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FRA REDAKTIONEN 

Priser for annoncer 

⅟₈ side:  1.600 kr. ex. moms,  

¼ side  3.000 kr. ex. moms,  
½ side  5.500 kr. ex. moms,  

⅟₁ side 10.000 kr. ex. moms.  

Priserne er for 5 numre årligt, 
husstandsomdelt til ca. 1200 
husstande.  
 

Ordlyden af annoncen kan æn-
dres fra blad til blad. 
 
Forsidebillede:  Forsamlings-
huset anno 1932 (Kilde: Kværn-
drup Sogn 1900-1965, foto 
Aase Larsen) og Forsamlings-
huset anno 2011-foto Peter Ni-
elsen. 

Holdet bag 
 
Redaktion 
Anders Thorup, redaktør:  
tlf. 6227 1274 
Mette Schiel: tlf. 6227 2752 
Peter Nielsen: tlf. 6227 1358 
Lars Skov Sørensen:  
tlf. 2276 4141 
 
Vidste du, at .... ?  
Tekster: Edvin Larsen m.fl 
 
Tekst og billeder til bladet:  
plata@plata1226.dk 
(billeder skal fylde mindst 1 MB.) 
 
Layout og tryk 
Anne Sloth 
Jesper Sell 
Kaare Paludan 
 
Økonomi og annoncetegning 
Svend Aage Tukjær,  
(tr-dongsgaard@hotmail.dk) 
Tove Svendsen 
Olav Engholm, (valo@pc.dk) 
Tove Jørgensen 
 
Om indlæg, artikler og andet 
indleveret materiale 
Ansvar for indlæg, artikler m.m. 
påhviler alene forfatteren/
indsenderen.  
Det kan være nødvendigt at re-
digere, beskære eller udelade 
dele af det indleverede materia-
le, men såfremt det drejer sig 
om væsentlige ændringer, vil det 
selvfølgelig være efter aftale 
med indsender. Redaktionen 
forbeholder sig desuden ret til 
helt at fravælge indsendt tekst 
og billeder, hvis der er plads-
mangel i bladet. 
 
5 blade om året 
Der er planlagt 5 udgivelser på 
et år: uge 9, 16, 26, 36 og 48. 
Deadline til næste nr. er den 

30. oktober 

Der sker stadig ting og sager i 
projekt byfornyelse, som Trine 
Hedegaard Jensen, Faaborg-
Midtfyn Kommune har beskre-
vet. Vejdirektoratet er tilsynela-
dende godt i gang med planer 
for cykelstien mod Egeskov.  
Lidt indenfor samme emne, har 
der 15. august været sidste frist 
for høringssvar til Faaborg-
Midtfyn Kommune om udvik-
lingsstrategi 2012 – måske bed-
re kendt som Toscana-planen.  
 
Høringssvarene fra Lokalråd og 
idrætsforeningerne bringes her i 
bladet, og redaktionen vil gerne 
opfordre til at høringssvarene 
bliver nærlæst, idet de indehol-
der emner om det, som rører sig 
i byen. Vi vil også opfordre alle 
til at følge med i, hvordan arbej-
det med byfornyelsen udvikler 
sig , - følg med dels her i bladet 
(og i tidligere numre), dels i 
dagspressen! 
 
Brugen af Kværndruphallen lig-
ger mange folk på sinde. Der er 
en brugergruppe omkring Hal-
len, som har nogle visioner. 
Men er disse versioner også de 
visioner, borgerne har? Redakti-

onen håber, at der kan komme 
en debat i gang her i bladet.  
Se annonce vedr. borgermøde i 
hallen d. 5. oktober og annonce 
vedr. behov for pasning af børn 
over  SFO-alderen her i bladet. 
 
Og så nærmer årets store begi-
venhed i Kværndrup sig jo – 
Egeskov Marked 3. onsdag i 
september, den 21. Vi håber på 
hele byens vegne, at vejrguder-
ne i år står Markedet bi.  
Redaktionen har fået en del re-
aktioner fra folk vedrørende Bit-
ten Møllers indlæg i seneste 
blad om Kværndrup Forsam-
lingshus og vært Michael Niel-
sen. Og indlægget var grundlag 
for en artikel i Fyns Amts Avis, 
så bladet bliver altså læst uden 
for sognets grænser! Som det 
fremgår af Peter Nielsens artikel 
her i bladet, har reaktionerne fra 
borgerne været positive. Forhå-
bentlig har artiklen været med til 
at nedbryde en masse fordom-
me i Kværndrup – og ikke kun i 
forhold til Michael i Forsamlings-
huset. 
 
”5772.Kværndrup” har jo så el-
lers eksisteret i et år, og vi har 

Fra redaktionen 
 
Af Anders Thorup 
 
5772.Kværndrup læses udenfor sognegrænserne. Vi vil gerne være 
med til at nedbryde fordomme. Vi vil ligeledes gerne bruges: Brug 
Aktivitetskalenderen, ”Rød og Gratis” og skriv gerne indlæg. 

mailto:plata@plata1226.dk
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FRA REDAKTIONEN 

derfor været ude for at forny 
annoncekontrakterne hos de 
forretningsdrivende, som troede 
på bladet fra starten, og som 
turde støtte bladet på vores 
glatte ansigter. Kontrakterne, 
som tegnes for 1 år ad gangen, 
bliver heldigvis fornyet, hvilket 
vi tolker som om, bladet lever 
op til forventningerne. Borgerne 
og foreningerne supplerer øko-
nomien med frivillige bidrag, så 
bladet næsten kan køre rundt. 
Tak til annoncører, foreninger 
og for øvrige bidrag! 
Redaktionen vil gerne slå et 
slag for et par af vores faste 
rubrikker. Aktivitetskalende-
ren kan bruges meget mere, 
end det nu er tilfældet. Mange 
foreninger har faste datoer, 
hvor aktiviteter sker, så det an-
befales, at sende en mail til re-
daktionen, så jeres arrange-
ment bliver annonceret. Enhver 
forening har brug for at være 
synlig i lokalsamfundet – at bli-
ve nævnt i aktivitetskalenderen 
er en god reklame. ”Rød og 
Gratis”- vores handelsside – 
kan også bruges meget mere. 
Det er en glæde at se Lokalrå-
dets plakatsøjle blive brugt flit-
tigt - mange af opslagene kun-
ne også bringes i 
”5772.Kværndrup”. Det er et 
godt tilbud at komme ud til 
1200 husstande med sin an-
nonce om afhentning af katte-
killinger eller sit tilbud om at 

passe børn. Læs i øvrigt mere 
om plakatsøjlen inde i bladet! 
Og i lighed med sidste blad, 
opfordrer vi folk til at skrive ind-
læg til bladet. Sommerperioden 
er ved at være overstået, og i 
redaktionen forstår vi nu begre-
bet ”agurketid” lidt bedre. Hvor 
der i de tidligere udgaver af 

 
Lise-Lotte Liengaard 
62272561/28902583 

Sønderhave 3, Kværndrup 
 
 

Tørklæder til alle! 
Besøg os i hytten i Sønderhave. 
Eller i Trunderup tlf. 22749873 

”5772.Kværndrup” er blevet til-
sendt flere artikler, end der har 
været plads til, har vi i denne 
udgave måttet ud og arbejde 
lidt for at få materiale til de 32 
sider. I sommerferien går ting i 
stå, og man kan faktisk godt 
komme til at længes efter, at 
hverdagen kommer til at funge-
re igen.  

Giv din personlige støtte til lokalbladet 5772.Kværndrup  

 
Tak til de mange, som allerede nu har givet rundhån-

dede beløb til bladet!  
I yder en stor hjælp til det fortsatte arbejde! 

 
Vi håber at flere endnu vil være med til at bakke økonomisk op om 
bladet. 
 
Indbetal minimum 50 kroner til konto 5975 1090149 (oplys navn og 
adresse) - så giver du bladet en værdifuld støtte og er medlem frem 
til og med generalforsamlingen i marts 2012. 
 
Har du allerede betalt, gælder dit medlemskab naturligvis også ind-
til da. 
 
Kontingentet giver stemmeret til generalforsamlingen, men skal pri-
mært ses som en støtte til et blad, der også gerne skulle udkomme 
de næste år. 

På forhånd tak for bidraget. 

 



4  

 

 

NYHEDER 

Nu kan konturerne af den fore-
stående byfornyelse i Kværn-
drup så småt anes. Følgegrup-
pen har holdt to møder og har 
diskuteret store og små tiltag. 
Samtidig får kommunen også 
henvendelser fra andre i byen, 
der byder ind med forslag, så 
billedet af byens behov gradvist 
nuanceres. Der er dog fortsat 
plads til nye ideer, så alle er vel-
komne med input til enten lokal-
rådet eller kommunen. 
 
Besigtigelsestur  
Ved sidste møde i følgegruppen 
blev der bl.a. snakket en del om 
det grønne areal neden for Bak-
kelunden og hen mod Mågesø-
en. En del af området, især 

rundt om søen, fremstår i dag 
tæt og ufremkommelig, så kom-
munens parkafdeling tog efter 
mødet på en vandring i området 
for at se på mulighederne for at 
få realiseret nogle af de ønsker 
som følgegruppen havde. Turen 
fortsatte til flere af de andre ste-
der i byen, som på gruppens 
opfordring kan stå over for en 
revitalisering. 
Flere i følgegruppen har også 
påtaget sig opgaver, der hen 
over sommeren skulle løse. Det 
sker bl.a. for at sikre en god 
fremdrift i planerne og for ikke at 
miste kostbar tid i forhold til bl.a. 
eksterne samarbejdsparter som 
ønskes på banen i forbindelse 
med byfornyelsen. 

