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Fra redaktionen 
 
Af Anders Thorup 

Heartland Festival, Roskilde 
Festival, Tour de France, fod-
bold i Parken, Landsstævne i 
Svendborg og ja – Kværndrup 
Ugen! Folk er sandelig begyndt 
at mødes igen. Og hvor er det 
dejligt. 
 
Krig i Ukraine – hvor er det trist. 
 
Man siger, at intet er så galt, at 
det ikke er godt for noget. Kri-
gen i Ukraine har da vist fået os 
i det fredelige Danmark til at 
tænke over tingene – fået os til 
at sætte pris på fred. Vi har vel 
lært at vi ikke skal tage noget 
for givet, og vi er allerede be-
gyndt at brokke os over pris-
stigningerne. Priserne på ben-
zin og diesel har dog fået dan-
skerne til at køre i bil sammen i 
højere grad end tidligere, hvor 
de fleste biler på motorvejene 
kun var bemandet med en en-
kelt person. Og mon ikke den 
offentlige trafik ser frem mod 
kronede dage – og ikke kun i 
Odense, hvor letbanen da vist 
er blevet et tilløbsstykke. Dan-
skerne – og resten af Vesten – 
vil undgå at købe olie og gas 
fra Rusland, så der er pludselig 
blevet sat fart i den grønne om-
stilling. Solcelleparker skyder 
op, formentlig også i vores om-
råde. Efterhånden har rigtig 
mange privatboliger solceller, 

så varmepumperne kan køre 
på billig og bæredygtig strøm.  
Antallet af solgte el-biler er ved 
at overstige antallet af alminde-
lige biler, og vores lokale halbe-
styrelse arbejder på at få en el-
ladestander! Fantastisk!! Indi-
rekte vel en følge af krigen….? 
Fjernvarmen spreder sig også i 
vores kommune. I hvert fald 
kommer fjernvarmen til Ryslin-
ge, Fjellerup og Gislev. I takt 
med at olie- og gasfyrene udfa-
ses, skal vores borgere i det 
åbne land til at tage stilling til, 
hvordan de fremtidigt ønsker at 
forsyne sig med varme. Måske 
priserne på olie får folk til at fin-
de løsninger hurtigere end 
planlagt?  
 
Nu har der i en periode været 
ro i samfundet i forhold til Co-
ronarestriktioner, men der er 
nogle tal fra resten af Europa, 
som i skrivende stund ikke ly-
der så opmuntrende, så måske 
skal vi igen i gang med mund-
bind, håndsprit og forsamlings-
forbud – vi krydser fingre for, at 
det ikke bliver tilfældet.  
 
Ligesom krigen har lært os no-
get, så gælder det samme vel 
for Coronatiden. Glæden ved at 
kunne mødes har været åben-
bar – alene til arrangementerne 
i Kværndrup Ugen har dette 

mailto:plata@plata1226.dk
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været åbenlyst. Vi tog tidligere 
måske tingene for givet, og 
først da vi mistede mulighed for 
at samles – opdagede vi beho-
vet. Andre har nydt Coronati-
den og restriktionerne. Man har 
nydt, at man kunne tillade sig 
at sige fra – og bare være sig 
selv med sine nærmeste. Ingen 
forventninger om at deltage i 
alt muligt, men mulighed for at 
nyde fred og ro, og lære sig 
selv bedre at kende. Sådan er 
vi heldigvis alle forskellige. 
 
Så til noget helt andet. Det har 

på Lokalrådets generalforsam-
ling været nævnt og i tidligere 
blade været skrevet om, at 
kommunen har tilbudt Lokalrå-
det at overtage Den gamle Sta-
tionsbygning – dog mod, at vi 
skulle stå for driften, en udgift 
på størrelsesordenen  
65.000 kr. Med i tilbuddet var 
også forskellige andre krav, og 
Lokalrådet har derfor besluttet 
sig for at skrinlægge planerne 
om at overtage bygningen.  
 
Vi bringer på forsiden og i bla-
det i øvrigt, billeder fra den ny-

ligt afsluttede Heartlandfestival. 
Jeg har kun hørt, at det var en 
succes, og der er sat datoer på 
næste års festival. Som inden 
Corona, er der brug for frivillige 
kræfter til disse store fester, og 
lige nu er der sikkert mange 
kværndruppere, der har travlt 
med at give en hånd til lands-
stævnet i Svendborg, og sådan 
vil det altid være uanset krig 
eller pandemi! 
 
Med ønsket om god sommer! 
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Byggegrunde ligger fortsat brak 
 
Af Lars Skov Sørensen 
 
Salget af de 17 kommunale udstykninger ved Egeparken i Kværndrup flyder langtfra som vandet 
i Hågerup Å. Faaborg-Midtfyn Kommune tror dog stadig på en udvidelse af byens nordøstlige 
del. 

Der er ikke meget parcelhus-
kvarter over vildnisset, som de 
asfalterede veje snor sig rundt 
i. Sammen med spredte lygte-
pæle og salgsskilte vidner det 
dog om et tilløb til en ny bydel.  
Men hvorfor er mursten og 
mørtel fortsat fraværende i om-
rådet efter næsten 12 år, og 
hvad skal der ske fremadrettet? 
 
Lokalbladet har spurgt ind til 
sagen hos Faaborg-Midtfyn 

Kommune, der står bag udstyk-
ningerne. 
Her er kommunens juridiske 
sagsbehandler Ulla Meilstrup 
behjælpelig med svar på vores 
spørgsmål: 
 
Hvad tror I er grunden til, at 
der ikke er solgt en eneste 
byggegrund siden etablerin-
gen i 2010? 
Der er ikke umiddelbart en for-
klaring på, hvorfor der endnu 

ikke er solgt grunde i Egepar-
ken i Kværndrup. Kommunen 
udstykkede grundene i en for-
ventning om, at de ville være 
attraktive. Vi har andre steder i 
kommunen oplevet, at når der 
først er en eller to, der begyn-
der at bygge, følger andre med. 
Det håber vi stadigvæk vil ske i 
Kværndrup. 
 
Hvilken betydning tror I stø-
jen fra motorvejen har for 
grundenes salgsmuligheder? 
Nærhed til motorvejen er posi-
tivt i forhold til logistik, men ne-
gativt i forhold til støj. Det er en 
kendt faktor, når kommunen 
skal udvikle og sælge bygge-
grunde. Kommunen vurderer 
dog ikke, at det manglende salg 
i Kværndrup udelukkende skyl-
des motorvejen. I Ringe har 
kommunen ikke haft problemer 
med at sælge grunde, der lig-
ger lige så tæt på motorvejen 
som grundene i Kværndrup. 
 

Højt græs og spredte træer er endnu det eneste, der skyder op på grunde-
ne.          Foto: Lars Skov 
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Salgsskiltene gemmer sig næsten lige så godt, som køberne.  
Foto: Lars Skov 

Hvilke tiltag har I overvejet 
for at få grundene solgt?  
Kommunen har sat prisen ned i 
2012 med 150 kr. pr. m2, såle-
des at prisen nu er 327 kr. pr. 
m2. Til sammenligning er grun-

dene i Svalevænget solgt med 
en gennemsnitspris på 290 kr. 
pr. m2. Kommunen overvejer 
på ny, om prisen skal sættes 
yderligere ned. 

