen-
der unge mænd i kamp mod 
andre unge mænd. 
 

Når krigen foregår i vores egen 
baghave, føles det bare mere 
overvældende. Vi kender må-
ske ukrainere personligt, i hvert 
fald arbejder der rigtig mange i 
landbruget i Danmark. De lig-
ner os, vi identificerer os med 
dem og lider sammen med 
dem. Vi har nok alle lyst til at 
hjælpe dem mod skurken Putin, 
og mange har nok skænket et 
pengebeløb. Det er kun de fær-
reste, der har gjort som Tho-
mas fra Trunderup. Som det 
fremgår af forsiden og artikel i 
bladet, har han gjort noget. For 
det første har han handlet ved 
at køre nødhjælp fra Danmark 

til ukrainske flygtninge i Polen. 
For det andet viser han støtte 
ved at flage med det ukrainske 
flag. 
 

5772.Kværndrup er et upolitisk 
blad, men det er nok de færre-
ste, der er uenige, når man ta-
ger parti for ukrainerne mod 
Rusland. Vi holder med de 
små. Og når vi er enige, så 
kommer der jo ikke krig eller 
meningsudveksling. Som men-
nesker skal vi nok ikke alle hol-
de os for hellige, for der skal 
ikke altid meget til for at starte 
en ”krig”. Vi kan jo bare kigge 
på vores lille bys facebookside, 
hvor petitesser (ikke bare hun-
delorte) kan medføre en måske 
knap så venlig kommentar, og 
straks eskalerer de negative 
kommentarer og personlige an-
greb. Man oplevede også, at 
uenighederne omkring vaccine 
mod Corona begyndte at splitte 
folk -  selv internt indenfor fami-
lier.  
 

Så det er måske ikke så sært, 
at der er krig i verden, men vi 
må da håbe, at folk får øjnene 
op for, hvor meningsløst det er, 
at der går liv til spilde i krig på 
kanoner og missiler. Forhåbent-
lig får folk også øjnene op for, 
hvor dumt og destruktivt det er 
at nedgøre medmennesker på 
de sociale medier. Hårde ord 

mailto:plata@plata1226.dk
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og kritik kan ødelægge andres 
liv, på samme måde, som krudt 
og kugler kan i Ukraine.  
 
De danske unge mennesker 
under 25 år har det ikke godt. 
30 % føler ikke, at de har det 
godt. Studievært Liva fra DR 
P3 morgenradio har prøvet at 
finde årsagen, og der kom 
mange forskellige lytterreaktio-
ner. De sociale medier og de 
forventninger, de afstedkom-

mer, fyldte meget for de unge 
mennesker, som i høj grad er 
opvokset med Facebook, Twit-
ter og de andre medier, hvor 
man relativt anonymt kan kom-
mentere andre.  
 
Undertegnede hører morgenra-
dio på motorvejen, og også i 
trafikken kan folk blive vældig 
uenige over bagateller…… ja, 
ikke så sært, at der er krig i 
verden. 

I vores egen lille andedam, ser 
vi frem til, at der atter er Kværn-
drup-Uge, i år i uge 20. Pro-
grammet er her i bladet. Vi hå-
ber, at rigtig mange møder frem 
til de forskellige arrangementer. 
Dejligt, at vi atter kan mødes, 
og vi håber, at vi ikke igen ram-
mes af pandemi, selvom vi må-
ske har lært at sætte pris på 
ting, som før blev betragtet som 
selvfølgeligheder – for eksem-
pel at kunne mødes. 
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Ukraine – Danmark, tur / retur 

 
Af Thomas Bang Christensen 
 
Som det fremgår på forsiden af dette 5772.Kværndrup, vajer det ukrainske flag i Trunderup. 
Nemlig hos Thomas Bang Christensen og dette med rigtig god grund. Det vil tydeligt fremgå af 
denne beretning og billeder fra Thomas, som har været i Polen med nødhjælp til ukrainske flygt-
ninge. 

Jeg så opslag på Facebook fra 
bageriet Wendorff i Svendborg, 
som søgte frivillige chauffører til 
at køre til Krakow med nød-
hjælp til ukrainske flygtninge. 
Jeg ringede straks og snakkede 
med Lene fra Eggershus, som 
var koordinator. 45 personer 
havde allerede tilmeldt sig. Jeg 
var heldig og blev valgt, og da-
gen efter blev vi indkaldt til mø-
de hos Wendorff, hvor alle de-
taljer blev planlagt.  
 
Lørdag eftermiddag kl.16 kørte 
vi så. 3 biler fyldt til bristepunk-
tet med nødhjælp på vej mod 
syd, 2 mand på hver bil. Wen-

dorff sørgede for rigelig provi-
antering, så vi ikke skulle spilde 
tiden med at holde ind for at 
spise eller handle. 10 km før 
destinationen blev vi stoppet af 
det polske politi. De ville kon-
trollere pas, kørekort og bilpa-
pirer. Lasten ville de også se. 
Alt var fint, så vi kunne køre 
videre. 
 
På vejen ned gennem Tyskland 
og Polen vinkede, hilste og dyt-
tede folk, som en anerkendelse 
af det, vi havde gang i. Bilen 
havde på siden et stort dansk 
og et stort ukrainsk flag, så der 
var ingen tvivl om, hvor de 3 

biler var på vej hen. Nødhjæl-
pen bestod bl.a. af kakaomælk, 
myslibarer, træstammer, boller, 
indsamlet tøj, bleer, hygiejne-
bind, tandbørster og tandpasta. 
 
Ved fordelingscentret i Krakow 
mødte vi igen politiet, som var 
interesseret i den aktivitet, der 
var kl. 03 om natten. Nød-
hjælpscentret i Krakow lå lige 
ved siden af en kirke. Vi blev 
mødt af en midaldrende mand, 
der stod for modtagelsen. Jeg 
spurgte ham, hvordan situatio-
nen var ved grænsen. Han 
sagde, at han var stoppet med 
at læse aviser, se tv og høre 
radio, fordi han ikke kunne 
rumme mere. På trods af det 
ydede han stadig en stor ind-
sats på fordelingscentret. 
 