Bygningsfornyelse med bo-
nus 
Sideløbende med indsatsen på 
veje, i parker og andet, er der 
også mulighed for at gøre noget 
for de mest trængende ejen-
domme i Kværndrup. Bygnings-
fornyelsen giver mulighed for et 
kommunalt tilskud på op til 25 % 
af de udgifter man har ved reno-
vering af tag, facade, vinduer, 
døre og lignende. Og lige nu er 
der oven i købet en bonus, idet 
staten giver mulighed for at 
trække bl.a. håndværkerudgifter 
for op til 15.000 kr. pr. person 
over 18 år fra på selvangivelsen. 
Så har du en udlejningsejendom 
eller en privat ejendom, som 
kunne trænge til en kærlig hånd, 

Byfornyelse og bygningsfornyelse i Kværndrup 
 
Af Trine Hedegaard Jensen 
 
 
Nu kan konturerne af den forestående byfornyelse i Kværndrup så småt anes. Der er dog fortsat 
plads til nye ideer, så alle er velkomne med input til enten lokalrådet eller kommunen. Der er fo-
kus på både grønne områder og bygningsfornyelse. 
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NYHEDER 

er det fornuftigt at få det gjort 
nu. En indsats på den front, vil 
ikke kun gavne den enkelte 
ejer, men hele byen. Nå man er 
på udkig efter et nyt hus, kigger 
man nemlig ikke kun på det 
hus, der er til salg, men også 
på de andre huse langs vejen. 
Derfor har man som husejere 
et fælles ansvar for, at byen er 
attraktiv som bosætningsby. 
Det er nemt at søge tilskud til 
bygningsfornyelse, man kan 
enten ringe til Trine Hedegård 
Jensen fra Faaborg-Midtfyn 
kommune på 72532031 eller 
finde ansøgningsskemaet på 
kommunens hjemmeside under 
emnet byfornyelse. Det vigtig-
ste er at huske, at arbejdet ikke 
må være sat i gang, inden 
man får tilsagn om støtte. 
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NYHEDER 

Nu har plakatsøjlen eksisteret i 
lidt over et år. Den bliver heldig-
vis brugt meget og til mange for-
skellige ting. 
For at få lidt orden på opslage-
ne, opdeles søjlens 3 sider nu 
efter emner. 
 
Siden mod postkassen: 
Lokale arrangementer. 
 
Siden mod vejen: 
Andre arrangementer og med-
delelser. 

Den 3. side: 
Køb/salg - udlejning - arbejde 
tilbydes - efterlysninger 
Af pladshensyn må der kun op-
sættes et opslag pr. emne, lige-
som opslagene bliver taget ned, 
når de ikke mere er aktuelle. 
 
Lokalrådet vil forsøge at holde 
plakattavlen á jour og pæn. Har 
du sat plakat eller annonce op, 
som ikke mere er aktuel må du 
meget gerne fjerne den igen. 

Plakatsøjlen ved Brugsen. 
 
Af Aina Lind-Hansen, Lokalrådet 
 
Plakatsøjlen har haft 1-års-fødselsdag og bruges af mange. 
Søjlens sider emneopdeles. 

 
  TANDLÆGERNE I KVÆRNDRUP 
  Jørgen Bergmann & Eva K. Jensen 
  Svendborgvej 5, 5772 Kværndrup, tlf.: 62 27 27 71 
   Se vores hjemmeside: www.bergmannjensen.dk 

http://www.bergmannjensen.dk
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SOGNEROD 

Cykelsti ved åen 

Selv hundetoilettet er groet til Det ”grønne område”  nord for Kirkevej 

Hvad sker der med stierne og de grønne områder i Kværndrup? 
 
Af Mette Schiel 

Det har altid været dejligt at gå 
en lille tur på vores stier og ny-
de de mange grønne områder i 
byen. Indtil i år har stierne væ-
ret ryddede både sommer og 
vinter, og der har været plads 
til både cyklister og fodgænge-
re. De grønne områder har 
fremstået flotte og velholdte, 
og græsset ved de forskellige 
legepladser har været holdt.  
Desværre er dette ikke længe-
re tilfældet. Nu er naturen ved 
at tage overhånd.  
Stier, åen, de grønne områder 
– ja, selv hundetoilettet er snart 
helt groet til! 

Cykelsti ved åen 

Selv hundetoilettet er groet til Det ”grønne område”  nord for Kirkevej 
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SOGNEROD 

 

Tilgroet å 
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SOGNEROD 

Kværndruppere i medierne 
 
Af Anders Thorup 

Siden sidste blad har der været 
afviklet Tour de France. I studiet 
i Odense bliver der inviteret folk 
til at sidde i studiet under opta-
gelserne. Blandt gæsterne i stu-
diet sås i år Kristian Wowk og 
David Simpson, som begge har 
trådt deres barnesko i Kværn-
drup.  
Kristian ses med rød Danne-
brogstrøje. David ses mellem de 
2 studieværter..  
 
TV Fyn har været på havebesøg 
i Trunderup hos Fuchsiagartneri-
et Sønderlund. Hans Ove Drejer 

viste Signe Ryge rundt i den im-
ponerende have. Blandt andet 
viste Hans Ove seerne og Signe 
Ryge, den selvfremelskede 
Fuchsia ved navn Annette – op-
kaldt efter datteren…  
 
I forbindelse med koncert med 
Bon Jovi i Horsens, var der i 
”Go´morgen Danmark, konkur-
rence om at vinde billetter til 
koncerten. Konkurrencen gik ud 
på at komme til at ligne Bon 
Jovi. Mads Langelund deltog 
med dette foto fra Halloween 
under studieophold i USA. Bille-

det blev offentliggjort på TV-
skærmen, men Mads vandt des-
værre ikke….. 
 
Billedet fra Tour de France stu-
diet er som det fremgår, taget 
fra fjernsynsskærmen, så kvali-
teten er ikke i top. Mads er fun-
det på TV2´s hjemmeside 
 
Og hvordan kom aftale om TV-
udsendelse så lige i stand. Vi 
har spurgt i Sønderlund Fuch-
siahave…. og bringer et ”rigtigt” 
billede fra den flotte have, da 
foto af TV’et blev dårligt. 

Mads Bon Jovi 

Vi har en have på ca 5000 kvm. 
med ca 900 fuchsia, 5000 som-
merblomster, mange hortensia,  
- terrasse og mange hyggekro-
ge. 
Vi havde "ÅBEN HAVE " den 2 
– 3/7 og 9 - 10/7 samt en aften-
åben den 13/7. Vi har haft godt 
besøg i haven i år, og der blev 

lavet mange kander kaffe. 
Tirsdag den 12/7 ringede Signe 
Ryge fra TV 2, FYN og spurgte, 
om hun måtte komme og se 
vores have sammen med en 
fotograf. Dagen efter ankom de 

Sønderlund Fuchsiahave. 
 

Af Aase Drejer 

kl. 13.00, og vi gik en tur rundt i 
haven for at planlægge optagel-
sen ca. 1/2 time, derefter tog 
det ca. 45 min.  Vi sluttede da-
gen af med kaffe, brød, ost og 
hjemmelavet rygeost, og vi fik 
en rigtig god snak om haven. 

Og redaktionen kan tilføje, at 
det blev en rigtig god og flot 
præsentation af Fuchsiahaven i 
Trunderup. Hans Ove Drejer 
viste Signe Ryge rundt med 
sikker hånd uden at virke det 
mindste nervøs. 

Åse og Hans Ove Dreyer med 
sorten Anette mellem sig. 

Kristian og David i studiet (fra TV2’s hjemmeside) 
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PORTRÆTTER 

Jeg må med stor sorg konsta-
tere at min far, Ejvind Egelund 
Sørensen, er sovet stille ind 
under hans sidste kamp. Sam-
tidig glæder det mig uendeligt 
meget, at mindes ham og de 
bedrifter han har udrettet. 
For ud over altid at være der 
for sin familie, har Ejvind på 
den frivillige arbejdsfront, væ-
ret et slagskib af den helt store 
kaliber, ladet med enorm ener-
gi og hjælp til omgivelserne 
omkring ham.   
Fra midt i 1970’erne og frem til 
i dag, har han trofast stillet sine 
kreative og arbejdsomme ev-
ner til fuld rådighed for flere af 
foreningerne i Kværndrup. 
I løbet af disse årtier har han 
været under fanerne i spejder-
korpset og haft flere og årelan-
ge bestyrelsesposter i det, der 
tidligere hed Kværndrup Bor-
gerforening. Herunder som for-
mand og loyal ankermand i 
afholdelsen af fugleskydning 
og Skt.Hans-arrangementer. 
Han har også gjort tjeneste i 
halbestyrelsen samt folkeop-
lysningsudvalget. 
Men de to indsatser, der efter 
min mening virkelig fortjener 
en moralsk medalje og særlig 
omtale her, er hans livsenga-
gementer i hhv. Egeskov Mar-
ked og idrætslivet i Kværndrup: 
 
Markedsgrillen var en sikker 
bastion 
Hvert år, når september-solen 
sendte sommeren på hæld, var 
Ejvinds kalender altid booket i 
ugerne omkring den 3. onsdag. 
Familie og job måtte igennem 
19 år stå stand-by for en tid, 
mens Ejvind sammen med det 

ikke med gevinst for øje. Han 
gjorde det, fordi han brændte 
for det, og elskede at tage fat 
og hjælpe andre. 
Jeg mindes ikke bare en alle 
tiders og inspirerende far, men 
også en sand patriot, der ofre-
de sig og gav intet mindre end 
alt til det lokalsamfund han føl-
te sig en del af. Det fortjener 
en åndelig applaus. 
Æret være hans minde. 

faste sjak, sirligt og koncentre-
ret hamrede og skruede ti-
merne ud af dagene for at gøre 
Markedsgrillen klar til kamp. 
Under selve slaget på mar-
kedsdagen kastede han sig 
altid ind i forreste geled og 
hjalp ihærdigt med at bevæbne 
hungrende gæster med hot-
dogs og fritter, gennem stort 
set hele dagen. 
 
Badminton fik et boost 
Fra 1994-2010 afsatte Ejvind 
betydelige personlige ressour-
cer i arbejdet som instruktør for 
byens unge badmintonspillere. 
Med en hjælpeinstruktør og 
blot 2,5 hal-timer til rådighed 
om ugen, sørgede han for slag-
træning til mere end 60 unge, 
da medlemstallet var på sit hø-
jeste.  I 2003 indførte han med 
stor succes konceptet ”natbad-
minton”, som siden har været 
en yderst populær årlig begi-
venhed for de yngste spillere. 
I de senere år har han yderme-
re helliget sig arbejdet som in-
struktør i det lokale motions-
center samt på formiddagsmo-
tions-holdet i hallen. Utallige 
fritimer derhjemme er investe-
ret i forberedelserne til disse 
aktiviteter. 
Alt dette gjorde han frivilligt og 

En ihærdig lokal patriot er faldet 

 
af Lars Skov Sørensen 

Kværndrup el beskæftiger 
sig med alle former for: 
 
- Landbrugsinstallationer. 
- Boliginstallationer. 
- Industriinstallationer. 
- IHC og edb installationer. 
- Salg og reparation af 

hvidevarer. 
-Lamper, elartikler og meget 
andet. 
 