Mange af de private bygge-
grunde på Svalevænget er, 
modsat i Egeparken, blevet 
solgt og bebygget de senere 
år. 
Overvejer Faaborg-Midtfyn  
Kommune at udstykke nye 
kommunale grunde et helt nyt 
sted i Kværndrup for at fast-
holde byens udvikling? 
Kommunen overvejer kontinuer-
ligt, hvordan kommunens frem-
tidige udvikling skal se ud. Der 
er dog pt. ingen aktuelle planer 
om nye kommunale byggegrun-
de i Kværndrup. 
 
Tiden må altså vise om kom-
mende nybyggere sætter gang i 
et længe ventet byggeboom i 
Egeparken, eller om de melder 
hus forbi. 

Æret været Calles minde! 
 
Af Kværndrup Boldklub 

I 5772.Kværndrup februar kun-
ne vi med glæde meddele, at 
Carl-Erik Jørgensen, altid kal-
det Calle, i forbindelse med vo-
res Supermasters fodboldholds 
julefrokost var blevet udnævnt 
til æresmedlem. 

Nu 6 måneder senere må vi 
med sorg meddele, at Calle 
efter nogle måneders sygdom 
er sovet ind natten til den 30. 
maj. 
 
Så sent som lige før jul tog 
Calle del i vores fodboldspil 
søndag formiddag. Han havde 
haft en sygdomsperiode med 
kræft for ca. 3 år siden, men vi 
troede, at han var blevet kure-
ret. Desværre brød kræften 
frem igen. 
 
Som alle i Kværndrup Boldklub 
ved, gjorde Calle et kæmpe-
stort arbejde. Efter at han stop-
pede sit arbejde på slagteriet i 
Faaborg, brugte han mange 
timer på at hjælpe med alt mu-
ligt praktisk i KB1919, så han 
er i høj grad en mand, der vil 

blive savnet. Ligesom på fod-
boldbanen gik Calle forrest, når 
der skulle arbejdes! 
 
Calle var en rigtig kværndrup-
per, født og opvokset i Trunde-
rup i en stor søskendeflok, som 
den 6. ud af 7. Han arbejdede 
nogle år i Grønland og vendte 
ofte tilbage til den store ø på 
besøg sammen med Ellen.  
 
 
Vores tanker går til Ellen og 
øvrige familie. 
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Den 30. april skabte knap 
5.100 motorcykler nærmest en-
deløse karavaner og konstant 
rumlen gennem byen og langs 
Bøjdenvej. 
På denne dag kunne man næ-

En dag med drøn på 
 
Af Lars Skov Sørensen 
 
Velbesøgt MC-træf på Egeskov kickstartede løjerne en lørdag i lokalegnen. 

sten tro, at Kværndrup var op-
kaldt efter det tohjulede køre-
tøj. 
De i alt cirka 5.800 bikere sam-
lede sig på Eventplænen ved 
Egeskov Slot. En begivenhed, 

der markerede åbningen af 
Egeskovs sommersæson, og 
gav tilstrømningen til slotspar-
ken fuld gas. 
”Dagen var besøgt af i alt 
7.400 gæster, så det var en 
historisk stor besøgsdag, hvor 
der var travlt på alle vores 
salgssteder,” forklarer Lene 
Pedersen, der er event- og 
marketingchef på Egeskov. ”Vi 
bygger ekstra cateringfaciliteter 
op med madsalg for at kunne 
imødegå efterspørgslen på 
mad og drikke denne dag.” 
 
Et arrangement, der i dén grad 
er kommet i gear siden det før-
ste træf i 2014, hvor greve Mi-
chael Ahlefeldt satte fart på 
idéen om at invitere alle, der 

Sultne” motorcykler flokkes om OK-tanken.                         Foto Lars Skov 
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ankommer på motorcykel, til fri 
adgang til Egeskovs sæsonåb-
ning. Allerede første gang rulle-
de 3.250 maskiner forbi den 
eventyrlige have. 
Siden da har det tal kun fået 
baghjul, og det stiller selvfølge-
lig krav til hele setup'et bag det 
store event. 
”Vi har udviklet en del på logi-
stikken i modtagelse og parke-
ringen af de mange maskiner,” 
lyder det fra Lene Pedersen. 
Event- og marketingchefen på-

peger, at 15-20 medarbejdere 
og frivillige fra sportsforeninger 
er dedikeret til opgaver med 
MC-træffet alene på selve da-
gen. Hertil kommer Hjemme-
værnets forstærkning på 8-10 
mand, der bemander den trafi-
kale front. 
 
”Vi har et par udviklingsidéer i 
baghånden, som vi måske ta-
ger fat i på sigt,” fortsætter Le-
ne Pedersen, ”men ellers har 
vores fokus været at blive ef-

fektive i selve håndteringen af 
de virkelig mange maskiner, 
som kommer”. 
 
Ud over de karakteristiske mo-
torlyde og seværdigt optog gi-
ver de imponerende kolonner 
af bikere også mere fart på 
handel og liv i Kværndrup i lø-
bet af lørdagen.  
Det gælder blandt andet tank-
stationen på Odensevej. Her 
oplyser Gitte Thomsen fra OK, 
at omsætningen parkerer sig 
på et niveau, der er 10 procent 
højere end normalt. 
Også i Let-Køb fornemmes den 
tohjulede eksplosion i trafikken 
udenfor. ”Vi mærker en mar-
kant stigning i salget af rund-
stykker, frisksmurte sandwich, 
pizzastykker, pølsehorn og 
franske hotdogs, hvor vi om 
lørdagen solgte tæt på 120-130 
af slagsen,” lyder det fra Mads 
og Helle Clausen. 
 
”Det er en glæde at se, at 
Kværndrup 'fester' med på 
Egeskovs sæsonåbningsdag,” 
mener event- og marketingchef 
Lene Pedersen. ”Der er sat flag 
i byen, og flere får gavn og 
glæde af de mange mennesker 
og motorcykler, som kommer 
igennem Kværndrup.” 

Bikere på vej hjem ad Bøjdenvejen.                                    Foto Lars Skov 
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Kværndrup Motionscenter – Kværndrup Fitnesscenter  
 
Af Lise-Lotte Liengaard på vegne af en gruppe brugere 
 
På gensyn i Kværndrup Motionscenter 

Er der forskel på motion og fit-
ness? I Kværndrup har vi vist et 
Motionscenter. På billedet ses 
et opslag, der er gjort i forbin-
delse med corona. Her benyttes 
betegnelsen fitnesscenter ge-
nerelt – ikke specielt for centret 
i Kværndrup.  
 
Jeg har foretaget en menings-
måling på 5 af hinanden uaf-
hængige personer. De blev 
hver især bedt om at forholde 
sig til forskellen på motion og 
fitness. Der var overvejende 
enighed om, at de to ting grund-
læggende dækker samme akti-
vitet dog måske med en ten-
dens til, at fitness pumper mere 
jern end motion. 
 