Efter aflæsning i et kæmpe 
nedlagt butikscenter kørte vi 
hjemad. På vejen hjem mødte 
vi flere biler med symboler på, 
at der var nødhjælp på vej.  
Bl.a. en hollandsk bil hvor man 
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tydeligt kunne se, at det var sat 
i gang hurtigt. Der var med rød 
tape lavet Røde Kors-symboler 
og teksten ”Help to Ukraine”. 
Der var også en kolonne med 
ambulancer, kranbiler og 
brandbiler. Også på turen hjem 
sendte bilister ”tommel op”. 
Selv fra børn i de biler, der kør-
te forbi os, fik vi positive 
”signaler”. Vi var hjemme i 
Svendborg igen søndag kl.16. 
 
Da jeg så opslaget, var jeg ikke 
i tvivl om, at det var på denne 
måde, jeg kunne bidrage med 
noget hjælp til Ukraine. 
 
Efter hjemkomsten har jeg be-
varet kontakten til Lene og 
Wendorff. Jeg har blandt be-
kendte, arbejdskolleger og på 
Facebook samlet alt muligt ind: 
cykler, bamser, tøj, tasker, lø-
behjul osv. som er kørt til Hol-
megård på Langeland, som for 
tiden huser 200 kvinder og børn 
(og enkelte mænd). 
 
Jeg var selv dernede forrige 
weekend og så, hvor taknem-
melige de er for at få disse ting. 
Vi spurgte den frivillige derne-
de, om de havde brug for mere, 
og om det er noget bestemt, de 
vil have/ikke have. Hun svarede 
bare: ”Vi kan bruge alt.” De 

ting, der måtte være i overskud 
på Holmegård, fordeles videre 
til de familier, der bor hos pri-
vate eller til andre centre.  
 
Jeg har valgt at vise min støtte 
til det ukrainske folk ved at fla-
ge med deres flag. Der er givet 
tilladelse fra Folketinget til, at 
det må der flages med indtil 
videre til d. 15. maj. 
 
Indsamlingen til de mennesker, 
der flygter til Danmark, er ikke 
slut. Jeg modtager gerne ting, 

der er i orden (vigtigt at det ikke 
opfattes som en ”affaldssta-
tion”, eksempelvis modtog Lene 
et spil kort, men der var så kun 
27 kort tilbage i spillet, øv). 
  
Jeg kan kontaktes på mail: 
ukraine@hsmail.dk 
 
Wendorff har efterfølgende stil-
let sin varevogn til rådighed for 
transporten til Holmegård. Jeg 
har så betalt dagsbevis for 
moms (185 kr.) for at have lov 
til at køre disse ting. 
 
Fra redaktionen: 
Fantastisk at høre om Thomas´ 
oplevelser og skræmmende, at 
krigens uhyrligheder foregår så 
tæt på vores lille smørhul. Et er 
at læse om krigen eller se kam-
pe i fjernsynet, noget andet er -  
som Thomas og de øvrige 
chauffører - at gøre noget aktivt 
og virkelig gøre en forskel.  
Stor respekt for det! 
 
Der vil utvivlsomt komme flygt-
ninge her til Kværndrup også – 
vi håber, at alle tager godt imod 
dem. 

mailto:ukraine@hsmail.dk
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Pendlerpladsen har fået et pift 
 
Af Anders Thorup 

Som du kan se på billedet, er der lavet lavt hegn og beplantning ved pendlerpladsen ved rundkørslerne  
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Idrætsforening vil tilbage i storform 
 
Af Lars Skov Sørensen 
 
Bestyrelsen i Kværndrup IF sætter barren højt, med ambition om at samle byen med fællesskab 
og glæde. 

”Fane ved fod!” Unge gymna-
ster i lange rækker tager opstil-
ling under indmarchen til gym-
nastikopvisning i Kværn-
druphallen. Det er lørdag den 
19. marts. En dag mange af 
børnene har imødeset med 
længsel. Stemningen er da og-
så præget af smil og spænding. 
Mere end 150 tilskuere sender 
taktfaste klapsalver ud mod 
gulvet. Snart skal holdene ud-
folde resultatet af sæsonens 
anstrengelser. Nogle af aktø-
rerne er med for første gang. 
De alleryngste var ikke engang 
født, da der sidst var opvisning 
i Kværndrup! 
 
Coronapandemien har de se-
neste år nemlig taget luften ud 

af såvel airtrack som traditio-
ner. Her har det været en be-
drift at stykke noget sammen, 
der bare minder om en sæson. 
 
Nu, hvor nedlukningerne så 
småt er drevet over, er en næ-
sten helt ny bestyrelse sendt 
på banen, og her tages der til-
løb til en kraftfuld styrkelse af 
fritidsaktiviteterne. 
 
“Kværndrup IF vil samle byen,“ 
fortæller foreningens nye for-
mand, Hanne Baltzer, “og have 
en sund forening, hvor alle kan 
træne godt, sikkert og under 
ordnede forhold.“ 
Den udmelding er kasserer 
Heine Fuglsang Thorenfeldt 
enig i. “Vi skal have mere gang 

i vores gymnastik,“ uddyber 
han. “Bestyrelsen og gymna-
stikudvalget vil rigtig gerne det 
her. Vi skal have kigget på vo-
res udstyr, så børnene kan få 
mest muligt ud af deres gymna-
stik.“ Ifølge kassereren har for-
eningen en sund økonomi, der 
sagtens kan matche ambitio-
nerne. Ovenpå restriktioner og 
en større udskiftning i bestyrel-
se og udvalg har de mange nye 
frivillige skulle finde fodfæste 
og overblik. 
Nu er man altså klar til at sprin-
ge ud i arbejdet og rulle en me-
re solid måtte ud under aktivite-
ter og fritidsliv. 
 
Rollemodeller søges 
Udviklingen skal vendes, og 
hvis den saltomortale skal lyk-
kes, er der brug for hjælpende 
hænder. 
“Det er vigtigt,“ fastslår Hanne 
Baltzer, “at foreningen fortsat 
har en tilgang af frivillige fra 
byen og oplandet.“ Formanden 
peger på, at frivilligheden i 
idrætsforeningen kan være af 
forskellig karakter: “Her kan 
nævnes at søge fonde, praktisk 
hjælp til opvisningen, være 
hjælper eller instruktør på et 
hold.“ 
 
Heine Fuglsang Thorenfeldt 
tilføjer, at der eksempelvis er 
brug for forældre som hjælpe-
trænere til at styrke gymnastik-
holdene. Hvis instruktøren en 
dag ikke kan komme, vil en 
voksen hjælper kunne gennem-
føre træningen som alternativ 
til aflysning. 
Forældre, der er usikre i afsæt-
tet mod et frivilligt eventyr har, 
ifølge kassereren, ikke noget, 

Både gymnaster og idrætsforening har brug for et stærkt underlag. 
Foto Lars Skov. 