Masser af varer i butikken 
 
Alt forefaldende service, da 
service er en selvfølge. 
 

Hilsen Tage. 
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PORTRÆTTER 

Denne uges  
konkurrence 

 
Næste ”Gæt en kværndrupper” 
er nok ikke lettere. Jo måske for 
de yngste af vores læsere. Og 
atter er det en kvinde, det hand-
ler om. Personen har et vinden-
de væsen – ikke mindst på fod-
boldbanen – når hendes kolle-
ga, Niels Krog, herser med hen-
de. Hun går ikke af vejen for en 
mandfolketackling, når hun tør-
ner ud for FC Midtfyns damese-
niorhold. Hun er ikke adelig, 
selvom hendes navn godt kun-
ne tyde i den retning.  
 
Løsninger sendes til redaktio-
nen inden d. 29. oktober. 

  

Klinik Hygia 

Zoneterapi – Laserterapi 
  

Gode ra d om kost, vitaminer, mineraler 
Gives i forbindelse med behandling. 

  
Sanne G. Tyllesen 

Rødhøjsvej 16, 5772 Kværndrup 
Tlf. 60 67 87 88  www.klinik-hygia.dk 

  
  

Svaret på sidste nummers op-
gave ”Gæt en kværndrupper” 
har ikke kastet så mange svar af 
sig. Det skyldes sikkert nok fe-
rietiden, for selvom opgaven var 
svær – eller var den? - skulle vi 
nok mene, at den var til at løse 
ved hjælp af lidt kreative tanker 
og drøftelser med naboen. For 
Anne Mette Nordtorp er så san-

delig en kendt person i byen, 
ikke mindst i forbindelse med 
Egeskov Marked, hvor hun gør 
stor indsats år efter år. 
 
Den dygtige vinder blev Sonja 
Nielsen fra Trunderup, som her 
får overrakt en flaske vin, spon-
seret af SuperBrugsen, af Anne 
Mette. 

Denne uges  
konkurrence 

 
Næste ”Gæt en kværndrupper” 
er nok ikke lettere. Jo måske for 
de yngste af vores læsere. Og 
atter er det en kvinde, det hand-
ler om. Personen har et vinden-
de væsen – ikke mindst på fod-
boldbanen – når hendes kolle-
ga, Niels Krog, herser med hen-
de. Hun går ikke af vejen for en 
mandfolketackling, når hun tør-
ner ud for FC Midtfyns damese-
niorhold. Hun er ikke adelig, 
selvom hendes navn godt kun-
ne tyde i den retning.  
 
Løsninger sendes til redaktio-
nen inden d. 29. oktober. 

  

Klinik Hygia 

Zoneterapi – Laserterapi 
  

Gode ra d om kost, vitaminer, mineraler 
Gives i forbindelse med behandling. 

  
Sanne G. Tyllesen 

Rødhøjsvej 16, 5772 Kværndrup 
Tlf. 60 67 87 88  www.klinik-hygia.dk 

  
  

Tv. Sonja Nielsen, th. Anne 
Mette Nordtorp 

Hurra – Hurra - Hurra 
 
Hjertelig tillykke til Niels Eis, Kværndrup Hallen og hans hustru Pia 
med deres sølvbryllup tirsdag den 16. august.  
 

    Idrætsforeningerne i Kværndrup 
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Forsamlingshuset 
 
Af Peter Nielsen 

Kværndrup Forsamlingshus har nu overlevet i 119 år og der er fortsat stor gejst og optimisme 
hos bestyrelse og forsamlingshusvært!  
Dette var konklusionen, efter at lokalbladets udsendte medarbejder havde fået mulighed for at mødes 
med bestyrelsesformand Svend Erik Larsen, bestyrelsesmedlem Bitten Møller og forsamlingshusets 
vært, Michael Nielsen. Over en kop kaffe og en fælles snak, fik jeg samlet indtryk og informationer til 
brug for denne situationsrapport fra væsentlige aktører i lokalområdet - vores forsamlingshus og dets 
vært.  

Der er fortsat optimisme i forsamlings-
huset. T.v. Vært Michal Nielsen, th. 
Bitten Møller og Svend Erik Larsen 

Tiderne ændrer sig 
Trods de lidt dystre prognoser 
for de små lokalsamfund, på-
stod både vært og bestyrelses-
medlemmer oprigtigt, at det fort-
sat går godt med vores forsam-
lingshus! 
Tiderne har forandret sig, og der 
henlægges ikke så mange loka-
le arrangementer til Forsam-
lingshuset som før. De holdes 
nu andetsteds på skole, i 
sportshal og andre steder. Pen-
gene er små, konkurrencen er 
hård, der er andre vaner og tra-
ditioner.  
” Men sådan er det, vi må om-
stille os og samarbejde på de 
områder vi kan,” -  er den fælles 
og klare holdning. Det har For-
samlingshuset altid skulle gøre.  
Heldigvis er der fortsat meget 
som endnu består. Bingo, jule-
arrangementer, generalforsam-
linger, møder og meget andet. 
Og familiefester og runde fød-
selsdage holdes fortsat af man-
ge lokale. Men Forsamlingshu-
sets økonomi må i stigende 
grad baseres på andre ydelser 
og en kundekreds der rækker 
langt ud over lokalområdet. 
 
Et varieret og fleksibelt tilbud 
Lokaler og køkken skal bruges 
optimalt for at sikre en fornuftig 
økonomi for hus og vært. 
Derfor tilbydes også catering, 
diner transportable, daglig mad 
bringes ud og kunderne tiltræk-

kes ved at tilbyde et særdeles 
omfangsrigt, varieret og attrak-
tivt udbud af muligheder for 
sammensætninger af menuer - 
og til konkurrencedygtige priser.  
Hvis alle husets 3 sale bruges, 
kan der dækkes med helt op til 
280 kuverter.  Der er plads til 
såvel store som små arrange-
menter af enhver art, der er stor 
fleksibilitet. Et lille foreningsmø-
de med en beskeden kop kaffe 
kan være der, men der kan og-
så holdes store fester med over-
dådige menuer af høj kvalitet.  
Alt kan stort set arrangeres og 
står det ikke lige omtalt i kværn-
drup-forsamlingshus.dk eller 
denfynskekok.dk   kan man rin-
ge til Michael på 62271277 og 
aftale nærmere. Der er hele ti-
den behov for at prøve nye veje 
for at være fremtidssikret.  
 
Nyt tag og nymalet 
Takket være en fornuftig drift 
igennem årene og en løbende 
forbedring og vedligeholdelse af 
bygningen, er standarden god 
og tilfredsstillende, set i forhold 
til  mange andre steder. Der er 
lige kommet nyt tag og nye 
myndighedskrav er løbende til-
godeset. Meget kan selvfølgelig 
forbedres yderligere, men der er 
nymalet overalt og pænt og 
præsentabelt. 
Modernisering af køkkenet vil 
være næste store projekt. Ege-
skov Markedsforening er en væ-

sentlig økonomisk støtte i for-
hold til større opgaver, men 
derudover er bestyrelsen me-
get opmærksomme på fonds-
ansøgninger, puljemidler mm. 
og fører generelt en sund og 
realistisk økonomisk planlæg-
ning.  
Der er ikke tradition for og for-
ventninger om, at kommunen 
bidrager med økonomisk til-
skud til driften. ”Måske derfor 
består vi endnu”, bemærker 
Svend Erik. Mange andre for-
samlingshuse har ikke fulgt 
med og vil få store økonomiske 
problemer.   
 
Bestyrelse/vært – et godt 
makkerskab 
Forsamlingshuset ejes af for-
eningens medlemmer (aktuelt 
350) og repræsenteres ved be-
styrelsen. 
Bestyrelsen ansætter værten. 

http://www.denfynskekok.dk/#_blank
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Værten betaler kuvertafgift, sal-
leje og miljøafgift til huset – og 
som Svend Erik anfører, ”jo flere 
kunder vi har, jo mere vi bliver 
brugt, jo mere kommer der i kas-
sen til alle.”  
Et fornuftigt baseret makker-
skab, der altid har fungeret og 
fungerer endnu og bl.a. har 
medført, at Kværndrup Forsam-
lingshus ikke er blevet et nøgle-
hus som så mange andre eller 
er blevet lukket.  
Et godt samarbejde imellem be-
styrelse og vært er derfor en 
fælles forudsætning for en for-
nuftig drift. 
Bestyrelsen sørger for rammer-
ne, værten sørger for at huset 
fungerer og for den nødvendige 
indtjening. 
 
Og samarbejdet fungerer godt, 
gav alle tre samstemmende ud-
tryk for. Michael er fast deltager 
til bestyrelsesmøderne og der er 
god kontakt indbyrdes i hverda-
gen, præget af gensidig tillid og 
ingen fnidder i krogene. Måske 
fordi der er enighed om indbyr-
des åbenhed og om at kalde ”en 
spade for en spade”. 
Bestyrelsen består af 7 enga-
gerede og arbejdsomme lokal-
borgere, der har samarbejdet 
godt  igennem en del år. En mo-
den og erfaren bestyrelse, 
Svend Erik er vistnok den yng-
ste, snart 50 år. Yngre kræfter 
vil selvfølgelig blive hilst velkom-
ne, men melder sig sjældent, 
hvilket også er tendensen over-

alt i landet. Dette forhindrer dog 
selvsagt ikke bestyrelsen i at 
have visioner og åbenhed over-
for nye initiativer, tværtimod. 
Forsamlingshuset er en lokal 
kulturarv og er fortsat vigtig for 
byen og skal udvikles og beva-
res. Det vil de i bestyrelsen ger-
ne bruge mange kræfter og tid 
på.  
 
Værten, Michael Nielsen, er an-
sat/headhuntet af bestyrelsen 
og tiltrådte pr. 1. januar 2011. 
Var blevet anbefalet af tidligere 
vært, Laila, der v. spidsbelast-
ninger havde haft Michael ansat. 
Han er således godt kendt i hu-
set i forvejen og bestyrelsen har 
i sit valg bl.a. lagt stor vægt på 
at få en vært, der som Bitten 
anfører, udover at kunne mange 
andre ting - skal være en dygtig 
kok, der kan lave både mormor 
mad, men også mere moderne 
mad og kan markedsføre dette 
produkt, også udenfor kommu-
negrænsen. 
 