Meningsmålingen dækkede ik-

ke ordet og fænomenet træ-
ningscenter, hvilket må siges at 
være en mangel i undersøgel-
sen, men lad nu dette ligge. Mit 
egentlige ærinde er den hånd-
skrevne tilføjelse nederst på 
plakaten med retningslinjer for 
adfærd i motions-/fitness-
centeret i coronatid.  
Som et ekstra punkt er tilføjet 
en læresætning især henvendt 
til det ældre borgerskab. Det 
drejer sig om, at stedet er et 
fitnesscenter – ikke en snakke-
klub. Her dukkede så en helt ny 
betegnelse op. Spørgsmålet 
melder sig derfor straks: Hvad 
er en snakkeklub – måske et 
unødvendigt spørgsmål, da en 
sådan klub ifølge forfatteren af 
læresætningen ikke findes på 
stedet.  
 
Vi er nogle, der formodentlig 
henhører til det, der betegnes 
som det ældre borgerskab. Vi 
træner – og snakker lidt – kun 
lidt. Som vi har forstået, er det 
ok at snakke lidt i et motions-
center, som stedet i Kværndrup 
hedder. Vi træner og får var-
men og pulsen op. Det er en 
nødvendig del af det mest al-
mindelige vedligehold også for 
os i det ældre borgerskab.  
 
I unge skal vide, at vi på man-
ge måder har indset og forsø-
ger at acceptere, at vi aldrig 
igen kommer til at fremstå kniv-

skarpe på vores store muskler. 
Derfor har vi ind imellem kastet 
os over snakkemusklerne i håb 
om, at vi kan holde denne del 
ved lige nogle år endnu. Derfor 
kan det måske ind imellem for 
udenforstående (det yngre bor-
gerskab) se ud som om, vi træ-
ner hårdere på stemmebåndet 
end på løbebåndet, og at vi har 
opgivet de tunge løft til fordel 
for tungeløft, der hovedsagelig 
øver konditalen. 
 
Dårlig spøg til side! 
 
Vi håber og tror, der er plads til 
alle aldre og alle former for 
mennesker i Kværndrup Moti-
onscenter. Det er et lille godt 
sted, hvor man kan holde sig 
selv ved lige, sige hej eller god-
morgen til hinanden, ønske hin-
anden en god dag og måske 
endda veksle et par ord med 
sidemanden om den lægeun-
dersøgelse, man havde været 
så nervøs for. Det er fantastisk 
at fornemme, at man ud over 
træning og lidt snak også kerer 
sig om hinanden. (Et ældre ud-
tryk for, at man bekymrer sig 
for og viser interesse for hinan-
dens ve og vel). Det er for man-
ge godt og trygt at vide.  
 
På gensyn i Kværndrup Moti-
onscenter  
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Hvad går de rundt og gør i Kværndrup bibliotek? 
 
Tekst og foto af Lise-Lotte Liengaard 
 
Allan bemærker, at en del turister indlogerer sig i Kværndrup og herfra kører til oplevelser i så-
vel Odense som i kystbyerne på Fyn. 

Kan man låne bøger? – nej nej 
nej det kan man ikke - men 
hva` ka` vi så? 
 
Kværndrups tidligere biblioteks-
bygning blev i 2015 indrettet til 
flygtninge, så der er værelser i 
gode størrelser samt bad og 
toiletter i passende antal, dertil 
stort køkken og spisestue. 
Flygtningene fra den gang er 
for længst videre og væk fra 
biblioteket. Men hvad sker der 
så på biblioteksmatriklen nu? 
 
Allan Andersen købte i 2020 
Kværndrups tidligere bibliotek, 
der har et samlet areal på ca. 
630 m2. Allan ville indrette en 
del af bygningen til privat bebo-
else, men hvad kunne og måtte 
så alle de øvrige herlige m2 
bruges til?  
 
En aften sad Allan sammen 
med noget familie og snakkede 
og udvekslede ideer. Det blev 
nævnt, at der da kunne indret-

tes Bed & Breakfast. Ideen ud-
viklede sig samtidig med at tan-
ken om, at det nok var en 
dødssejler også meldte sig. 
Alligevel var det måske forsø-
get værd – risikoen var vel mi-
nimal? 
Der blev derfor ændret på ind-
retningen. Alle ikke tidligere 
benyttede værelser havde brug 
for en grundig rengøring, før de 
overhovedet kunne tages i 
brug. Desuden var der brug for 
at skaffe senge, møbler, tv mm. 
De første værelser, der blev 
gjort klar til B&B er beliggende 
på husets førstesal. Allan be-
sluttede sig for at begynde lidt i 
det små og startede med at 
sætte 4 af 6 værelser til udlej-
ning. Selv indrettede han sit 
kontor med en ældre pc på et 
klapbord, og en aften i juli blev 
der åbnet for bookinger. Nu 
måtte det gå, som det bedst 
kunne.  
Der gik 10 minutter, så tikkede 
de første bookinger ind! 
 
Herefter havde Kværndrup 
B&B et par rigtig gode sommer-
måneder, før der atter i efter-
året blev lukket ned pga co-
ronaen.  
 
Undervejs i coronatid har 
Kværndrup B&B oplevet at ha-
ve håndværkere siddende i ka-
rantæne på deres værelse. Det 
var udenlandske håndværkere, 
der var blevet testet positive 
ved grænsen – uden måske at 
være det. I alle tilfælde blev 
ingen af dem syge. 
 
Kværndrup B&B har i øjeblikket 
”faste” udenlandske logerende, 
der har haft base her i mere 

end et år, mens der bliver lagt 
gasledning over Fyn. Det er 
specialarbejdere, og nogle har 
arbejdet med denne opgave i 
15-20 år. 
 
Fra 1. maj har Fåborg-Midtfyn 
Kommune lejet en del af 
Kværndrup B&B som led i at 
skaffe de nødvendige pladser 
til det forventede antal flygtnin-
ge fra krigen i Ukraine. For ti-
den flytter der derfor ukrainere 
ind i den del af Kværndrup 
B&B, Allan ellers havde indret-
tet til sig selv og familien. Da 
Fåborg-Midtfyn Kommune hen-
vendte sig om at leje en del af 
bygningen, tog Allan 14 dages 
ferie fra sit job, og stueetagen 
blev rengjort og renoveret med 
nyt køkken, så han nu selv bor 
her. 
 
Der er foreløbig flyttet 4-5 unge 
ukrainere ind i afdelingen, hvor 
der er plads til i alt 7 beboere. 
 
Kværndrup B&B har en ordning 

Allan Andersen 
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med ”Ta´ selv morgenmad”. 
Gæsterne forsyner sig på egen 
hånd fra et køleskab indehol-
dende alt til et morgenmåltid.  
 
Der er god køkkenplads samt 
spisestue med flere borde, så 
man kan både tilberede sin 
egen mad og spise den i fred 
og ro i eget selskab eller sam-
men med andre alt efter ønske. 
På gangarealerne er der beha-
gelige møbler i små hyggeafde-

linger, ligesom der er tænkt i 
udsmykning af væggene både 
der og i trappeopgangen, som 
virkelig tager sig godt ud med 
billeder på væggene. 
 
Kværndrup har fra gammel tid 
været et vigtigt knudepunkt for 
trafikken på hele Fyn, idet veje-
ne øst-vest og nord-syd kryd-
ser hinanden her.  
 