Fortsættes s. 9 

FORENINGER OG INSTITUTIONER 
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at frygte. “Man kan få et hurtigt 
kursus, og så er man allerede 
godt på vej.“ Han pointerer 
samtidigt, at børnene ofte er 
glade, når bare de kan komme 
afsted - om ikke andet så til en 
gang fange eller danselege. 
“Vi er en del af DGI, hvor det er 
muligt at få kurser og uddannel-
ser,“ fortsætter Hanne Baltzer. 
Hun gør samtidig opmærksom 
på, at man som frivillig bliver en 
del af fællesskabet. 
“Unge vil opleve, at blive rolle-
modeller, hvilket er udviklende, 
og noget man kan skrive på sit 
cv.“ 
Selvom der ofte også er en 
økonomisk godtgørelse, lægger 

formanden vægt på, at lyst, 
interesse og sammenhold er de 
bærende elementer i forenings-
livet. 
 
Masser af muligheder 
Kværndrup IF er et tætpakket 
redskabsrum af muligheder for 
motion for alle aldre. 
Uanset om man foretrækker at 
blive udfordret med fitness, 
spring, rytmeserier, ketchere, 
bats, hockeystave eller gevær. 
I denne sæson er "Tredje halv-
leg for kvinder" nyeste knop-
skydning på den vidt forgrene-
de aktivitetsliste. Her dyster 
voksne kvinder i alle aldre i for-
skellige spil og øvelser. “Vi har 
prøvet kræfter med fodbold, 
hockey, volleyball, zumba og 
meget mere,“ fortæller Mette 
Bruun, der leder slagets gang 
på holdet. Hun advarer om, at 
tårerne har trillet en del - hel-
digvis på grund af grin og snak.  
“Det har været en meget vellyk-
ket første sæson,“ konkluderer 
Mette Bruun og ser frem til næ-

ste sæson, hvor alle er velkom-
ne til en gang sved på panden 
og smil på læben. 
 
Plads til drømme og dialog 
Hvis der skulle blomstre flere 
gode idéer op, plukker idræts-
foreningen gerne mere til bu-
ketten af tilbud til egnens bor-
gere. “Bare vi har nogle, der 
gider stå for det, kan vi jo hur-
tigt finde ud af, om der er op-
bakning til det,“ lyder det fra 
kasserer Heine Fuglsang 
Thorenfeldt. “Vi har også brug 
for, at folk ringer eller skriver til 
os, hvis der er noget de ikke 
forstår eller er utilfredse med.“ 
Han henviser til hjemmesiden 
www.kvaerndrup-if.dk. Her fin-
der man mere information og 
kontaktoplysninger. 
 
Sidste kolbøtte er nu slået i 
denne omgang gymnastikop-
visning. I forlængelse heraf har 
bestyrelsen allerede modtaget 
forslag til flere børnevenlige 
tiltag.  

“Man bliver glad sammen med bør-
nene!” fortæller Frederikke (t.h.), 
der sammen med Camilla (t.v.) er 
nogle af de unge hjælpetrænere 
på gymnastikholdet Springmix. 

Foto: Lars Skov. 

Fire af de i alt ni friske 
spillere, der hver torsdag 
har det sjovt og pænt 
varmt på hockeyholdet. 
“Og der er plads til flere!” 
lyder opfordringen fra 
holdleder Jonas Østbjerg 
(nr. 2 fra venstre). 

Foto: Lars Skov.  
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Heine Fuglsang Thorenfeldt og 
resten af bestyrelsen er helt 
med på, at tingene kan optime-
res. De håber, at folk vil give 
organisationen tid og en chan-
ce for at kickstarte den traditi-

Midt i billedet smiler årets vinder af idrætsforeningens vandrepokal, Maj-
ken Dea Dagny. I den kommende sæson tager hun over som formand for 
gymnastikudvalget, efter Maria Hansen, der har leveret en stor indsats de 
seneste sæsoner. 

Foto: Lars Skov 

onsrige forening. 
Et sådant løft kræver også, at 
flere tager fat. 
Akkurat som under årets opvis-
ning: 
Her manglede baren akut be-
manding, og teknikken svigte-

de. Hjælpsomme borgere stille-
de sig straks til rådighed. Viljen 
og ånden ser altså ud til, at væ-
re til stede, og det er vigtige 
skridt for en frivillig forening på 
vej op ad formkurven! 
 
Den nye bestyrelse i Kværn-
drup Idrætsforening 
Hanne Baltzer: Formand  
Helle Jensen: Næstformand  
Heine Fuglsang Thorenfeldt:  

Kasserer 
Ellen Hansen:  

Bestyrelsesmedlem  
Henrik Suhr-Lauritzen:  

Bestyrelsesmedlem  
 
Bestyrelsesmedlemmerne har 
delt ansvaret for de enkelte 
sportsgrene og aktiviteter imel-
lem sig, så de enkelte udvalg 
har en direkte kontaktperson i 
bestyrelsen. 
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Egeskov Marked 2022  
 
Brian Nyhus, formand for Markedsforeningen 

 
Optimismen bobler i Markedsforeningen efter sidste års overraskende positive resultat. 

Det gode vejr og besparelser 
de rigtige steder gjorde, at et 
truende underskud blev vendt 
til overskud. Vi arbejder nu vi-
dere med tiltag, der kan gøre 
markedet endnu mere attrak-
tivt. 
 
Iværksættergaden skal bibehol-
des, ligesom vi beholder det 
lyse markedstelt, men det bety-
der, at vi har et telt fra tivoli til 
overs. Det vil vi bruge til et 
madtelt, hvor der forhåbentligt 
kan købes andet mad end det, 
der findes i vores egne madste-
der. Det er lykkedes at få et 
tilskud fra kommunens udvik-
lingspulje, så iværksætterne 
kan købe en stand lidt billigere 
end de andre kræmmere. Vi 
arbejder løbende på at finpud-
se iværksætterkonceptet og 
har i øjeblikket følgende, hvor 
et eller flere punkter skal være 
opfyldt. 
 Du er relativ nystartet 
 Du arbejder med dansk 

design eller danske pro-
dukter 

 Du er eneejer eller har et 
familieforetagende 

 Du arbejder med gen-
brug, recycling, upcycling 
eller cirkulær produktion 

 Du bruger naturmateria-
ler 

 
Jeg har fra starten haft en ide 
om at udnytte torsdag aften. 
 