Positive tilbagemeldinger 
Bitten kunne samtidig oplyse, at 
reaktionerne på hendes læser-
brev, som blev bragt i sidste 
nummer af 5772 Kværndrup og 
omhandlede den nye forsam-
lingshusvært og den rygtedan-
nelse, han var udsat for, var me-
get positive. Der var kommet 
rigtig mange tilfredse tilbagemel-
dinger om vellykkede arrange-
menter med særdeles god mad 
og betjening og mange havde 

udtrykt stor respekt for, at besty-
relsen havde reageret som den 
gjorde. Michael har mødt den 
samme positive holdning, en 
tidligere gæst kom endda med 
blomster. 
 
Fremtiden 
”Huset skal bruges mere og vi 
skal engagere lokalområdet i 
dette projekt. Vi skal fortsat gøre 
det attraktivt og værdifuldt at 
komme her. Det skal markeds-
føres, udvikles og vedligehol-
des. Forsamlingshuset er et vig-
tigt aktiv for byen og derfor skal 
der værnes om det. Og vi er gla-
de for den lokale opbakning vi 
får. Der er en fælles opgave. ” 
Der er ingen slinger i valsen, 
mødedeltagerne er enige. Vi 
tømmer kaffekoppen og slutter 
et hyggeligt samvær. 
Uden for tager jeg afsked med 
en formand, der med bekymret 
mine kigger på de endeløse me-
ter regnvåde udhæng, han har 
lovet at male. Men en optimi-
stisk formand, tilfreds med me-
get og glad for at huset fortsat 
bruges og for den lokale støtte 
det får. 
”Jeg er også glad for ordren på 
120 liter sovs til Egeskov Mar-
ked, men håber at vi måske 
snart kunne afprøves i forhold til 
at levere mad til damefroko-
sten,” slutter en tilfreds formand 
med glimt i øjet af med.  

Hvis forsamlingshusets vægge kunne tale, 

ville den kunne fortælle om vort sogns historie og ud-
vikling. Det var her, at det foregik, det var her alle mød-
tes, der var herfra meget udviklede sig.   
Den historie mangler i dette nummer af lokalbladet, 
men Edvin Larsen har lovet at granske i arkiverne og 
fortælle den i et af de næste numre.  

PORTRÆT 
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Portræt af værten, Michael Nielsen. 

 
Af Peter Nielsen 
 
29 år og opvokset i Odense, uddannet og erfaren kok. Forsamlingshusvært siden 1/1-2011. 
 

er noget man er fordi man ikke 
kan lade være, man skal bræn-
de for det. Der er lange ar-
bejdstider, det er til tider et 
utaknemligt og fysisk krævende 
arbejde med stort tidspres og 
der er ikke megen fortjeneste 
at få i forhold til arbejdsindsat-
sen. På Gl. Brydegård arbejde-
de jeg tit 10-12 timer i døgnet.”  
”Nu arbejder jeg meget mere 
og skal gøre mig mange flere 
bekymringer, men fortryder ab-
solut ikke. Her får jeg nemlig 
også indflydelse og får opfyldt 
mine ambitioner om at bestem-
me mere selv, at være selv-
stændig,” angiver Michael som 
begrundelse for at springe til 
som vært, da han fik tilbuddet. 
”Jeg kendte Laila og huset og 
det har en god bestyrelse som 
bakker op og støtter.” 
 
Et godt og varieret køkken 
Gode råvarer, så meget som 
muligt er hjemmelavet, gerne 
nationale og lokale produkter, 

og et bredt menukort med rigtig 
mange muligheder. Dette sam-
menholdt med et højt fagligt 
ambitionsniveau er Michaels 
udgangspunkt. Pris og kvalitet 
hænger sammen og man får 
ikke engelsk bøf, hvis man be-
taler for frikadeller. Det skal 
ikke være til Michelin stjerner, 
men det skal være i orden og 
godt tilberedt. Og det enten om 
det er såkaldt mormor mad, 
suppe, steg og is eller mere 
eksotiske retter, dagens ret el-
ler en gemen håndmad. Og 
udbuddet er stort, alt kan lade 
sig gøre - også særlige ønsker 
om økologiprodukter. 
 
Der skal også andet til, det 
kræver opbakning. 
” Der skal også være liv i For-
samlingshuset, flere arrange-
menter, mere aktivitet. Jo mere 
der sker, jo større er chancen 
for overlevelse. Men det kræ-
ver håndsrækning og opbak-
ning fra lokalområdet,” siger en 
engageret vært, imens han op-
ridser mange konkrete ideer og 
planer om nye aktiviteter som 
han pønser på.”  
”Baller, foredrag/underholdning 
m. spisning og musik, temaaf-
tener, grisefester, måske en 
vildtaften i oktober med ander-
ledes tilberedning og andre 
vildttyper end vanligt. Eller må-
ske kunne man bruge lejlighe-
den oven på til noget for lokal-
området, måske en læseklub 
med lille bibliotek, et mødested, 
eller måske til noget andet.”  
Visionerne er mange.  
”Jeg er selv villig til at samar-

Jobbet som forsamlingshusvært 
er omfattende og krævende og 
indebærer mange funktioner ud-
over madlavning. Personalele-
delse, omfattende administrati-
on, indkøb, profilering, tilbudsaf-
givelse, kontakt til kunderne, ko-
ordinering, samarbejde, planlæg-
ning, udvikling, knofedt og meget 
mere. Skrappe myndighedskrav 
stilles, der skal leves op til man-
ge forventninger og der skal ud-
vikles med respekt for traditio-
ner. Der skal skaffes kunder i 
butikken. Og basisydelserne: 
Maden, betjeningen og servicen 
skal være i top.  

 
At være kok er en livsstil 
Michael er ikke i tvivl. ”Jeg har 
altid villet være kok, har altid 
haft passion for god mad.” 
”Jeg startede som helt lille med 
at hjælpe min mor med kartof-
felskrælning. Det udviklede sig 
hurtigt og jeg stod siden for 
megen madlavning i familien, 
endda helt frivilligt. Måske fordi 
jeg så fik bedre mad, men der 
er min mor nok ikke enig.” 
”Et ophold på Korinth Eftersko-
le, hvor jeg kunne tage eksa-
men i køkkenet, gjorde det en-
delige udslag. Jeg tog derefter 
en kokkeuddannelse og har 
siden arbejdet i branchen in-
denfor mange områder og i 
mange køkkenkulturer.  Bl.a. 
på en italiensk restaurant i 
Odense i et par år og senest på 
Gl. Brydegård, en velrenomme-
ret kursusejendom ved Helnæs 
med et særdeles godt og varie-
ret køkken.” 
”At være kok er en livsstil, det 
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bejde, hvor jeg kan og yde mit. 
Jeg er faldet godt til, og generelt 
er jeg blevet godt modtaget og 
er glad for mit job og for de mu-
ligheder jeg har. Men indrøm-
met, jeg blev ked af det, da jeg 
hørte om de holdninger på ryg-
teplan der verserede, bl.a. med 
hensyn til mit udseende.” 
 
En travl hverdag 
Det faste personale omfatter 
Michael og en kokkeelev, Maria, 
som også bor i Kværndrup.  
Timelønnede tjenere, kokke og 
andet personale bruges som 
supplement, når det er nødven-
digt. Så der skal holdes mange 
bolde i luften og løbes stærkt i 
hverdagen, for at nå det hele. 
Kim Kyed, der er førtidspensio-

nist og arbejder ulønnet, er en 
stor hjælp og ressource. 
 
Privatliv og pizza 
Michael har, sammen med kæ-
resten Maiken og 4 sammen-
bragte børn, boet midlertidigt i 
lejligheden oven på forsamlings-
huset, men flytter nu lidt uden 
for byen i større rammer. 
Den sparsomme fritid bruges tit 
på at læse om mad og opskrif-
ter, se tv om emnet og med at 
eksperimentere med nye sam-
mensætninger.  
Mad og forsamlingshus fylder 
meget, også i Michels fritid sam-
men med Maiken, der selv er 
køkkenuddannet, men ikke 
”medhjælpende hustru og på 
lønningslisten”. Hun passer børn 

og hjem, er glad for byen og har 
involveret sig i Kværndrup Bor-
ger- og Erhvervsforening.  
Der skal dog selvsagt også bru-
ges tid på andet end det at lave 
mad, så familien kan sagtens 
finde på at købe en gemen piz-
za i den lokale grillbar. 
”Det er nemt, smager godt og 
her skal jeg ikke tænke og vur-
dere på, hvad jeg kunne gøre 
bedre.  
Det er ren afslapning,” slutter 
vores engagerede forsamlings-
husvært af med, imens han ha-
stigt iler ud i køkkenet til venten-
de kunder, personale og mange 
opgaver.  

Døren er stadig åben og vi har stadig en vært m. 
personale, nu næsten 60 år efter.  I midten vær-
ten, Michael Nielsen. Th. Maiken Uhrenholdt og 
kokken Lars Jensen.  Tv.  Kim Kyed og kokkeelev 
Maria Lassen.  

Foto: Peter Nielsen 2011. 

Forsamlingshusets værtspar Anna og Christian 
Hansen fotograferet midt i 1950’erne med deres 
serveringsdamer, Selma Jensen og Doris Hand-
berg og kogekone Signe Hansen yderst tv i billedet  
(fra Kværndrup Sogn 1900—1965, en billedbog) 
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Kværndrup Forsamlingshus 

 
 
Madordning, Diner Transportable, møder,  

konferencer og arrangementer 

v/Michael Nielsen 

62 27 12 77, www.kvaerndrup-forsamlingshus.dk 

Fakta om forsam-
lingshusene 
 
Engang var forsamlingshuset 
alle landsbysamfunds pulse-
rende livsnerve, hvor gymna-
stik, teater, film, foredrag, fester 
og megen anden kultur samlede 
borgerne. Det var her man kun-
ne mødes i en fælles forankring 
i lokalsamfundet. 
Nu foregår idræt og kultur man-
ge andre steder og festerne er 
blevet færre. 
I starten af 1900-tallet, hvor det 
gik allerbedst var der ca. 1.800 
forsamlingshuse. I dag er der 
nok omkring 1.100 tilbage og 
det forventes af Landsforenin-
gen for Danske Forsamlingshu-
se, at tallet fremover yderligere 
vil blive reduceret med 10-20 
om året. Mange overlever nu 
som nøglehuse og dårlig økono-
mi og manglende blodfornyelse i 
bestyrelserne er ved at tage pu-
sten fra mange. 
Egentlig burde det vel stå langt 
værre til, når man tænker på 
hvad de små landsbysamfund 
ellers har mistet. Købmænd, 
slagtere og andre forretninger, 
skoler, biblioteker og meget me-
re.   
Men takket være en stor portion 

lokalpatriotisme, engagement og 
ikke mindst frivilligt arbejde lever 
forsamlingshusene trods alt vi-
dere over det ganske land, om-
end nogle bedre end andre og 
mange under andre navne, bl.a. 
som kulturhuse, medborgerhu-
se, men også mange andre nav-
ne.  Konstruktionerne, indhold 
og aktiviteter er mangfoldige.  
 