De fleste biler ledes nu uden 
om byen, men både busser og 
tog passerer stadig gennem 
Kværndrup, og Allan fortæller, 
at han helt klart fornemmer, 
hvor centralt Kværndrup ligger. 
Han har f. eks oplevet sven-
skere, der en sen aften kom til 
overnatning. De sad i Nyborg 
ved en lukket Storebæltsbro. 
En gruppe, der skulle køre rally 
i Odense overnattede i Kværn-
drup B&B, da der netop var 
plads til denne gruppes størrel-
se. 
Allan bemærker, at en del turi-
ster indlogerer sig i Kværndrup 
og herfra kører til oplevelser i 
såvel Odense som i kystbyerne 
på Fyn. 

Jævnligt tager turister, der er 
på øhop, fast base i Kværndrup 
B&B, og Allan oplever, at hånd-
værkere, der er blevet forsinket 
i et projekt på Fyn, lige snupper 
en overnatning og gør arbejdet 
færdigt dagen efter. 
 
Iværksættergenet hos Allan 
fornægter sig ikke. Han har ide-
er til, hvordan der kan trækkes 
flere turister til Kværndrup. Tu-
rister, der er lige i nærheden, 
da de besøger Egeskov. Måske 
ligger der muligheder i samar-
bejder mellem Kværndrup B&B 
og forsamlingshuset eller kro-
en. Superbrugsen og LetKøb er 
desuden leveringsdygtige i flere 
former for mad ud af huset, li-
gesom der er mulighed for at 
skaffe sig en færdiglavet pizza 
eller lignende. 
 
Hvem ved – måske er flere turi-
ster på vej til at gøre deres ind-
tog i Kværndrup for kortere el-
ler længere tid. Det er i alle til-
fælde åbenlyst, at Allan Ander-
sen har flere ideer på lager. Vi 
håber, han slipper ideerne løs 
og får dem afprøvet. 
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Glimt fra Heartland festival 2022 
 
Af Anne Sloth 

I gråvejr og sol 

SOGNEROD 
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Lige ved og næsten. 
 
Af Susan Nielsen, formand for KB1919 
 
KB1919’s deltagere i DM i efodbold - som er fynske mestre - vandt sølv. 

Det er ikke kun på græsbaner-
ne Kværndrup Boldklub, ska-
ber gode resultater. Dette bevi-
ste Jeppe Vengaard og Albert 
Nielsen, da de først på året 
blev fynsmestre i Efodbold og 
senere nr 2 ved Danmarksme-
sterskabet i Messecenter Her-
ning. 

Det var 2 meget spændte og 
nok også lidt nervøse drenge, 
vi sendte afsted til finale opgø-
ret i Herning, ledsaget af deres 
tidligere træner Andreas Krog, 
som havde været så sød at 
træde til som træner denne 
dag. 
Kampene skulle spilles under 
danmarks største e-sport 
event, hvilket jo selvfølgelig 
betød, at der ville være masse 
af publikum under kampene. 
Nerverne kom i ro, og de unge 
bevarede koncentrationen. 
De gik ubesejrede gennem pul-
jespillet og kvalificerede sig di-
rekte til semifinalerne efter nog-
le meget spændende og nerve-
pirrende kampe, hvor overblik-
ket blev bevaret, selv da strøm-
men pludselig gik midt under 
en kamp. 
 
Finalerne blev spillet på den 
store scene i centret, hvor der 

var mulighed for at følge med 
på store skærme flere steder 
rundt i hallen. Alle kampene 
blev kommenteret af lands-
holdstræneren for det danske 
efodbold hold, så rammerne var 
sat til nogle meget spændende 
kampe, og det blev det. Dren-
gene vandt semifinalen efter en 
alt for spændende kamp, der 
endte ud i forlænget spilletid. 
I finalen skulle de møde Starup 
UIF, som de allerede havde 
mødt og besejret i de indleden-
de kampe, kampen endte dog i 
noget af en gyser efter en lidt 
usikker start, hvor drengene ret 
hurtigt kom bagud 1-6, kom de 
stærkt igen og fik vendt resulta-
tet til 6-7 og sikrede sig dermed 
en flot 2.plads i danmarksme-
sterskabet i efodbold 
 
Hele klubben ønsker dem hjer-
telig tillykke med det flotte re-
sultat. 

Fra venstre: Jeppe Vengaard, Al-
bert Nielsen og Andreas Krog. 
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Kværndrup Ugen 2022 vel overstået 
 
Af Anders Thorup 
 
Styregruppen for Kværndrup Ugen kan se tilbage på en uge med mange aktiviteter, som for de 
flestes vedkommende var rigtig godt besøgt. Naturligvis spændende efter de 2 års ufrivillige 
pause, men heldigvis lod det til at folk ikke havde glemt at mødes.  

Styregruppen havde sammen-
sat et spændende program i 
samarbejde med byens forenin-
ger, institutioner og private. Tra-
ditionen tro startede ugen i Bak-
kelunden med velkomst fra Me-
nighedsrådet ved formand Lau-
ra Jakobsen. Borgmester Hans 
Stavnsager havde i sin åbnings-
tale fokus på værdien af de små 
lokale samfund, ikke mindst i en 
tid med krig i verden. Han af-

sluttede sin fine tale med at ret-
te opmærksomheden og tak 
mod en af vores lokale ildsjæle, 
nemlig Inge Eriksen. 
 
Efterfølgende tog vores præst 
Nils Holger Ellekilde over med 
gudstjeneste i det fri, selvom 
han samme dag havde haft 
konfirmationer i kirken. 
Kværndrup Borgerforening hav-
de gjort klar med bænke og sto-

le, og efter gudstjenesten var 
der kaffe/the og dejlige muffins, 
som Mogens havde haft travlt 
med at bage. Solen skinnede 
under hele arrangementet, så 
Kværndrup Ugen fik en god 
start. 
 
Vi har ikke billeder eller rappor-
ter fra alle arrangementerne, 
men vi bringer her lidt billeder 
fra nogle: 

Åbning v. borgmesteren og efterfølgende friluftsgudtjeneste: 
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Kirkegårdsvandring: 

Spændende fortælling og rundvisning på 
Kværndrup Kirkegård af Anna Sigurðardóttir , 
efterfølgende kaffe i Lokalhistorisk Arkiv. 
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Åben have ved Jane og John: 

 
 Spændende have med mange små kroge. 
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Fællesspisning med Poul Syberg: 

Revy med fællesspisning: 

2 af ildsjælene bag - Dorthe Nielsen og Inge Eriksen. 

Poul Syberg indtog scenen i Forsamlings-
huset og fortalte i knap 2 timer om sit liv i 
og med GOG. Han udløste lidt af en bom-
be, da han fortalte, at Mathias Gidsel nok 
blev klar til årets håndboldfinaler, trods 
korsbåndsskade i januar måned, og i skri-
vende stund (8. juni) er Mathias Gidsel 
ved at blive topscorer i årets 1. finale for 
GOG mod Aalborg Håndbold!!!!  
85 til spisning og stand up ved Poul Sy-
berg 

Fuldt Hus til årets revy, hvor der som sædvanlig var be-
søg af Margrethe 
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Aktuelt fra Kværndrup IF 
 
Af Heine Fuglsang Thorenfeldt , kasserer 

De aktiviteter, der er i gang nu 
her og altid har plads til en me-
re. Det drejer sig om skydning, 
tennis og kroket. 
 
Skydning 
Tirsdag        kl. 18.30-21.00 
Skydning er i fuld gang i Trun-
derup om tirsdagen kl. 18.30 
Nyborgvej 55A i Trunderup. 
Hvis man har lyst til at prøve at 
skyde, så slå et smut forbi. Vi 
har nogle dygtige og søde in-
struktører, der glæder sig til at 
hilse på dig og lære dig at sky-
de. 
 