Vi har undersøgt muligheden 
for en koncert, men her løber vi 
en risiko, hvis vi ikke kan sæl-
ge nok billetter. Det samme 
med stand-up. I år har vi fået 
muligheden for at lave en 
ølsmagning med øl fra Midt-
fyns Bryghus. Eddie Szweda 
vil føre gæsterne trygt igennem 

aftenen med lige dele humor og 
øl. Tre shows i Odense blev 
udsolgt på få dage. Det tredje 
nåede faktisk slet ikke at blive 
udbudt. Se annonce side 8. 
 
Vi har derfor store forventnin-
ger til dette tiltag og håber, der 
er stor interesse for at købe 
billetter. Prisen er 295,- pr. bil-
let, hvor en del af billetprisen 
tilkommer Markedsforeningen. 
Billetter kan købes med mobile 
pay på 13769. Eventuelle 
spørgsmål kan stilles til for-
mand@egeskovmarked.dk eller 
på 61 65 87 69. 
 
Hen over foråret får foreninger-
ne købt det udstyr, de har søgt 
om. Tre Ege Skolen søgte om 
et beløb til blandt andet bolde, 
og det bragte stor glæde for 
eleverne, da de blev overrakt. 
Hallen har ligeledes fået sat 
stik til USB-opladning op i hal-
len, så det nu er nemt at få op-
ladet mobiler mm. 

mailto:formand@egeskovmarked.dk
mailto:formand@egeskovmarked.dk
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Kom og prøv krocket 
 
Af Leif Witt, på vegne af krocketudvalget 
 
Krocket er en taktisk udfordrende idræt. Vores instruktører vil indføre dig i spillets teknik og 
glæder. Vi har kaffe på kanden og hjemmebagt kage. 
Vi spiller hver tirsdag eftermiddag og torsdag formiddag året rundt på vores baner bag ved Ege-
bo. Der er adgang til banerne fra rundkørslen i Egeparken. 

Tirsdag, den 17. maj 2022 
holder Egeparken Krocket 
åbent hus fra kl. 13.30 til 
16.30 i forbindelse med 
Kværndrup Ugen.  
 
Mange vil spørge: ”Hvorfor 
spille krocket i en klub. Vi har 
da prøvet at spille inde i na-
boens have, og det var da 
meget sjovt.” Ja netop, det 
var sjovt! Vi kan blandt andet 
tilbyde, at det bliver endnu 
sjovere.  
 
Krocket spilles på en bane 
på 20 x 30 m med fire spille-
re med hver sin kugle, der 
danner to par. Der er 14 bu-
er, som skal passeres og tre 
andre kugler, der skal ram-
mes. Desuden kræver spillet 
et godt boldøje, en sikker 
hånd, præcision og ikke 
mindst koncentration. Det 
perfekte slag giver en herlig 
fornemmelse, når kuglen 

rammer, som man havde 
tænkt sig. Kort sagt, vi får 
masser af motion, og hjer-
nen udfordres og holdes 
frisk.  
 
Til daglig spiller vi året rundt 

hver tirsdag eftermiddag og 
torsdag formiddag. Foruden 
spil er der også det sociale. 
Kaffepausen er obligatorisk, 
hvor stort og småt bliver 
vendt og diskuteret. 
 
Hvis du synes, at dette lyder 
som noget for dig, er du me-
get velkommen til at komme 
den 17. maj og prøve spillet 
på vores baner bag ved Ege-
bo. Der er adgang til baner-
ne fra rundkørslen i Egepar-
ken. Vi står parat til at tage 
godt imod dig, og vi har det 
nødvendige udstyr. Selvføl-
gelig har vi også kaffe på 
kanden og hjemmebagt ka-
ge. Vi ses. 

Leif forsøger at ramme sort kugle med sin gule kugle. Bent, Kisser og 
Mogens er spændte på, om det lykkes  

Yes, tænker Poul Erik. Slaget lykkedes, og medspiller Aase ser tilfreds ud.  
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Nyt fra Kværndrup Forsamlingshus 
 
Af Dorthe Nielsen, formand 
 
Medlemsbrochuren vil blive lagt i postkassen i løbet af juni måned, og til valget den 1. juni vil vi 
være i forsamlingshuset og stå klar til at sælge medlemskort. 

Så fik vi afholdt Generalforsam-
lingen, og som noget nyt i år 
blev den arrangeret i forbindel-
se med fællesspisningen den 8. 
marts 2022.  
 
Bestyrelsen og Rie kokkererede 
og serverede biksemad med 
spejlæg - det smagte fantastisk 
- har jeg også hørt ude i byen! 
 
Efter generalforsamlingen var 
forsamlingshuset vært med kaf-
fe og lagkage. Super dejligt at 
der var så mange, som valgte 

at blive til generalforsamlingen 
– om det var Mogens’ lagkage, 
der trak eller.. 
Bestyrelsen konstituerede sig 
som følger: 
 
Formand:  Dorthe Nielsen 
Næstformand: Inge Eriksen 
Kasserer: 

Thomas B. Christensen 
Sekretær; Sarah Rasmussen 
Bestyrelsesmedlemmer: 

Birte Pedersen 
Alexander Knudsen 

Benny Kirkegaard 

De nye stole, vi har fået spon-
soreret af Den Faberske Fond, 
er ankommet, pakket ud og 
gjort klar til at modtage gæster 
Stolene er så gode at sidde på, 
at vi tror, I får lyst til at blive lidt 
længere, og I skal være så vel-
komne, vi laver gerne et par 
kander kaffe mere. 
 
Vi vil gerne takke for den støtte, 
der tilflyder os fra sponsorer og 
velvillige borgere, som køber 
medlemskort. 
Tak til Seniorklubben som har 
bevilget os 2.000 kr., og som 
har besluttet at afholde flere 
arrangementer i huset i løbet af 
året. 
 