Ryslinge etablerede sig med 
landets første forsamlingshus 
i 1871. Rundet af de nye tider 
der havde rod i grundtvigianske 
strømninger med ønsket om de-
mokrati, folkeoplysning og an-
den samlende kulturudvikling. 
Skytteforeningerne, som groede 
ud af den nationale vækkelse 
der opstod efter nederlaget i 
1864, var i Ryslinge og på Midt-

fyn, herunder også i 
Kværndrup i 1892, akti-
vister og ankermænd i 
etableringen af de mange 
forsamlingshuse der skød 
op overalt. Der var behov 
for et sted, hvor der kun-
ne ekserceres og læres 
våbenbrug til værn for 
fædrelandet. 
Heldigvis lå der også an-
dre, mere fredelige incita-
menter bag, som blev re-
aliseret. Og andre for-

eninger og aktører meldte sig 
efterhånden på banen. 
 
Åbenbart er der et særlig dri-
ve over os på Midtfyn - lands-
prognoserne holder ikke.  
Peter Holm fra vores kommunes 
kultur- og fritidsforvaltning, oply-
ser, at der ved kommunesam-
menlægningen blev  registreret 
28 forsamlingshuse. Lyø gl. 
Skole, Dyreborg og Svanninge 
Sognegård har siden etableret 
sig. Så nu er der 31.  
Alle steder drives af foreninger 
og med stort lokalt engagement 
og ingen får kommunale tilskud 
til driften. Nogle steder trænger 
der nok til at blive foretaget stør-
re investeringer, men ingen sy-
nes at tænke på at kaste hånd-
klædet i ringen.  

Forsamlingshuset anno 2011 

Foto: Peter Nielsen, aug. 2011 
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I skrivende stund har vi allerede 
længe arbejdet med Egeskov 
marked 2011 og jeg synes det 
går godt med forberedelserne. 
Man har erfaring med, at det 
kan gå lidt trægt med tilmeldin-
gerne fra kræmmerne ovenpå et 
marked, som det vi oplevede 
sidste år, hvor vi druknede i 
vand. Vi er dog i pladsudvalget 
fortrøstningsfulde og synes det 
går rigtigt pænt med at få solgt 
pladsen. Rigtig mange kræm-
mere var placeret før sommerfe-
rien, og der plejer at komme en 
del til her efter sommerferien og 
frem til markedet.   
Aftaler vedr. stadepladser, hvor 
der sælges spisevarer som bl.a. 
pølser og pandekager er stort 
set på plads, hvilket ikke mindst 
økonomisk er vigtigt. Tivoliafta-
len er på plads med en noget 
bedre økonomi end sidste år. 
Økonomien omkring salg af 
markedspladsen er i det hele 
taget overordentlig vigtig i for-
hold til tallet på bundlinjen efter 
arrangementet. Aftaler med myn 

digheder vedrørende afvikling, 
bevillinger o.m.a. er på plads, og 
pulsen omkring arrangementet 
stiger dag for dag. Jeg håber at 
alle, og gerne nogle flere, hen-
vender sig til pigerne i persona-
leudvalget. Sammenhold, sam-
arbejde og frivillighed er nøgle-
ord i denne sammenhæng, og 
det er jo lige netop det vi oplever 
ved Egeskov marked, og det er 
vi jo meget taknemmelige for. 
 
Egeskov Marked adskiller sig fra 
andre markeder og byfester ved 
at alt krudtet brændes af på en 
dag, så at sige, nemlig den 3 
onsdag i september. Jeg kender 
ikke andre arrangementer, der 
gør dette, så det vi gør, er helt 
unikt og ofte med langt mere 
fortjeneste, end man oplever 
andre steder, hvor man afvikler 
over flere dage. Det er vi selvføl-
gelig både glade, stolte og yd-
myge over, men, men, men der 
er altså kun et skud i bøssen, så 
det eneste vi beder om, er stort 
set en enkelt dags godt vejr - er 

det for meget forlangt? 
 
Ved Egeskov marked 2010 var 
det åbenbart for meget forlangt, 
og så er det lidt op ad bakke 
med det hele. Det praktiske ar-
bejde bliver dobbelt tungt og 
den økonomiske gevinst reduce-
res rigtig meget så pengene til 
fordeling i foreninger og i byen, 
bliver selvklart tilsvarende små. 
Dette er der heldigvis stor for-
ståelse for. Egeskov Marked en 
smuk solrig, lun septemberdag 
og Egeskov Marked en kold, 
ruskende og våd septemberdag, 
- der er en verden til forskel. Så 
længe vi står sammen om både 
det sure og det søde, er det 
overhovedet ikke noget pro-
blem, og så skal vi bare huske 
at være glade, når tingene fla-
sker sig, og det gør de jo i langt, 
langt de fleste tilfælde. 
 
Vi ses om kort tid og rykker 
igennem. 
Mvh. Tommy 

En sommerhilsen fra  Egeskov Markedsforening d.3.august 2011. 
 
Af Tommy Christensen 



18  

 

 

FORENINGER OG INSTITUTIONER 

Som det står i indledningen til 
de 6 strategiske indsatsområ-
der, er der sammenhænge mel-
lem indsatsområderne. Hvis vi 
skal have en attraktiv by, skal 
der fokuseres på alle indsatser-
ne.  
Vi håber i Kværndrup, at vi får 
stort udbytte af projekt ”Byforny-
else”, hvor en følgegruppe i øje-
blikket sammen med projektle-
der fra Faaborg-Midtfyn Kom-
mune, Trine Hedegaard, er ved 
at skabe visioner for byudviklin-
gen i Kværndrup. 
”Forestil dig et moderne dansk 
Toscana” indeholder rigtig man-
ge og gode visioner, som man 
ikke kan være uenig i. Men det 
er selvfølgelig, når regningerne 
skal betales, at Toscanaplanen 
skal bestå sin prøve. Der skal 
prioriteres, og i sparetider skal 
der jo prioriteres skarpere. Kom-
munen (fællesskabet) skal vur-
dere, hvordan man får mest for 
de midler, der er til rådighed. 
Danmark er kendt for et aktivt 
foreningsliv, og tusindvis af frivil-
lige gør på landsplan en kæm-
peindsats for at fremme folke-
sundheden og trivslen. De gør 
et arbejde, som ikke kan gøres 
op i penge – ikke før arbejdet 
ikke bliver gjort, for så bliver 
det rigtig dyrt.  
Helt basalt – og banalt – er det 
sygdomsforebyggende for 
børn at bevæge sig. Noget 
som Svendborgprojektet (stort 
projekt i Svendborg Kommune i 
samarbejde med SDU) har ført 
bevis for. Børnene, som har 

ekstra gymnastiktimer, bliver 
mindre syge – og det handler 
om alvorlige livsstilssygdomme 
som diabetes og overvægt. 

Idrætsforeningerne har også 
tilbud til vore ældre medborge-
re, som ved motion og socialt 
samvær, bliver bedre i stand til 
at klare hverdagens gøremål. 
Der er fysiologiske beviser for 
vægtreduktion, øget muskel-
styrke og mindre faldtendens 
for ældre der træner – og sam-
tidig er det bevist ved spørge-
skemaundersøgelser, at det er 
vigtigt at træning er sjovt, moti-
verende og gøres sammen 
med andre. Det hele får man 
foræret i idrætsforeningerne, 
uanset om det er ældremotion i 
hallen eller veteranfodbold. 

Idrætsforeningerne har et tilbud 
til alle. Og det uanset alder, 
hudfarve eller handicaps. Vi er 
en vigtig faktor, når folk skal 
integreres – og det er uanset 
om det er børnefamilier, flygt-
ninge eller beboere fra en af 
vores talrige institutioner i 
Kværndrup. 

Og så har vi jo et tilbud til børn 
og voksne, som bare vil dyrke 
idræt. 

 
På side 10 står der, at det of-
fentlige ikke kan løfte de store 
opgaver med sundhedsfremme 
alene. Det er en sætning, som 
man som frivillig leder godt kan 
blive ganske harm over. Vi er 
dog ikke i tvivl om, at politikere 
og embedsmændene, godt er 
klar over, at det offentlige ikke 

Kommentarer til ”Forestil dig et moderne dansk Toscana” 
 
Høringssvar til Kommunen fra Idrætsforeningerne i Kværndrup 
 
De mange frivillige gør et arbejde, som ikke kan gøres op i penge – ikke før arbejdet ikke bliver 
gjort, for så bliver det rigtig dyrt.   
Der går rygter om lukning af idrætshaller og fodboldbaner. Det giver vel en besparelse på kort 
sigt, men hvad hjælper det, hvis det i længden bliver dyrere.  

løfter disse store opgaver ale-
ne, men at de er bevidste, om 
det store arbejde, der foregår 
ude i foreningerne. Men vi er i 
tvivl om, hvorvidt de i virke-
ligheden ved, hvad de får for 
pengene, og om de kender 
konsekvenserne af dette arbej-
de. 
Idrætsforeningerne i Kværn-
drup vil i hvert fald opfordre 
politikerne til at tænke sig ge-
valdig godt om, når næste spa-
rerunde kommer. Der går ryg-
ter om lukning af idrætshaller 
og fodboldbaner. Det giver vel 
en besparelse på kort sigt, 
men hvad hjælper det, hvis det 
i længden bliver dyrere. Det 
glæder os, at der på side 19 
under ”Forslag til nye handlin-
ger” står, at de eksisterende 
tilbud skal udvikles i samarbej-
de med haller og foreninger. 
Dette er idrætsforeningerne i 
Kværndrup  – og de øvrige for-
eninger i Kværndrup – helt sik-
kert klar til at komme i gang 
med – eller rettere at fortsætte 
med.  
På side 19 står, at de decen-
trale fritids – og kulturcentre 
skal styrkes gennem priorite-
ring, modernisering og stærke-
re lokale samarbejder på tværs 
af foreninger og lokalsamfund. 
For at slutte hvor vi begyndte, 
så er et sådant aktivitets – og 
mødested (læs: Kværndrup 
Hallen) blandt topprioriteringer-
ne i det øjeblikkelige arbejde i 
følgegruppen vedrørende By-
fornyelsesprojektet. 
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INDOOR-CYCLING: Start 8. oktober 2011 kl. 10.00 
 i Kværndruphallen. 
 