Tennis 
Unge  
mandag              kl.16.00-17.00 

Voksne  
mandag             kl. 17.00-18.00 
Tennis har fået fat i en dygtig 
træner til de unge, så det er en 
mulighed, hvis man har lyst til 
at prøve at lære at spille tennis. 
Der er også mulighed for, at 
hele familien kan få nogle hyg-
gelige timer hen over somme-
ren, idet vores træner er der 
hver mandag fra 16-17 og træ-
ner de unge. 
Lige nu er de omkring 10 unge 
pr. gang og har været oppe på 
16 en enkelt gang. Fra kl. 17-
18 kan de nye voksne medlem-
mer komme og få lidt undervis-
ning, og vi har jo selvfølgelig 
også vores søde tennisudvalg, 
der gerne vil hjælpe og forklare 

lidt om, hvordan tennis spilles, 
så hold jer endelig ikke tilbage. 
 
Indtil videre har vi fået 10 nye 
ungdomsmedlemmer og 5 seni-
ormedlemmer, og vi har i år la-
vet det sådan, at hvis man er en 
familie på 4 eller 5, så kan man 
få lidt familierabat på forældre-
ne, så hele familien kan komme 
ud at hygge sig. 
 
Kroket 
Kroket er også i fuld gang, så 
hvis man har lyst til at lære at 
spille og have nogle hyggelige 
timer sammen med en masse 
dejlige mennesker, så kan man 
kontakte Poul Erik Pedersen og 
høre lidt nærmere.  

Tider på Efterårsaktiviteterne  
(opstarts dato kommer senere både her i bladet, på Facebook og vores hjemmeside) 
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Skytteafdelingen i Kværndrup IF mangler medlemmer 
 
Af Poul Erik Pedersen 
 
 

Efter godt 2 års nedlukning på 
grund af Covid19, kunne Skyt-
teafdelingen i Kværndrup IF 
igen slå dørene op til forenin-
gens 50m skydebane på Gl. 
Nyborgvej 55A i Trunderup. 
Det skete tirsdag den 10. maj 
og efter så lang en pause håbe-
de man på, at der ville komme 
en hel del gamle såvel som nye 
medlemmer med interesse for 
skydning. 
 
Desværre viste dette sig ikke at 
være tilfældet, idet der kun kom 
3, nemlig 2 unge drenge og en 
enkelt voksen. 
Det var jo ikke lige det, man 
havde håbet på efter mere end 
2 års pause, men som de to 
skydeledere Jørgen Holm Jen-
sen og Bent Erik Nielsen sag-
de: ”Vi skal jo lige i gang igen”, 
og derfor så de begge frem til 
tirsdag den 17. maj (midt i 
Kværndrup Ugen), hvor de så 
håbede på større tilslutning. 
 
Denne tirsdag lignede desvær-
re den forrige, nemlig ved at de 
samme 3 igen mødte op som 
de eneste. 
 
Skydebanen i Trunderup er op-
ført i 1950 og er en 50m bane 

med 6 baner, så man havde da 
i det mindste håbet, at man 
kunne bemande alle banerne 
denne tirsdag, men det viste 
sig altså ikke at være tilfældet. 
 
Skytteforeningen i Kværndrup 
er desværre ikke ene om at 
mangle medlemmer. Mange 
andre idrætsgrene har samme 
problem. 
De to skydeledere er nu gået i 
tænkeboks for at finde mulige 
løsninger til, hvordan de får fle-
re medlemmer til at interessere 
sig for skydning. 
 
Vi satte dem stævne tirsdag 
aften den 24. maj, ligesom vi 
også tog en snak med en af de 
unge drenge, som nu troligt er 
mødt op til de to første skydnin-
ger i denne sæson. 

I lighed med de to første gange, 
så kunne det desværre konsta-
teres, at der igen manglede 
skytter til de seks baner. Et lille 
plus kunne man dog opleve, 
nemlig at der denne gang mød-
te 4 skytter op. 

De to skydeledere: Jørgen Holm 
(tv) og Bent Nielsen (th). 

Som vi helst så, at det så ud. 

Desværre kunne vi konstatere, 
at det kun var den ene af de to 
unge skytter, som mødte op, så 
jeg tog en snak med Mathias 
Jacobsen på 9 år. 
Mathias begyndte sidste efter-
år/vinter, hvor der blev skudt på 
15m banen i Kværndruphallen, 
og hvor han fik smag for skyd-
ningen mod den lille skive 15 
meter væk, og hvor det gælder 
om at ramme så tæt på midten 
som muligt. 
Han følte sig godt tilpas og til 
forskel fra holdidrætter, så nød 
han at stå alene med geværet i 
hånden, medens han forsøgte 
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at fokusere på den lille sorte 
plet på skiven, der giver 10 po-
int. 

Man starter med 5 prøveskud, 
hvor geværet skydes ind, og 
eventuelle justeringer foreta-
ges, inden man skyder 20 gæl-
dende skud mod skiven. Hvis 
man er rigtig god kan man så-
ledes få 200 point. 
Dette gælder både indendørs 
på 15m og udendørs på 50m, 
og som Mathias nævnte som et 
stort plus, så nød han at skyde 
udendørs, for der kan han få 
masser af frisk luft. 
 
Når denne artikel bringes i bla-
det, er vi nået halvvejs igen-
nem udendørssæsonen i Trun-
derup på vores 50m bane, og 
vi holder i år, sommerferieluk-
ket i ugerne 28 og 29 med start 

Mathias Jacobsen, 9 år. 

igen tirsdag den 26. juli kl. 
18.30.  
 
Når den udendørs sæson slut-
ter i august måned, begynder vi 
at kikke frem mod vores skyd-
ning indendørs i Kværndruphal-
len på vores 15m bane, hvor vi 
starter tirsdag den 6. septem-
ber kl. 18.30. 
Nærmere information om sæ-
sonstarten indendørs vil komme 
på facebookgrupperne 5772 
Kværndrup og Trunderup By-
laug. 

HUSK AT FÅ KØBT BILLETTER TIL ÅRETS HATTEFEST 
 
Af Stine og René 

Hattefesten afholdes d. 10. 
september 2022 fra kl. 13.00-
19.00 i Kværndrup hallen. 
Hattefesten er en sjov og hyg-
gelig dag for kvinder. Adgangs-
kravet til festen er en hat og 
godt humør! 
 
Musikken i år er en gammel 
kending, ”Thomas”, så der er 

garanti for at få smurt stemme-
båndene til vores skønne fæl-
lessange.  
Efter maden spiller bandet 
”Just Play” op til dans, så husk 
danseskoene. 
 
Maden er den traditionsrige tre 
retters menu, og de mandlige 
tjenere vil sørge for, at I får 

drikkelse ad libitum. Der vil væ-
re øl, sodavand, vand, rosé, 
hvid- og rødvin. Derudover vil 
baren have forskellige ciders 
med alkohol samt shots, som 
kan købes til fordelagtige pri-
ser. 
 
Vi håber og tror på, at denne 
dag bliver en fest ud over det 
sædvanlige, når vi nu igen kan 
mødes efter 2 års pause. 
 