Medlemsbrochuren vil blive lagt 
i postkassen i løbet af juni må-
ned, og til valget den 1. juni vil 
vi være i forsamlingshuset og 
stå klar til at sælge medlems-
kort. 
Kværndrup Forsamlingshus tlf.  
2278 1277 
www.kvaerndrupforsamlingshus.dk 

http://www.kvaerndrup-forsamlingshus.dk
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Farvel til de store børn i børnehaven 
 
Af pædagog Tanya Ørskov Jensen, på vegne af personalet i Børnehuset Oasen 

Det er ved at være ved vejs 
ende for de store børn i børne-
haven, og 1. april startede de i 
forårs-SFO. 
I Børnehuset Oasen har vi fo-
kus på det tætte samarbejde 
og sammenhold med skolen, 
og derfor er de kommende sko-
lebørn jævnligt oppe at se sko-
len og forårs SFO-lokalerne, så 
de bliver trygge ved at starte i 
nye læringsmiljøer. 
Som en del af det at blive stor 
og modnes, tager man i store-
gruppen på nogle ture ud af 
huset. Vi ser det skaber en god 
samhørighed på stuen at kom-
me ud af de faste rutiner og 
prøvesmage den store verden i 
fællesskab.  
I år er turene gået til bl.a. Na-
turama og Fruens Bøge lege-
plads i Odense.  
Begge ture tog vi med tog, og 
det var både spændende og 
grænseoverskridende at skulle 

tage toget uden sine forældre, 
men alle børn havde en god 
tur.  
Ved Fruens Bøge fik vi fodret 
ænder og spist is samt prøvet 
alle nærliggende legepladser. 
I år havde vi også mulighed for 
at holde afslutningsfest for sko-
lebørnene og deres forældre, 
og til festen havde vi lavet en 
hemmelig baglæns film. 
I samarbejde med hinanden, 
havde børnene lavet små film 
såsom at hoppe ned fra et træ, 
cykle mm. Når de små film var 
lavet, blev de lavet om til bag-
læns film, så det i stedet så ud 
som om de hoppede op i træet 
eller cyklede baglæns.  
De små film blev sat sammen 
til en lang film på 5 min. og blev 
vist til forældre og børn til fes-
ten. Vi havde et brag af en fest, 
hvor alle familier medbragte 
noget spiseligt til en stor buffet. 
Vi vil gerne sige tak for denne 

gang til de kommende skole-
børn og deres familier og ønske 
dem held og lykke i fremtiden. 
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Forfatterbesøg på Tre Ege Skolen 
 
Skrevet af: Niclas, Caroline, Thilde og Magnus fra 5.G 
 
5.G & 6.G har d. 25/1 2022 haft besøg af forfatteren Maria Rørbæk.  

Maria Rørbæk har lavet mere 
end 40 børnebøger, og den før-
ste bog, hun skrev, var “Farvel 
sut” fra 2012. Lige siden har 
hun skrevet bøger. “Farvel sut” 
er en af Maria Rørbæks mest 
kendte bøger.  
Maria Rørbæk er 49 år gammel 
og har uddannet sig som jour-
nalist. Den bog, klasserne har 
arbejdet med, var “De Hemme-
lige Youtubere”,  og der er lavet 
tre bøger i det sæt. Den første 
hedder “De Hemmelige Youtu-
bere”, den næste hedder “En 
Mellemstor Idiot” og den sidste 
hedder “To Mod En”. 
De to klasser har i et forløb ar-
bejdet med bogen “De Hemme-
lige Youtubere”. I forløbet skul-
le 5.G stille spørgsmål til sig 
selv, mens de læste de første 5 
kapitler. De 3 næste kapitler 
skulle vi lave et resume af hvert 
kapitel og til sidst, skulle de la-
ve personkarakteristik af de to 
hovedpersoner.  
Bogen handler om Magnus og 
Selma. Magnus bliver drillet, 
fordi han har et sort moder-
mærke. Selma bakker ham op, 
når han møder sine mobbere. 
De udvikler deres venskab på 
ny og deltager i en konkurren-
ce, som Kongen af Youtube har 

lavet. Selma og Magnus kalder 
sig “De hemmelige Youtubere“, 
og så starter kampen om, 
hvem der er den bedste youtu-
ber. 
Hvor hun fandt sin inspiration 
fra? Maria Rørbæk fandt noget 
af sin inspiration fra sine to 
børn. Inspirationen til “De hem-
melige Youtubere” kom, da hun 
var på ferie med sin familie, 
fordi hendes børn ikke kunne 
lave så meget, så de begyndte 
at lave youtube videoer. Dog 
blev bogen anderledes, fordi 
der jo skulle være nogle udfor-
dringer.    
Maria Rørbæk gav os også go-
de råd til, hvis vi skulle skrive 
en bog: 

 1) Det er vigtigt at starte spæn-
dende, så man vil læse videre.  
 
2) Der skal være modgang.  
 
3) Personerne skal være for-
skellige og have forskellige per-
sonligheder. 
 
Besøget af Maria Rørbæk gav 
os mere viden om, hvordan 
man kan starte den bog, man 
skal skrive, og hvordan man 
skal skrive den. Vi fik også me-
re at vide om, hvordan det er at 
være forfatter/journalist.  
  
Det var et spændende besøg af 
Maria Rørbæk, og vi fik en 
masse ny viden.  



 17 

 FORENINGER OG INSTITUTIONER 

Ny flot legeplads er et fantastisk samlingspunkt på Tre Ege Skolen 
 
Af Pernille Feveile 

På en kold februardag, kunne 
eleverne næsten ikke vente 
med at give sig i kast med le-
gen på den nye legeplads.  
I et par uger havde eleverne 
gået og kigget spændt på, at 
den nye legeplads blev rejst og 
bygget op.  
Endelig den 21. februar kunne 
vi holde indvielse, og båndet 
blev klippet. Det blev fejret med 
sang og flødeboller til alle og 
en masse leg og grin.  
Der blev hurtigt kø og et stort 
hit at lege fangelege på det nye 
klatretårn.  
Eleverne på skolen har længe 
haft et ønske om gynger i sko-
legården. Ønsket er gået i op-
fyldelse til meget stor glæde for 
alle. Det bliver en ren fornøjel-
se at gå foråret og sommeren i 
møde. 

Fagdag i idræt på Tre Egeskolen 

Af idrætslærerne i 1.- og 2. klasse 

1. og 2. klasse på Tre Egesko-
len Kværndrup har haft fagdag i 
idræt.  
Fagdagen foregik i Kværn-
druphallen den 2.marts. 
 
1.og 2. klasse skulle lave red-

skabsgymnastik.  

Eleverne lavede forlæns og 

baglæns rulle, kolbøtter, vejr-

møller og øvede håndstand. 
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Egebos Venner i Kværndrup 
 
Af Connie Ebbesen, for bestyrelsen i Egebos Venner 

Vi må nu komme på Egebo 
igen, hvad vi glæder os meget 
til efter denne lange pause med 
Corona. 
 