10 lørdage  - pris: 300 kr.  
Tilmelding via  http://www.kvaerndrupif.dk/ 

Toscana har rådhuspladsen i 
Siena, Kværndrup har Bakke-
lunden 

Toscana har domkirken i Siena.  
Kværndrup har sin kirke. 

Dette er fakta,  

man får oplyst på Wikipedia om 
hhv. Toscana og Faaborg-
Midtfyn 
 

Toscana: 
Areal: 22.992 km² 
Befolkning (2000): 3.536.392 
Befolkningstæthed: 163/km² 
 
 

Faaborg-Midtfyn: 
Areal: 637 km² 
Befolkning (2010): 52.085 
Befolkningstæthed: 81,77 
 
Der er ikke så mange fælles-
træk mellem Faaborg-Midtfyn 
Kommune, når man nærlæser 
statistikkerne ovenover, men 
måske følgende billeder kan 
forklare, hvorfor vi skal sam-
menlignes med et af verdens 
mest eftertragtede turistmål: 
 

Toscana havde Leonardo da 
Vinci, Kværndrup har Hans fra 
Årslev 

Firenze har Ponte Vecchio 
(Guldsmedenes Bro), Kværn-
drup har en tunnel under jern-
banen 

INDOOR-CYCLING: Start 8. oktober 2011 kl. 10.00 
 i Kværndruphallen. 
 
10 lørdage  - pris: 300 kr.  
Tilmelding via  http://www.kvaerndrupif.dk/ 

http://da.wikipedia.org/wiki/2000
http://da.wikipedia.org/wiki/2000
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tager imod op mod 100.000 
gæster. Så der er basis for i 
fællesskab at skabe et møde-
sted, eksempelvis i forbindelse 
med Kværndrup Hallen. I for-
bindelse med Byfornyelsespro-
jektet er der i øvrigt fra Følge-
gruppen nedsat en arbejds-
gruppe, der arbejder med visio-
ner for Kværndrup Hallen og de 
omkringliggende arealer. 
 
Apropos arealer, så er der 
mange i Kværndrup, som er 
kede af, at byen nogle steder 
virker misligeholdt.  

 
Vi har en vision om  

en bypedel 

Kværndrup sogns lokalråd fore-
slår, at der i forbindelse med 
kommunens Udviklingsstrategi 
2012 etableres en lokal pedel-
ordning i Kværndrup, som også 
skal dække Egeskov, Gultved 
og Trunderup området.  
Formålet er at få en lokal foran-
kret til at foretage de vedlige-
holdelses arbejder på og i of-
fentlige anlæg, som ellers skal 
udføres af kommunens folk fra 
Ringe eller Fåborg. 
Endvidere skal ”pedellen” bistå 
lokale foreninger med etablerin-
ger og vedligeholdelse af kom-
mende projekter. Her tænkes 
der bla. på skiltning i forbindel-
se med gangstier o.a. 

Høringssvar til Udviklings strategi 2012 
 
Fra Kværndrup Lokalråd 
 
Kværndrup Lokalråd ønsker en bypedel til at varetage vedligeholdelsesopgaver i by og omegn: 
Græsslåning, udskiftning og reparation af belysning, snerydning o.m.a. opgaver som lettere op-
dages af lokale, når behovet er der.  

Mulige opgaver for en bypedel 

Lokalrådet synes, det er gode 
og positive tanker, der er gjort i 
forbindelse med udarbejdelsen 
af udviklingsstrategien. Specielt 
er afsnittene, der omhandler 
områderne uden for bycentrene 
helt i tråd med Kværndrup 
Sogns Lokalråds synspunkter.  
Kværndrup er som bekendt 
udpeget til at gennemgå byfor-
nyelse fra 2012 – 2015. Et pro-
jekt, som vi ser meget frem til, 
og vi har kun grund til at rose 
Faaborg-Midtfyn Kommune for 
deres håndtering af projektet 
indtil videre, ikke mindst pro-
jektleder Trine Hedegaard-
Jensen. 
Vi vil naturligvis fra Kværndrup 
Lokalråd side gerne bibeholde 
vores by som en attraktiv by at 
bo i og at flytte til. Det er vigtigt, 
at vi kan beholde vores instituti-
oner, idrætsfaciliteter og ind-
købsmuligheder, for ikke at be-
sværliggøre borgernes hverdag 
og for ikke at belaste miljøet. 
Og selvfølgelig skal vi give 
plads til erhverv også. Vi bor i 
et naturskønt område, som vi 
også skal værne om, men vi 
håber, at natur og ro kan kom-
bineres med byliv og aktivitet. 
Vi læser med glæde, at moder-
ne mødesteder skal understøt-
tes – og dette er meget i tråd 
med Følgegruppens visioner 
ifm. projekt Byforskønnelse. 
Det er Lokalrådets indtryk, at 
foreningerne i Kværndrup har 
et godt og udbytterigt samar-
bejde – hvilket jo blandt andet 
kommer til udtryk ved det årlige 
Egeskov Marked, hvor byen 
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Pedellens arbejdsopgaver kun-
ne herudover være: 
 Vedligeholdelse af Bakke-

lundens faciliteter.  
 Organisere materialer og 

værktøj til fælles arbejds-
indsatser (bestille kommu-
nes maskiner )  

 Vedligeholdelse af grønne 
områder, arealer og stier – 
rep. at fortove - sneryd-
ning 

 Bistå ved etablering af lo-
kale projekter.  

 Udskiftning af eller vars-
ling af belysningsproble-
mer.  

Lokalrådet inddrages i proces-
sen omkring jobbeskrivelse og 
opgaveprioritering i forbindelse 
med oprettelsen af ”pedel-
jobbet”.  
Egeskov Markedsforening råder 
over lokaler, som kan bruges 
som base for en lokal pedel.  
Lokalrådet forestiller sig ordnin-
gen som en 3-årig forsøgsord-
ning. Vi vil naturligvis være til 
rådighed ved implementering til 
andre byområder, såfremt pro-
jektet bliver en succes, hvilket vi 
ikke er i tvivl om, at det bliver. 
Pedelordningen kan sammen 
med byfornyelsen og områdefor-

skønnelsen bidrage til et mere 
attraktivt og indbydende bymiljø 
– som kan være med til at til-
trække opmærksomhed overfor 
potentielle nytilflyttere, som 
værdsætter det.  
 
Lokalrådet kan i øvrigt bakke op 
omkring de 6 strategiske ind-
satsområder. Og vi ser i øvrigt 
frem til temaerne i Planstrategi 
2012, ikke mindst temaet Trafik-
planlægning, da vi mener, at et 
områdes infrastruktur er uhyre 
afgørende.   

Hvad skal der være i hallen  

for at du kommer og bruger den? 
Vi indbyder hermed alle voksne (op til  +99 år),  til en lille hyggelig snak om de aktivite-

ter og tilbud, I ønsker jer, hallen og lokalerne der rummer i fremtiden. 

Kom frit frem med dine ønsker  

ONSDAG D. 5. OKTOBER KL. 19.30  

i mødelokalet i hallen 

Vel mødt 
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Så er vi på den tid af året, hvor 
Bakkelunden igen har lagt plæ-
ne til Borger- og Erhvervsfor-
eningens årlige fugleskydning. 
Dette skete første gang i 1950. 
Gennem 61 år er der hvert år 
blevet afholdt fugleskydning her. 
Da Kværndrup-ugen for første 
gang så dagens lys i 2009, blev 
den indledt med en friluftsguds-
tjeneste i Bakkelunden.  Siden 
har friluftsgudstjenesten i denne 
lille oase midt i Kværndrup by 
været en tradition. 
 
Udskiftningen 
Kværndrups udskiftning fandt 
sted i 1801. I forbindelse med 
udskiftningen blev flere gårde 
flyttet ud fra byen, hvilket betød, 
at der blev brug for grus til byg-
geri. Da kirkebanken og Stejle-
bjerg bedre kendt som ”Sven-
skerhøjen” er en del af en ås, 
som rummer store mængder 
grus, blev kirkebanken udlagt 
som fælles grusgrav for sognet. 
Hen imod slutningen af 1800-
tallet var grusgraven tømt for 
grus og blev nu anvendt til of-
fentlig losseplads. 
 
Tanken om et lystanlæg 
I sidste halvdel af 1800-tallet var 
det blevet almindeligt, at enhver 
købstad med respekt for sig 
selv, fik et lyst- og parkanlæg. 
Det tog i den samme periode 
stationsbyerne eller, som jeg 
foretrækker at kalde dem, de 
nye byer ved lære af. Kværn-
drup havde sin største vækstpe-
riode såvel i bebyggelse som i 
befolkningstal i perioden fra 
1900-1920. Derfor var det også 
nærliggende, at Kværndrup 
skulle have et lystanlæg. I som-
meren 1904 indkaldte en række 

ildsjæle med førstelærer Jens J. 
Fausing i spidsen sognets bebo-
ere til møde på Kværndrup Sko-
le. Da deltagerne fandt ideen 
om et lystanlæg god, blev der 
nedsat et udvalg med Fausing 
som formand. Udvalget havde til 
formål ”At arbejde for, at en fæl-
les grusgrav på kirkebanken 
blev omdannet til lystanlæg”. 
Udvalgets 
første opgave 
var at få sog-
nerådet med 
på ideen. Det-
te voldte ikke 
problemer, 
hvorfor arbej-
det hurtigt 
kunne gå i 
gang. 
 

Udvalget op-
fordrede her-
efter sognets 
beboere til 
uden vederlag at hjælpe til med 
etablering af lystanlægget. Stor 
var opbakningen. Efter omkring 
175 arbejdsdage havde sognets 
beboere under ledelse af hus-
mand Peder Kehler, Gultved 
forvandlet grusgraven fra losse-
plads til lystanlæg. I løbet af for-
året 1905 blev området beplan-
tet med 1700-1800 træer skæn-
ket af Julius greve Ahlefeldt-
Laurvig-Bille, Egeskov.  I dag 
ses flere af disse store bøgetræ-
er som randbeplantning omkring 
Bakkelunden. Men der var også 
udgifter til hegn, indgangsportal, 
lysthuse og flagstang. Et spille-
gilde i Forsamlingshuset samt 
en række gaver fra sognets be-
boere gav omkring 400 kr., som 
rakte til ovennævnte udgifter.  
 