Inden d. 1. august er prisen 
375,- kr. Herefter er prisen 
395,- kr. 
 
Billetter kan købes ved Stine og 
René. Skriv gerne på sms: 
23813202 eller mail: re-
ne1643@mailme.dk, så aftaler 
vi nærmere om betaling og af-
hentning. 
 
Vi glæder os til at se jer! 
 
God sommer. 

mailto:rene1643@mailme.dk
mailto:rene1643@mailme.dk
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Nyt fra Kværndrup Hallen. 
 
Af Jesper Sell, næstformand i bestyrelsen for Kværndrup Hallen 
 
Sæt allerede nu dato for næste års generalforsamling i kalenderen - 26. april kl. 19.00 og overvej 
samtidig, om det ikke er din tur til at tage en tørn i hallens bestyrelse 

Onsdag d. 27. april var der ind-
kaldt til generalforsamling i hal-
lens cafeteria 
Fremmødet til generalforsam-
lingen var ikke just imponeren-
de, - der var kun mødt 2 op, og 
for den enes vedkommende, 
var det for at blive ”valgt” til be-
styrelsen. 
 
Det skal ses i kontrast til, at da 
de 3 haller skulle opsplittes i 
sin tid, var cafeteriet stopfyldt. 
Vi har allerede en dato for næ-
ste års generalforsamling, og 
det er onsdag den 26. april 
2023 Kl. 19.00, så nu har I mu-
lighed for - i god tid - at få dato-
en i jeres kalender. 
 
Vi er fire, der har været med fra 
start af. Det har været en 
spændende tid, men det kunne 
tænkes, at vi er et par stykker, 
der måske gerne så nye kræf-
ter tage over efter næste gene-
ralforsamling. Så sidder du 
med en lille bestyrelsespost i 

maven så tøv ikke. Tag gerne 
fat i et af bestyrelsesmedlem-
merne.  
 
Til info så har vi i den nye be-
styrelse aftalt at mødes 5 gan-
ge inkl. generalforsamlingen. 
Resten tager vi over mail eller 
telefon. 
Hallen i Kværndrup har en god 
økonomi i forhold til nogle af de 
andre haller i kommunen. Det 
kan vi være stolte af, det viser 
nemlig, at vi godt kunne stå på 
egne ben her i Kværndrup.  
 
En stor tak til alle, der har sid-
det i bestyrelsen, siden vi blev 
en selvejende hal, og ikke 
mindst en stor tak til vores 
mange brugere af hallen. 
 
Hallens vedligeholdsstand er 
fornuftig, men der er plads til 
små forbedringer.  
 
Vi har arbejdet på at få nye er-
hvervssponsorer til hallen, hvil-

ket også er lykkedes. I den for-
bindelse, vil vi gerne sige en 
stor tak til de sponsorer, der 
støtter og har støttet os i man-
ge år. Selvfølgelig også en stor 
tak til de private sponsorer, vi 
har. Der er stadig plads til skilte 
på væggene i hallen, så vi fort-
sætter arbejdet. 
 
Set fra den positive side så er 
vi ved at få afsluttet et par pro-
jekter, som efterhånden har 
stået på en del år. Når du efter 
sommerferien skal i fitness, kan 
du bl.a. lade dine gummistøvler 
blive hjemme.  
Vi har et ønske fra bestyrelsen 
om at kunne tilbyde dem, som 
kører i el- eller hybridbil, at de 
kan få opladet deres bil, når de 
kommer til hallen. Dette arbej-
des der på.  
 
Ligesom hjemme i privaten skal 
alle offentlige institutioner inden 
2023 sortere deres affald. Der 
er nedsat en lille arbejdsgruppe 
fra bestyrelsen, der skal kom-
me med forslag til, hvordan vo-
res løsning kan se ud. I den 
forbindelse vil vi opfordre alle 
brugerne af hallen til at hjælpe 
os med at opfylde dette krav, 
for ligesom hjemme hos jer vil 
vi også få bøder, hvis vores af-
fald ikke er sorteret korrekt. 
 
Vi ønsker alle en rigtig god 
sommerferie, og vi ses til den 
nye sæson. 
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Bestyrelsen i Kværndrup Hallen har konstitueret sig 
 
Af  René Jørgensen 
 
Referat kan findes på hallens hjemmeside inden så længe - kvaerndruphallen.dk. 

Efter en vel overstået general-
forsamling har den nye besty-
relse konstitueret sig: 
 
Formand:  Rene Jørgensen 
Næstformand: Jesper Sell 
Kasserer/suppleant:  
  Winnie Zimling 
Bestyrelsesmedlem:  
  Peter Kristensen 
Sekretær:  Anne Klit Larsen 

Kværndrup IF:  
 Henrik Suhr-Lauritzen 
KB1919: Chris Christoffersen 
Tre Ege Skolen: Tilgår 
Suppleant: Anders Thorup 
 
Referatet fra generalforsamlin-
gen kan du finde på hallens 
hjemmeside inden længe.  
Desværre var der ikke så man-
ge deltagere til vores general-

forsamling. Vi overvejer hvor-
dan vi kan tiltrække flere. Det 
er vigtigt for bestyrelsen med 
input og inspiration til den vide-
re udvikling fra alle hallens bru-
gere.  
Vi arbejder på at få bedre mu-
lighed for booking af lokalerne i 
hallen direkte fra hjemmesiden 
– den nuværende løsning fun-
gerer ikke optimalt.  
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Forår i Trunderup Børnehave 
 
Af Gitte Reimer, leder af Trunderup Børnehave og SFO 
 
Gymnastikopvisning, larver, fugle og udstilling er bare nogle af de mange ting, vi har haft gang i 
i Trunderup Børnehave her i foråret. 

Lørdag d. 19. marts kunne vi 
endelig igen være med til den 
lokale gymnastikopvisning i 
Kværndruphallen efter en peri-
ode med aflysninger på grund 
af Corona. I ugerne op til havde 
vi mange sjove stunder med 
børnene, hvor der blev øvet i 
vore sal med leg, musik og 
gymnastik til glæde for både 
børn og voksne. Onsdagen før 
gymnastikopvisningen kom for-
ældrene og deltog, for de skulle 
selvfølgelig også være med på 
gulvet til selve opvisningen. Til-
bage til d. 19. på opvisningsda-
gen mødtes personale, foræl-
dre og børn i hallen, inden det 
gik løs. Uh… hvor var vi 
spændte! Heldigvis gik det rig-
tig godt, og børn og forældre 
lavede en superflot opvisning. 
 
Foråret er en fantastisk tid i 
børnehaven, hvor det er oplagt 
at kigge nærmere på naturen. 
Vi har købt en fuglekasse med 
kamera, der blev sat op i efter-
året, og minsandten om ikke en 
stær flyttede ind og påbegyndte 
sit redebyggeri. Det har vi fulgt 
med i på tæt hold, men des-
værre døde ”vores” fugl, inden 
den fik lagt æg. Vi håber det 
lykkes med en anden fugl på et 
tidspunkt. Vi har ligeledes købt 
sommerfuglelarver hjem fra 
England, så børn på alle stuer 

kan følge med i udviklingen af 
deres ”egen” sommerfugl. Der 
bliver rigtig spændende at føl-
ge med i. 
 