Vi begynder med i uge 20, tirs-
dag den 17. maj at være vært 
ved kaffen på Egebo kl. 14. 
 
Udflugt til Helnæs den 1.  juni 
med spisning på Helnæs Kro. 
Pris 200 kr.Tilmelding senest 
den 23. maj til Connie på tlf. 
3026 5623. 
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Rasmus Christiansen (1840-1928), Brænderupgaard - 2. del 
 
Af Edvin Larsen 
 

Kvægopdrætter. Rasmus 
Christiansen var kvægopdræt-
ter og arbejdede hele tiden på 
at udvide besætningen, dels 
gennem egen avl, men også 
ved indkøb af køer. Den dagli-
ge mælkeproduktion var i juni 
1866 på ca. 120 l mælk, men 
opadgående, hvilket kan læses 
i et brev af 21. juni 1866 til Gre-
the. I dette nævner han, at pro-
duktionen nu er oppe på 130 l 
mælk daglig, og at han har fire 
køer, som står for at skulle kæl-
ve, så han venter at nå op på 
140 l mælk. I samme brev kom-
mer han også ind på sit 
”personale”, idet han skriver: 
”Hanne, som tjente i Eskild-
strup, har jeg faaet fæstet for 
22 Æg og 1 pund Uld, men hun 
vil gjerne at jeg skal sige Emma 
op, men jeg gjør det ikke, hvis 
hun vil være skikkelig. Jeg har 
nu alle mine Folk for Vinterhalv-
aaret, paa Husholdersken nær, 
men jeg kan vel stole paa du 
skaffer mig en, helst paa læn-
gere Aaremaal; thi jeg holder 
ikke af at skifte saa tidt.” Heri lå 
der en skjult finte over for Gre-
the. Af et brev den 14. august 
1866 til Grethe om årets høst 
fortæller han, at hans virksom-
hed omfatter 12 til 14 menne-
sker, og det gør, at han har nok 
at se til. Høsten har vist sig at 
være god. ”Ja Gud har i aar 
givet mig en god Velsignelse af 

Korn. Jeg havde 265 Traver 
Rug og efter hvad jeg kan 
skjønne vil jeg deraf kunne av-
le ca. 160 Td. Og vistnok lidt 
over 20 Td. Hvede…”. ”Du tak-
ker jo ogsaa Gud derfor, thi det 
er jo ogsaa dit.” Brænderup-
gaard havde eget gårdmejeri, 
hvor smør og ost blev produce-
ret. Rasmus solgte selv sin 
produktion enten i Odense eller 
i Svendborg. Men det var ikke 
bare nøgne fakta, som brevene 
til Grethe indeholdt. Rasmus 
skrev også om sine følelser for 
Grethe., hvilket ses i det føl-
gende: ”… saa til Slutning igjen 
lidt af det Indre. Forleden Dag 
gik jeg ude i min Have, der saa 
jeg at Stikkelsbærrene var 
modne – hvad Tanker opkom 
saa tror du? Disse: Saa maae 
det omtrent være et heelt Par 
Aar siden jeg første Gang saae 
hende (ved Maaneskin), hende 
som nu i næsten 2 Aar næsten 
ikke, det tør jeg sige, en Time 
af Dagen har været ude af mi-
ne Tanker…”. 
 
Bryllup. I et brev til Grethe 12. 
september 1866 fortæller Ras-
mus, at hans fader havde talt 
med pastor Clausen, Ryslinge 
om bryllupsfærden og fortsæt-
ter: ”… det kan nok lade sig 
føie efter vort Ønske. Jo du 
kommer nok til at løse Skuds-
maal og maaske jeg løser Sog-

nebaand til Ryslinge; men Fa-
der og jeg kommer nok til Søl-
linge at tale med Bolbro derom, 
naar vi faar Rugen saaet, før 
har vi ikke Tid.” Grethes foræl-
dre var begge døde. Faderen 
boelsmand og senere gårdbe-
styrer Niels Hansen (Brandt) 
døde i 1861, og to år senere 
døde Grethes moder Karen 
Marie Rasmusdatter. Grethe 
var 33 år og syv år ældre end 
Rasmus. Rasmus og Grethe 
blev viet i Ryslinge Kirke ons-
dag den 31. oktober 1866 af 
pastor Johannes Clausen. 

Fakta 
Forordning om skudsmålsbøger af 
5. september 1832 bestemte, at 
alle tjenestefolk skulle have en 
skudsmålsbog. Det var en lille for-
trykt bog, hvori mange forskellige 
attester kunne indføres. Første 
indførsel var ofte konfirmationsat-
testen.  Ved flytning til andet sogn 
skulle bogen have en påtegning. 
Skudsmålsbogen skulle forelæg-
ges sognepræsten i begge sogne. 
I 1867 blev det forbudt for husbon-
den at skrive andet end ansættel-
sesperioden. 
Sognebånd blev indført ved lov af 

1855. 

Rasmus og folkehøjskolen. 
Pastor Clausen, som tiltrådte 
som præst 18. februar 1866, 
var ”en haltende mand åndelig 
talt, idet han haltede mellem 
Indre Mission og Grundtvigia-
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nismen.” (H.M. Henriksen: Rys-
linge Sogns Historie, 1955., s. 
156). Clausen var med til at 
stifte Indre Mission i 1862, men 
var også optaget af Grundtvigs 
tanker, og selv om Kristen Kold 
i perioden 1851-1853 havde 
forsøgt at etablere en højskole i 
Ryslinge, blev det pastor Clau-
sen, som i efteråret 1866 be-
gyndte at holde højskole i præ-
stegården, - en højskole, som 
blev til Ryslinge Folkehøjskole. 
Som lærere på højskolen an-
satte han en række lokale per-
soner. Rasmus var en af dem. 
Rasmus blev ansat i efteråret 
1866 og underviste på skolen 
de næste to år i landmåling, 
nivellering, husdyrbrug og ager-
dyrkning, samtidig med at han 
drev Brænderupgaard på behø-
rig vis. Hans faglige viden og 
evner inden for landmåling og 
nivellering førte til, at han sene-
re opmålte, nivellerede og teg-
nede kort med dræningsplan 
over Gislev Præstegårds ho-
vedlod og blev af ministeriet 
overdraget overopsynet med 
planens udførelse. 
 