Indvielse af Bakkelunden 
9. juli 1905 blev lystanlægget 
indviet og fik navnet Bakkelun-
den. Udvalget blev herefter ned-
lagt, og i stedet dannedes for-
eningen Bakkelunden. Det var 
nærmest en selvfølge, at for-
eningens første formand blev 
initiativtageren førstelærer Jens 
J. Fausing.  

Bakkelundens formænd 
Formændene har igennem alle 
årene været beboere i Kværn-
drup by. Fausing blev i 1913 ef-
terfulgt af gårdmand Knud Han-
sen. I 1917 blev formandshver-
vet overtaget af ølhandler A. 
Bendixen, som i 1919 blev afløst 
af gårdmand Christian Peder-
sen. Christian Pedersen afløstes 
i 1922 af gårdmand Mogens Pe-
dersen, som blev på posten i to 
år. Hans efterfølger i 1924 var 
gårdejer Jørgen Buch, som i 
1940 overlod roret til savværks-
ejer Hans Henning Hansen. I 
1943 valgtes karetmager Thor-
vald Hansen som ny formand og 
fungerede som sådan frem til 
foreningens nedlæggelse i 
1945. 
 

Historien om Bakkelunden 
 
Af Edvin Larsen 

Bakkelunden umiddelbart efter indvielsen i 1905  

(Foto: Lokalhistorisk Arkiv) 
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Bakkelundens anvendelse før 
i tiden 
Lystanlægget blev fra starten 
flittigt brugt af sognets mange 
foreninger. Kværndrup Skytte- 
og Gymnastikforening arrange-
rede opvisninger, Kværndrup 
Sangforening, som var stiftet 
samme år som gymnastikfor-
eningen i 1866, benyttede Bak-
kelunden til de fleste af forenin-
gens fester. Foreningens 70 års 
jubilæum i 1936 blev afholdt i 
Bakkelunden. Samtidig med 
Bakkelundens etablering så en 
ny forening dagens lys i Kværn-
drup. Det var Kværndrup Sogns 
Ungdomsforening, som blev 
dannet ud fra skytte- og gymna-
stikforeningen, der ikke længere 
så sig i stand til at tage sig af 
det folkelige oplysningsarbejde 
pga. arbejdet med gymnastik-
ken. Mange af ungdomsforenin-
gens ca. 20 årlige møder blev i 
sommerhalvåret afholdt i Bakke-
lunden. 

Bakkelunden var et lystanlæg, 
som sognets beboere satte stor 
pris på. Og helt frem til begyn-
delsen af 1930’erne blev 
”søndagsudflugten” med med-
bragt madkurve og kaffe henlagt 
til dette anlægs borde og plæ-
ner. Herefter aftog brugen. 
H.C. Frydendahl skriver i 

Kværndrup Sogn (1943), at sko-
lens elever på Fausings fødsels-
dag den 10. juli blev inviteret i 
Bakkelunden til ”de lange Cho-
koladeborde”, som ventede dem 
der. Det var heller ikke ualmin-
deligt, at enkelte af skolens un-
dervisningstimer på varme sko-
ledage blev henlagt til denne 
grønne plet midt i Kværndrup 
by. En tradition som er fortsat 
helt frem i vor tid. 
 
Nye tider 
I 1945 fik Kværn-
drup sin Borger-
forening. Man 
havde forsøgt sig 
allerede i 1912, 
men efter fem år 
gik foreningen 
ind. Bestyrelsen 
for foreningen 
Bakkelunden 
fandt det i 1945 
passende at ned-
lægge foreningen 

og overdrage 
lystanlægget 
til den nystar-
tede Borger-
forening, og 
siden 1945 
har denne 
forening haft 
hovedansva-

ret for Bakkelunden i samarbej-
de med diverse sogneråd og 
kommunalbestyrelser. Borger-
foreningen tog i 1950 fugleskyd-
ning på programmet. Helt natur-
ligt blev denne aktivitet henlagt 
til Bakkelunden. Gennem årene 
har mange ”fugle” måttet lade 
livet her denne ene dag om året. 

Fugleskydningen i Bakkelunden 
var en dag for hele familien. 
Gennem en årrække var det og-
så ved fugleskydningen, at Bor-
gerforeningen afslørede ”Årets 
Kværndrupper”. Dette skete før-
ste gang i 1983. 
Mange af sangforeningens akti-
viteter, som havde med musik at 
gøre, var gennem årene blevet 
henlagt til Bakkelunden. Det fik 
Borgerforeningen til i begyndel-
sen af 1990’erne at søge Ege-
skov Markedsforening om støtte 

til opførelse af en musikpavillon i 
Bakkelunden. Musikpavillonen 
blev indviet den 30. maj 1992 
under stor festivitas. Rammerne 
var nu bragt i orden, desværre 
har tiden ikke været til, at musik-
arrangementer som i sangfor-
eningens dage, har kunnet gen-
nemføres.  
Af andre tiltag fik Borger- og Er-
hvervsforeningen i 2010 etable-
ret en ny permanent toiletbyg-
ning samt en ny pergola udført 
af frivillig arbejdskraft. 
Men Bakkelunden er meget an-
det end fugleskydning og frilufts-
gudstjeneste.  Den har gennem 
årene været anvendt til 1. maj-

Gymnastikopvisning i Bakkelunden 1907  
(Foto: Lokalhistorisk Arkiv) 

Kværndrup Skoles kor ved indvielsen den 30. maj 
1992 (Foto: Edvin Larsen) 
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møder og grundlovsmøder, og 
medens Kværndrup Skole end-
nu var en overbygningsskole 
med 9. og 10. klasse, har af-
gangseleverne gennem flere år 
afholdt festen den sidste skole-
dag i denne lokalitet. Som no-
get af det sidste (jf. dette blad 
nr. 2 dec. 2010) lægger Bakke-
lunden også græs til det dagli-
ge hundetræf, hvor lokale bor-
gere sætter hinanden i stævne 
i de tidlige morgentimer. 
 
Fausing  
Bakkelundens skaber 
I Bakkelunden står en minde-
sten for dens skaber. Stenen er 
oprindelig den gravsten, som 
stod på Jens J. Fausings grav-
sted på Kværndrup Kirkegård. 
Stenen blev i 1967 placeret i 
Bakkelunden. 

Mindesten over Fausing  
(Foto: Edvin Larsen) 

Løbedigt 2, 22. maj 2010 
 
Skovbrynets insekter 
kredser om mig 
mens jeg løber 
på den bakkede vej 
 
min T-shirt bliver våd 
af kroppens sved 
mens solen prøver 
at bane sig herned 
 
 

 
 
Varmen er kompakt 
selv med dækkende skyer 
jeg fornemmer ikke 
de frembringer byger 
 
Mit hoved koger 
med kasketten på 
den holder på sveden 
og varmen ligeså 

 
 

 
 
Tilbage på adressen 
er solen brudt frem 
mine fødder er ømme 
vinden er på vej hjem 
 
Solen synker 
himmelen er blå 
roen stiller sig i kø 
varmen vil bestå 
Simon Goldenberg 
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Sommerferiebilleder lavet af 1. klasse 

I foråret besluttede Danmarks 
Lærerforening i samarbejde 
med Nationalt Videncenter for 
Læsning at starte et stort pro-
jekt omkring læsning i alle fag. 
Målet for projektet er, at færre 
børn forlader folkeskolen som 
dårlige læsere. Den nyeste vi-
den viser, at læseundervisnin-
gen ikke kun hører hjemme i 
faget dansk og i de yngste klas-
ser. Læsning skal indgå i alle 
fag og på alle klassetrin. 
Kværndrup Skole er en af de 
skoler, der søgte om deltagelse 
i projektet – og fik et ja! 
Tirsdag d. 26.8. får skolen be-
søg af Hanne Brixtofte Peder-
sen forfatter og lektor i dansk 
ved UCL. Hanne Brixtofte Pe-
dersen holder et 2 timers op-
læg om Læsning i alle fag for 
alle skolens lærere. Herefter vil 
hun fungere som konsulent, når 

Vi læser for livet på Kværndrup Skole 
 
Af Mette Schiel 

Matematik i 4. klasse 

skolens 4. + 5. klasser tager hul 
på: Læsning i matematik i de 
kommende måneder. 

Morgenmotion i 1. klasse 
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FORENINGER OG INSTITUTIONER 

Brian Fakkenor 

Kværndrup Boldklub – og stort 
set alle andre fodboldklubber – 
har tradition for, at man skifter 
træner ca. hvert andet år. Både 
træner og hold har brug for ny 
inspiration, og da Lars Pyrdol 
har været træner i snart 3 år, 
var det tid, at vi også skulle se 
os om efter ny træner. Lars 
Pyrdol har været træner i en 
periode, hvor tingene absolut 
gik Kværndrups vej, og dette 
ikke mindst pga. Lars. I Lars´ tid 
er vi rykket op i serie 1 og var i 
vores første sæson i serie 1, i 
meget stor grad med til at præ-
ge rækken – så meget at vi in-
den sidste kamp i Kerteminde, 
selv kunne afgøre om vi skulle i 
Fynsserien!!!!! 
 
Ukarakteristisk for trænerverde-
nen, så har Lars Pyrdol faktisk 
selv været med til at finde sin 

afløser – nemlig tidligere super-
ligaspiller i Esbjerg, Brian Fak-
kenor. Lars fortsætter som chef-
træner til årsskiftet, hvorefter vi 
håber, at Brian har mod på at 
overtage tøjlerne.  
 
Vi ser frem til et spændende og 
svært efterår i serie 1. Vi har 
haft temmelig stor spillerafgang 
pga. studier i København, prak-
tikophold på Filippinerne og fa-
miliære forhold (familieforøgel-
ser) – hvilket jo kun er glædeligt 
og fuldt forståeligt, at fodbolden 
i Kværndrup så kommer i anden 
række. Vi har dog også fået nye 
spillere tilbage, så til syvende 
og sidst går det hele nok meget 
lige op.  
Blandt de nye er to tidligere KB-
spillere, Lars Bay og Brian Han-
sen 

Tidligere superligaspiller som ny spillende assistenttræner 
 
Af Anders Thorup 

2 nye, gamle spillere: Brian Hansen 
og Lars Bay (th). 

Spillere, som er stoppet. Fra venstre mod 
højre: Thomas Foged, Casper Nordtorp, 
Mads Bastholm, Bjarke Skov, Oliver Granhøj 

2 vigtige spillere  ved 
sæsonens første 
kamp på Tåsinge: 
Jonas Thorup og Lau-
rits Demuth. Kampen 
endte 2-1 til KB. 