Til Kværndrup Ugen fik børn 
på alle stuer lavet et kunst-
værk, som blev udstillet i 
Kværndrup forsamlingshus. 
Det så rigtig flot ud, og mange 
børn kom forbi med deres for-
ældre til selve ferniseringen, 
hvor der også var et stykke 
kage til børnene. 
Vi sluttede foråret af med en 
tur til Egeskov, der jo tilbyder 

gratis adgang til skoler og dag-
institutioner i maj måned. Vi tog 
afsted sammen med alle vores 
skoleelever og lærere og havde 
en dejlig dag. Vi kørte i bus 
derud- endda en dobbeltdæk-
ker, og det var for mange af 
børnehavebørnene den største 
oplevelse. 
I skrivende stund går vi ind i 
sommermånederne, og mon 
ikke de bringer ligeså mange 
sjove aktiviteter med sig? Det 
håber vi. Vi ønsker jer alle en 
rigtig god sommer. 
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Ny skoleleder i Landsbyordning Tre Ege Skolen 

Af Morten Ejlsmark, skoleleder Tre Ege Skolen 

Mit navn er Morten Ejlsmark, 
og den 1 april 2022 havde jeg 
første skoledag som skolele-
der. Jeg mødte glad ind på 
vores skoleafdeling i Kværn-
drup, hvor min første opgave 
var at byde velkommen til vo-
res børn og forældre i Forårs 
SFO. 
Både opgaven og afdelingen 
kender jeg, da jeg siden 1. au-
gust 2016 har været ansat 
som afdelingsleder på Tre Ege 
Skolen, afd. Kværndrup og 
siden 1. august 2018 har væ-
ret viceskoleleder i hele Lands-
byordning Tre Ege Skolen, 
som består af Børnehuset Oa-
sen og skoleafdelingen, SFO 
Slottet og SFO2 Juniorslottet i 
Kværndrup og Børnehaven 

Eventyrhuset og skoleafdelin-
gen, SFO Kålormen og SFO2 
Kålsommerfuglen i Ryslinge. 
Som skoleleder ser jeg det som 
min vigtigste opgave, at vi fort-
sætter med alle vores gode tra-
ditioner, og at vi fortsætter med 
det gode forældresamarbejde 
samt fortsat arbejder på at ud-
vikle samarbejdet med lokal-
samfundet. En af vores gode 
traditioner, som vi nu genopta-
ger efter begrænsning pga Co-
vid-19, er musikcafé, som vi 
afholder på afd. Ryslinge ons-
dag den 22. juni 2022. Her op-
træder eleverne med forskellige 
musikalske indslag. 
Vi skal have tydeliggjort den 
røde tråd i vores landsbyord-
ning, så ingen er i tvivl om vo-
res pædagogiske profil og ret-
ning. Landsbyordning Tre Ege 
Skolen skal være det foretrukne 
valg af dagtilbud og skole både 
i Kværndrup og i Ryslinge. En 
af de ting vi fx arbejder meget 
med er at sikre gode overgange 
for børnene, både når de skifter 
fra børnehusene til Forårs SFO 
og skole, og når vi sender vo-
res elever fra 6. klasse videre til 
7. klasse på Tingagerskolen.  
I forbindelse med min ansættel-
se som skoleleder skal der an-

sættes en ny afdelingsleder på 
afd. Kværndrup, og den proces 
er vi i ledelsen allerede så småt 
gået i gang med.  
1. juni starter der en ny afde-
lingsleder i Børnehuset Oasen, 
som jeg qua min konstituering i 
1. kvartal har været med til at 
ansætte. Vi er derfor et nyt le-
delsesteam som, samtidig med 
at vi passer vores opgaver i 
hverdagen, lige skal ”finde hin-
anden”. 
I dagligdagen vil jeg benytte 
lederkontoret i skoledelen på 
afd. Ryslinge eller på afd. 
Kværndrup, men jeg vil også 
forsøge at komme på besøg i 
Børnehaven Eventyrhuset og i 
Børnehuset Oasen i det om-
fang, det er muligt.  
Har du/I lyst til at komme på 
besøg på en af vores afdelin-
ger, er du/I selvfølgelig altid vel-
kommen, men lav først en afta-
le med den pågældende afde-
lingsleder, så vi ved, at vi får 
besøg. 
Privat bor jeg i Årslev med min 
kone og vores 2 piger, en på 6 
år og en på 9 år og jeg er 42 år 
gammel. Min fritid bliver brugt 
på familiehygge og løbeture.  
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Lyttende elever havde forfatterbesøg på skolen 
 
Af Bente Rask, medlem af skolebestyrelsen, Tre Ege Skolen. 

Onsdag den 25. maj havde 
Statens Kunstfond gjort det mu-
ligt for Tre Ege Skolen, Kværn-
drup at invitere børne- og ung-
domsforfatter Line Kyed Knud-
sen på besøg, idet Statens 
Kunstfond havde bevilget et 
tilskud, da skolen havde ansøgt 
om penge til et litterært arran-
gement. 
Da 3. 4. 5. og 6. klasse var på 
plads i aulaen begyndte Line sit 
foredrag. 
Line startede med at fortælle 
om, hvordan hun blev forfatter. 
Allerede tilbage i sine børneår 
skrev Line historier. Line havde 
taget sit gamle orange kladde-
hæfte med fra skoletiden og 
berettede om en historie, hun 
havde skrevet, da hun gik i 4. 
klasse. Om tre piger der var på 
et børnehjem og pigernes sø-
gen efter en rigtig familie. Lines 
lærer havde bedt om, at hun 
læste historien højt for klassen, 
fordi læreren havde syntes for-
tællingen var så god, og hele 
klassen havde klappet og væ-
ret meget begejstret, da Line 
havde fortalt historien, hvilket 
gjorde Line stolt og glad. 
Line havde ofte drømt om at 
blive skuespiller eller forfatter. 
Da Line var ung fandt hun en 
kæreste, der havde en datter. 
Steddatteren ville så gerne hø-
re historier, og Line fandt sine 
gamle kladdehæfter frem fra 
skoletiden og fortalte mange af 
de historier, hun havde skrevet. 
Steddatteren ville så gerne vide 
mere om de piger og prinses-
ser, som Line havde skrevet 
om i sine hæfter, så Line var 
nødt til at skrive videre på hi-
storierne fra kladdehæfterne.  
Da Line i 2003 udkom med sin 
første bog var det fortællingen 
om ”Pigerne fra Nordsletten.” 
En fortælling hun var startet på 

i 4. klasse om de tre piger, der 
var på børnehjem. 
Siden den gang har Line skre-
vet på livet løs, og indtil nu har 
hun udgivet 92 bøger, og 
mange flere er på vej. 
Line er forfatter til bøgerne om 
den kendte youtuber Naja 
Münster og fik også fortalt ele-
verne om, hvordan hun havde 
lært Familien Münster at ken-
de, og hvordan hun fik ideerne 
til disse historier.  
Eleverne var stille, meget lyt-
tende og interesserede den 
time, foredraget cirka varede. 
Da Line sagde værsgo til 
spørgsmål, var spørgelysten 
meget stor. Line tog sig god 
tid til at svare på de mange 
spørgsmål, der gik fra “Er du 
rig?“, “Hvor gammel er du?“, 
“Hvor får du dine idéer til 
handlingerne fra?“, “Hvor 
mange skoler har du holdt fo-
redrag på?“ osv. 
Det var også tydeligt at høre, 
at nogle af eleverne på for-
hånd kendte Lines bøger, idet 
der blev stillet specifikke 
spørgsmål til nogle af histori-
erne. 
Line havde også sin assistent 
med til Kværndrup. Assisten-
ten var hendes datter Nynne. 
Line afslørede, at hendes 
bogserie K for Klara er skrevet 
ud fra hendes datter Nynnes 
skoleliv og, at hovedpersonen 
Klara er hendes datter Nynne. 
Da seancen var slut var det 
tiden til autografer for dem, 
der havde lyst. Her blev der 
sat aftryk fra Line og Nynne 
på både bøger, papir og arme, 
inden de kørte hjem til Al-
bertslund, hvor Line er bosat. 
 