Højre kontra Birkedal. 
Rasmus’ fader var højremand 
og kongetro og ikke tilhænger 
af pastor Birkedals demonstrati-
on fra prædikestolen og senere 
i rigsrådet, hvilket medførte Bir-
kedals afsked som sognepræst 
22. september 1865. De næste 
par år blev der arbejdet på en 

lovændring, som skulle sikre 
valgmenighedslovens gennem-
førelse i foråret 1868.  
I et brev til Rasmus den 21. 
februar 1867 fortæller faderen, 
at han ikke er tilhænger af 
”Ryslingeloven”, som den blev 
kaldt på tinget, og at han agter 
at stemme imod. Af brevet 
fremgår det også, at han ikke 
er i tvivl om sønnens holdning 
til loven, men håber, at hans 
”Foredrag” kan få ham på an-
dre tanker. Og videre: 
”Imidlertid kan jeg endnu ikke 
see, at det er rigtig at vedtage 
en saadan leilighedslov per-

Fakta 
Først ved lov om menighedsråd i 
1903 fik sognemenigheden medind-
flydelse på valget af sognepræst. 

sonlig - eller om man vil Parti-
lov, thi det er dog – disse Folk 
forlanger at komme ind - eller 
blive i Folkekirken, dog med 
den Ret frem for Folkekirkens 
øvrige Medlemmer selv at væl-
ge deres Præst, have Folkekir-
kens Rettigheder, men undslaa 
sig for den almindelige Kirke-
ordning - eller Pligter, hvor de 
kan. Dette er jo dog som om de 
vil have noget for dem selv…”. 
Af brevskriveriet mellem far og 
søn fremgår det, at Rasmus er 
en driftig og dygtig landmand, 
som investerer i hest og op-
drætter kvæg, hvilket faderen 
også anerkender over for Ras-

mus i sit sidste brev, inden 
Rigsdagen går på sommerferie 
i juli 1867. På det tidspunkt gi-
ver Rasmus’ køer 142 liter 
mælk daglig, medens faderens 
køer hjemme på gården i Rys-
linge kun yder 125 liter. Udover 
forpagtningen af Brænderup-
gaard havde Rasmus også 
Eskelund (Raundrupgaard) i 
Gislev Sogn i forpagtning fra 1. 
april 1879 og frem til 1895. Da 
forpagtningen af Eskelund op-
hørte, flyttede familien tilbage til 
Brænderupgaard. Stjernegaard 
- en nabogård til Brænderup-
gaard - købte han 1. maj 1881. 
 
Børn. 
Grethe nedkom 27. august 
1867 med deres førstefødte – 
en pige, som blev døbt Mariane 
Camilla Marie. De følgende otte 
år nedkom Grethe ”fast” hvert 
andet år. Det blev til tre piger 
og to drenge. 18. august 1869 
fødtes en søn, som blev døbt 
Niels Christian Peder. Sønnen 
kom ikke til at gå i sin faders 
fodspor. Han blev cand. phil. og 
stenograf i Rigsdagen. 27. ok-
tober 1871 blev Frederikke An-
drea født på Brænderupgaard. 
Hun blev uddannet jordemoder. 
Hans Jørgen blev født 23. juni 
1873 på Brænderupgaard. Han 
blev landmand og forvalter på 
fødegården under sin fader. 
Hans Jørgen overtog 1. maj 
1910 nabogården, Stjerne-
gaard i Ellerup, Gudbjerg Sogn 
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efter faderen. Hans Jørgen om-
byggede Stjernegaarden. I 
1917 solgte han gården. Augu-
sta Rasmine blev født 24. au-
gust 1875 på Brænderupgaard. 
 
Rasmus og tillidshverv pas-
sede sammen. Han blev hurtigt 
involveret i organisationsarbej-
de. Rasmus blev indvalgt i 
Svendborg Amts landøkonomi-
ske Selskabs bestyrelse 1. ja-
nuar 1872 og overtog posterne 
som sekretær og kasserer. Dis-
se poster bestred han helt frem 
til 1. januar 1906, hvorefter han 
i 16 år var næstformand - altså 

50 år i Svendborg Amts land-
økonomiske Selskab. Ved sin 
afgang blev han udnævnt til 
æresmedlem. Medens han 
havde Eskelund i Gislev Sogn i 
forpagtning, flyttede hele famili-
en bopæl hertil. Det gjorde, at 
Rasmus kunne lade sig opstille 
til sognerådet i Gislev. Han 
blev valgt og sad ni år i rådet. 
Rasmus var endvidere amts-
rådsmedlem i Svendborg 
Amtsråd (1887-1910).  
Det var også i denne periode, 
han fungerede som landvæ-
senskommissær og formand 
for amtskommissionen (1899-
1910), som havde til formål at 
tilvejebringe jordlodder til land-
arbejdere i Svendborg Amt - de 
såkaldte husmandsbrug.  
Tillidshvervene var mange: for-
ligsmægler i tyendesager, tak-
sationsmand, vandsynsmand, 
medlem af ekspropriationskom-
missionen for De Sydfynske 
Jernbaner, medlem af over-
skatterådet og formand for Fy-
ens Stifts Kreaturforsikrings 
Forening i øvrigt det sidste til-
lidshverv, han afgav. Han blev 
også medlem af Fyens Stifts 
Sparekasses repræsentant-
skab og fik senere en tilsvaren-
de post i Svendborg Bank. 
 
Gennem sit arbejde i Svend-
borg Amts landøkonomiske 
Selskab havde han kontakt til 

Fyens Stifts patriotiske Sel-
skab, som han blev medlem af i 
1883. Rasmus var højt respek-
teret i selskabet og var udset til 
at skulle overtage ledelsen af 
Landbrugsskolen i Odense, da 
dens forstander Valdemar Pe-
tersen i 1893 fratrådte, men af 
flere grunde kunne han ikke 
tage imod dette ærefulde hverv. 
 
Rød fynsk malkerace. Ras-
mus’ sans for kvægopdræt be-
tød, at besætningen på Bræn-
derupgaard blev grundstam-
men inden for rød fynsk malke-
race. Besætningen omfattede 
ca. 50 køer og fik i en årrække 
stor indflydelse gennem Tau-
rustyrene. I 1913 viser afkoms-
undersøgelser, at der var 31 
sønner og 60 sønnesønner af 
Taurus IV, som var optaget i 
stambogen, og ca. 100 Tau-
rustyre var noteret i de fynske 
kvægavlsforeninger, hvilket vid-
ner om den betydning, besæt-
ningen på Brænderupgaard 
havde for den fynske kvægavl. 
Gennem årene modtog Ras-
mus mange erkendelser i form 
af diplomer og præmier for sin 
besætning. Det var således ik-
ke uden grund, at Rasmus fra 
officiel side blev hædret med 
ridderkorset og sølvkorset, da 
han blev dannebrogsmand i 
1881 og udnævnt til Ridder af 
Dannebrog i 1892. 