 27 

 

FORENINGER OG INSTITUTIONER 

 

 

HAR DU BRUG FOR EN  

SYERSKE? 

Jeg hjælper gerne med at: 

Skifte lynlås 

Reparere 

Lægge op og forandre 

Sy gardiner og andet tilbehør 

 

Kløvervej 7, Kværndrup 

  

Tlf.: 62 27 22 14 

 

Kværndruphallens 
 Cafeteria 

 
Åbningstider: 

 
mandag til torsdag 

19.00 – 22.30 
 

eller efter behov 
tlf  22 37 64 71 

 
 
 

rkghallernescafeterie@hotmail.dk 

Veteranholdet har haft besøg fra Vildbjerg. Efter kampen 
hyggede spillerne sig med fælles aftensmad. Besøget 
kom i stand via Søren Hansen, f. 1960, der indtil han var 
10 år boede på stationsvej i Kværndrup. Han bor nu i 
Vildbjerg, der jo er kendt for deres kæmpestore stævne. 
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BØRN OG UNGE 

Ludwig og Snuske 
Skrevet af Klara og Mie 3.kl. 
 
Jeg hedder Klara, og jeg har en 
hund, der hedder Ludwig. Lud-
wig er en Schnauzer, og den er 
1½ år. Den er sød og har krøl-
ler. Min ven hedder Mie. Hun 
har en kat, der hedder Snuske, 
og den er 2 år. Den har striber, 
og den er sød. Det er en kvart 

Norsk Skovkat. 
I dag skal jeg ud til min ven, og 
jeg har Ludwig med. Den skal 
møde Snuske. 
Hjemme ved Mie, snuser Lud-
wig til kattelemmen, og så ræk-
ker Snuske ud efter Ludwig og 
han rammer Ludwig. Så siger 
Snuske undskyld på kattesprog. 
Dagen ender med, at Ludwig og 
Snuske bliver gode venner. 

Monsterhuset 
Skrevet af Sebastian 3.kl. 

 
Der var engang et hus, der var 
levende. Det kunne gå og spy 
med ild, så det ødelagde huse. 
Alle de andre huse var bange 
for monsterhuset. Derfor byg-
gede de en fælde og fangede 
det. 
 
 
 
 
 
 

Historien om en hund 
og en kat 
Skrevet af Gabriella 3.kl. 
 
Der var engang en hund og en 
kat. De var gode venner. En 
dag havde katten lyst til at gå 
hen til hunden. Da katten kom 
hen til hunden, sagde hunden: 
”Hej!” Katten, som hed Smut, 
sagde også ”Hej.”  
”Skal du noget i dag?” Spurgte 
Smut. ”Ja,” sagde hunden. 
”Hvad skal du da,” spurgte kat-
ten. ”Jeg skal være sammen 
med dig,” sagde hunden, og så 
grinede de begge 2. 

Michele, Ditte, Teis, Sebastian, Klara og Mie 3.kl. 

Israel 
Skrevet af Teis 3.kl. 
 
Jeg har været i Israel i som-
merferien. Jeg var i Jerusalem 
og se Grædemuren, og så tog 
vi til Elat og boede på et 5* ho-
tel med pool og en bar, hvor 
man måtte tage al den is og 
cola man ville. 

Elever fra 0. klasse maler børne/
forældretegning fra 1. skoledag. 
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BØRN OG UNGE 

 
– et rigtigt hyggeligt stævne 
med både drenge- og pigespil-
lere i alderen fra 5 til 15 år. 
 
Vi havde 2 x 7 mandshold til-
meldt men der var desværre 
kun 2 yderligere hold tilmeldt i 
vores årgang, så vi spillede en 
dobbelt turnering.  Vi spillede 
både kampe lørdag og søndag 
i det fineste vejr  
 
Efter at begge hold havde spil-
let deres kampe var det helt 
klart, at Kværndrup Boldklub 
havde vundet – vi endte nemlig 
på 1. og 2. pladsen – Vi fik en 
fin pokal, bolde og T-shirts med 
hjem, så nu kan U/13 piger stil-
le endnu en pokal i 
”pokalskabet”. 
 
Næste stævne pigerne skal til 
er NB-Pigecup på Als som er i 
medio august – så træningen 
er startet op så vi er klar  

Vonsild Cup 2011 
 

Kværndrup Boldklub´s u/13 piger (nu FC Midtfyn) var til Vonsild Cup i juni måned 
Skrevet af spillere fra FC Midtfyn  

 
Gultved Autoværksted & Autolakering 

 

Krumstrupvej 20, 5772 Kværndrup 
Tlf. 62272734    V/Carsten Nielsen 

gultvedauto@mail.dk.  www.gultvedauto.dk 
Alt i autoreparation og serviceeftersyn. 

Klargøring til syn. Alt i autolakering. 
Forsikringsskader/opretning m/bænk 

Gratis lånebiler. Salg af kvalitetsbiler 
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AKTIVITETSKALENDEREN 

Dato Kl. Arrangement Sted Arrangør / tilmelding Pris 

5. sep. 7.45-
19.00 

Udflugt til Ribe og Løgum-
kloster  - inkl. Morgenkaffe 
og frokost  

Afg. fra Kværndrup 
skole 

Kværndrup hushold-
ningskreds  

300 kr.  

10. 
sep.  

14.00 
17.30 

Bevæg dig for sjov Kværndruphallen  Bruger gruppen  
Kværndrup hallen 

20 kr.  
 

15. 
sep. 

8 - 12  Idrætsdag  Skolen TRE EGE SKOLEN 
Kværndrup 

 

21. 
sep. 

6 - 22 Egeskov Marked Markedspladsen Egeskov Markedsfor-
ening 

Gratis 
adgang 

26.–
30. 
sep. 

8 -12  Naturvidenskabsfestival  
Temauge 

Skolen TRE EGE SKOLEN 
Kværndrup 

 

5. okt. 19.30  Hvad skal der være i hallen 
for at du kommer og bruger 
den? 

Kværndruphallen Arbejdsgruppe i forbin-
delse med byfornyel-
sesarbejdet 

 

8. okt. 14 - 
17.30  

Bevæg dig for sjov Kværndruphallen  Brugergruppen  
Kværndruphallen 

20 kr.  
 

10. 
okt.  

14.00 Hyggeeftermiddag med op-
læsning 

Egeparkens fælleshus Kværndrup hushold-
ningskreds  62271120 

 

12. 
okt. 

18.30  Mode aften  - v/ Nyt syn og 
Madam Hansen  

Nyt Syn - Ringe Kværndrup hushold-
ningskreds.  Tilmel-
ding 10 okt  62271120 

 

31.ok. 
-4. 
nov.  

8 - 12  Klassens uge  Temauge Skolen TRE EGE SKOLEN 
Kværndrup 

 

12. 
nov. 

14 - 
17.30  

Bevæg dig for sjov Kværndruphallen  Brugergruppen  
Kværndruphallen 

20 kr.  
 

24. 
nov. 

19 - 
22 

Skolefest Skolen TRE EGE SKOLEN 
Kværndrup 

 

1. dec.  17.30 Julefrokost /middag Skolekøkkenet Kværndrup hushold-
ningskreds.  Tilmel-
ding  28. november 
62271394 / 62271900 

100 kr.  

7.  jan.  14 - 
17.30  

Bevæg dig for sjov Kværndruphallen  Brugergruppen  
Kværndruphallen 

20 kr.  
 

14. 
jan. 

18-01 BIERPARTY Kværndruphallen Brugergruppen  
Kværndrup hallen 

Ca.  
300 kr. 
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AKTIVITETSKALENDER 

RØD OG GRATIS  

Indsend små annoncer gratis inden næste deadline til   

 plata@plata1226.dk 

 OPSLAGSTAVLEN 
Private små annoncer :   

 

Gives væk—køb / salg / bytte.  
Arbejde tilbydes ( barnepiger ) 

 

FRITIDSTILBUD EFTER 3. KLASSE? 
Vi er en gruppe, der er arbejder på at afdække behovet for et fritidstilbud til børn efter SFO-alderen fra 
og med 4. Klasse. Desuden vil vi gerne undersøge i hvilken udstrækning der i lokal-samfundet ville 
være interesse for at give en hjælpende hånd, såfremt man vælger at etablere et tilbud baseret på fri-
villige. 
Så hvis du enten kunne tænke dig et fritidstilbud til dit barn og/eller kunne tænke dig at give en hånd 
med i en kommende fritidsordning bedes du kontakte: 

     Søren Birkeland 
     Vængevej 22 
     5772 Kværndrup 
     Email: soeren@birkeland.dk 

 
Tre Ege Skolen  

KVÆRNDRUP AFDELING 
 

skolen i hjertet af byen 
 
 

 www.treegeskolen.dk  
www.oles/olie/dk 

mailto:plata@plata1226.dk
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Tilrettelæggelsen af Egeskov Marked 2011 er godt i gang.   
 
Der har været god gang i tilmeldingen af hjælpere  -  kan stadig bruge din hjælp  
også på andre dage end onsdag. 
Tilmeld dig og få en hyggelig, men travl dag sammen med en masse glade men-
nesker. 
 
Ring til:  
   Gerda Jensen tlf. 62 27 18 47 eller  
   Dorthe Nielsen tlf. 62 27 21 96  
for tilmelding. 
 
Der er utrolig mange trofaste, som har meldt sig. Det er dejligt og gør planlægnin-
gen nemmere. Husk at overskuddet fordeles til byens foreninger.    
 
For børn, som endnu ikke går i skole, er der tirsdag den 20.09.2011 fra kl. 10.00 
til kl. 11.30 gratis tivoli. Tivoliet åbner for en del af forlystelserne, som kan prøves 
gratis. Vi opfordrer til, at I tager madpakken med. Den kan spises i Markedskro-
en, hvor Egeskov Markedsforening giver en sodavand. 
 
For alle frivillige hjælpere er der markedsfest i Kværndrup Hallen lørdag den 
01.10.2011.   
Madkurv medbringes og Egeskov Markedsforening sørger for musikken.  
 

Vi ses 3. onsdag i september. 

foto:  Anders Skole Overgård 

 
 
 
Egeskov Markedsforening 
Bøjdenvejen 22 
5772 Kværndrup 
Tlf. 62 27 20 01 
 

Dorete Hansen 
Sekretær 
Tlf.nr. 20 52 33 21 