Rød fynsk malkerace opstillet på Brænderupgaard o. 1900. Foto: Lokalhistorisk Arkiv.  
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Politisk virke. Rasmus var 
landbrugsfagligt særdeles kom-
petent, hvilket havde ført til ad-
skillige bestyrelser og organisa-
tioner, og det var derfor ikke 
overraskende, at Rasmus også 
blev politiker. Han kom fra et 
meget politisk hjem, hvor også 
hans brødre var involveret i po-
litik såvel lokalt som på lands-
plan. Deres fader, Christian 
Rasmussen opnåede den ære 
som dansk bonde at være kon-
gevalgt medlem af Landstinget. 
Faderen var højremand og til-
hænger af Estrup. Det samme 
blev hans sønner. Rasmus blev 
dog mere moderat med årene. 
Han opstillede for første gang til 
Folketinget i Kværndrup-kred-
sen i 1873 og nåede trods kort 
varsel ca. 300 stemmer, men at 
fortrænge Jens Jensen Trunde-
rup var dog ikke muligt. Efter 
flere opfordringer blev han op-
stillet som Højres kandidat i 
Nyborgkredsen i 1876. Ved det-
te valg fik han 900 stemmer, 
men måtte se sig slået af ven-
stremanden Anders Tange. 
Ved valget den 3. januar 1879 
slog han Tange med syv stem-
mer, men Folketinget forkaste-
de valget af temmelig intetsi-
gende grunde. Ved et nyt valg 
et halvt år senere sejrede Tan-
ge med 1346 stemmer mod 
Rasmus Christiansens 1274. 
Først ved valget 24. maj 1881 
lykkedes det for Rasmus at be-
sejre Tange med 12 stemmer, 
og denne gang blev valget god-
kendt, men allerede to måneder 
senere mistede Rasmus igen 
sit mandat. Mandatet gik til Ni-
els Jensen Toustrup. Rasmus 
havde svært ved at få tilstræk-
kelig med stemmer såvel i 
Kværndrup-kredsen som i Ny-
borg-kredsen. Først da han 
skiftede til Faaborg-kredsen i 
1909, havde han bedre held 
med sig og blev valgt til Folke-
tinget. Ved valget i 1913 røg 
han igen ud af Folketinget. 

Dannebrogsmændenes hæders-

tegn – sølvkorset. 

Rasmus beskrives som en vel-
forberedt, livlig og behændig 
taler. I Folketinget talte han ”én 
gang og det meget godt og 
moderat”. Rasmus Christian-
sen var indædt modstander af 
det ny grundlovsforslag til 
grundloven af 1915. I forhold til 
den politiske strid, som grund-
loven af 1866 havde givet an-
ledning til, var den væsentlig-
ste ændring, at den almindeli-
ge valgret igen kom til at gæl-
de for Landstinget. Dog var der 
fortsat bygget visse konservati-
ve garantier ind i forslaget, 
som ville medføre lige valgret, 
idet såvel kvinder som tjene-
stefolk fik valgret. Selv om 
Rasmus havde mange støtter 
inden for højre, havde hans 
modstandere forenet sig i kam-
pen imod højremanden og for-
mået at få professor, dr. phil. 
Carl N. Starcke, Frederiksberg 
til at stille op. Starcke valgtes 
med 1758 stemmer mod Ras-
mus Christiansens 1077. Ved 
dette valg nåede stemmepro-
centen i Faaborg-kredsen helt 
op på 71,6 %. Rasmus havde i 
en lang årrække været en tro 
repræsentant for Højres tanker 

og agitationen på Fyn, men at 
han blev svigtet og vraget af 
sine egne partifæller, tog han 
sig meget nær. 
Rasmus havde den store 
sorg at miste sin kære Grethe 
10. februar 1908. Hun blev be-
gravet på Gudbjerg Kirkegård. 
To år senere i 1910 døde søn-
nen Niels Christian Peder af 
tuberkulose i København. I en 
alder af 75 år afstod Rasmus 1. 
april 1915 forpagtningen af 
Brænderupgaard og flyttede til 
Ryslinge. Her levede han et 
stille og tilbagetrukket liv, og 
skønt helbredet var blevet no-
get påvirket af sygdom og tabet 
af hans kone og to af deres fem 
børn, bevarede han dog i sjæl-
den grad sine åndsevner og 
sine mange interesser. I en al-
der af 88 år døde Rasmus Chri-
stiansen en sommerdag den 
11. juli 1928. Rasmus blev be-
gravet ved siden af sin kære 
Grethe på kirkegården i Gud-
bjerg. Rasmus var en hæderlig 
og retsindig mand, æret og ag-
tet på sin egn og i sit sogn, hvil-
ket også fremgår af nekrologen 
i Fyens Stiftstidende den 11. 
juli 1928, som slutter med 
”Budskabet om den afholdte 
Forpagters Død vil blive modta-
get med stor Sorg overalt.” 

Brænderupgaard med matri-
kelnr. 64a Gudbjerg Sogn, 
Gudme Herred og Svendborg 
Amt eksisterer ikke længere. 
Gården blev revet ned i 1982, 
og der findes kun nogle få ting, 
som i dag fører hen til, at der 
på netop dette sted lå en gård. 
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 AKTIVITETSKALENDEREN 

Dato Kl. Arrangement Sted Arrangør / tilmelding Pris 

17/5 14.00 Kaffe på Egebo Egebo Egebos Venner  

23/5 19.00 Revy med kaffe og kage bagefter 
Forsam-
lingshuset 

Kværndrup-Ugen 75,-/45,- 

1/6  

Udflugt til Helnæs med spisning 
på Helnæs Kro. Tilmelding senest 
den 23. maj til Connie på tlf.  3026 
5623   

 Egebos Venner 200,- kr. 

Ekstra opførelse af  
årets revy 

 
Mandag d. 23. maj kl. 19.00 
i Forsamlingshuset 
 
Pris: Voksne 75 kr., børn 45. kr. 
Kaffe og kage efter forestillingen 
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