Tre Ege Skolen, afdeling 
Kværndrup, siger stor tak til 
Line for hendes besøg og ikke 

mindst til Statens Kunstfond, 
som gjorde det muligt at invite-
re Line forbi Kværndrup. 
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Trisko Træsko 
 
Af Anja Steen, Tre Ege Skolen 

I foråret har 0. klasse haft flere 
spændende aktiviteter på pro-
grammet, som vi gerne vil for-
tælle lidt mere om og dele nogle 
skønne billeder derfra.  
I Kværndrup Ugen besøgte vi 
Oasen. Det var en rigtig god 
formiddag, hvor vi legede med 
gamle venner og fik pandeka-
ger. 
Vi har også været på besøg på 
Egeskov, hvor vi cyklede derud 
og hjem igen. Det var en rigtig 
god dag, hvor der også blevet 
leget en masse, og vi var også 
inde og se museet. 
Vi har også samarbejde på 
tværs af klasserne. Vi har fx 
morgenlæsning med 4. klasse 
en gang om ugen, og det er vi 
rigtig glade for.  
Vi har i matematik haft et fælles 
emne ”Butik” sammen med vo-
res 1. klasse en hel uge. Det 
afsluttede vi i Brugsen, hvor en 
elev fik lov at stå ved kassen og 
scanne varer ind og modtage 
penge. 
Vi har i fællesskab med forårs 
SFO-en lavet billeder til udstil-
ling i forsamlingshuset til 
Kværndrup Ugen. Da temaet 
var ”sammenhold”, lavede vi et 
kæmpe billede med omridset af 
to elever, der holdt hinanden i 

hænderne, og så var alle med 
til at klippe virkelig mange hjer-
ter, der skulle limes på. 
Det sidste, vi har været til, var i 
Faaborg. Her oplevede vi 
”Postyrium” - Det Kongelig Te-
aters børneunivers.  Det er et 
lege-teater, hvor vi fik et indblik 
i magien fra Det Kongelige Te-
ater.  Det foregik i containere, 

hvor vi kunne opleve ballet, øve 
ballettrin foran et spejl ligesom i 
en rigtig balletsal, lytte til instru-
menter fra orkestergraven og 
høre opera. Derudover var der 
også en stor scene, hvor bør-
nene kunne klæde sig ud og 
lege med rekvisitter. Det var en 
rigtig god dag og en rigtig god 
oplevelse. 
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Kværndrup Borger– og Erhvervsforening 
 
Af Per Kent Nielsen 

Kværndrup Borger-og Er- 
hvervsforeningen takker for 
nogle hyggelige timer brugt i 
Bakkelunden på Kværndrup 
Ugens sidste dag. 
En særlig tak til Niels fra Fyns 
Politi for at vise frem og holde 
foredrag samt til Spejderne for 
bål og snobrød. 
Både børn og voksne havde en 
god dag 
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Kværndrup Seniorklub 
 
Af Randi Skytte 

Vi er kommet rigtig godt i gang 
med vores program . Foråret 
har budt på foredrag med Es-
ben Hedegaard om hans ’onkel 
Peter’, der havde stiftet familie i 
Siam (Thailand). Esben vil skri-
ve en bog om ham, når alderen 
siger pension.  
Derefter havde vi en hyggelig 
eftermiddag med Ulla og Tor-
ben Nicolajsen og masser af 
musik og sang, som vi kunne 
synge med på. Det giver godt 
humør.  
 
Vi har været så heldige at Dan-
ske Seniorer gav middag og 
kaffe på Bregninge Mølle. Vi 
skulle selv betale for bus der-
over, men det var en billig tur. 
Vejret var med os, så vi kunne 
sidde i solen eller gå en lille tur, 
inden vi skulle have kaffe. Bus-
chaufføren kørte os så en stor 
omvej hjem til Kværndrup.  
 
Alle arrangementerne har væ-
ret velbesøgt 50 – 60 medlem-
mer har deltaget.  
 
Midt i juni har vi igen et fore-
drag. Denne gang med vores 
vikarpræst Nils Ellekilde. Han 
vil fortælle om nogle af sine 
mange jagtture i ind- og ud-
land. 
Sidst i juni har vi en tur til Zoo i 
Odense igen foræret og betalt 
af Danske Seniorer. Her er det 
også kun busturen, der skal 
betales for. Denne tur bliver 
gentaget i september, så er 
man ikke heldig at komme med 
på første tur, kommer der en 
chance mere. Vi er meget gla-
de og taknemlige for, at vores 
medlemmer er så flittige til at 
støtte op om vores forening. 
Det giver lyst til at arbejde med 
at afholde arrangementer. 

FORENINGER OG INSTITUTIONER 
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Egebos Venner har været på udflugt 
 
Så blev vi endelig fri for corona 

Vi kunne nu afholde vores årli-
ge udflugt efter 2 års venten. Vi 
har haft en fantastisk tur til 
Vestfyn hvor vi startede med en 
rundtur og så en masse flotte 
steder. Derefter tog vi til Hel-
næs kro hvor vi spiste  
en meget lækker middag bestå-
ende af gammeldags kalvesteg 
med tilbehør. 
Efter middagen kørte vi videre 
rundt på nogle meget små veje. 
Vores dygtige chauffør Chano 
kendte området som sin egen 
bukselomme. Han var fantastisk 
til at fortælle om alt det, som vi 
kørte forbi, så vores gæster 
havde meget travlt med at se alt 
det han fortalte om. 
Vi sluttede turen af med et stop 
hvor vi fik medbragt kaffe og 
kage. 
Men så var alle også mætte af 
oplevelser og mad  - og så gik 
det hjemad efter en dejlig 
dag med et fantastisk vejr. 
 
Hilsen Egebos-venner  
Connie. 

FORENINGER OG INSTITUTIONER 
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Andelsmejerierne i Kværndrup Sogn - 1. del 
 
Af Edvin Larsen 
 
Trunderup Andelsmejeri og Kværndrup Andelsmejeri var sognets to andelsmejerier, som blev 
oprettet i 1880’erne. De to andelsmejerier blev sammen med Rudme Andelsmejeri nedlagt i 1962 
og erstattet af et supermoderne andelsmejeri, ”Feldholm”, som endte som mejerisektorens 
ostelager i 1980 for til sidst at blive nedlagt. I dag forbindes ”Feldholm” med Alu-Steel og ejes af 
Hønsehaven Smede- og Maskinværksted - en moderne metalvirksomhed. I 1. del af artiklen vil 
jeg sætte fokus på, hvorfor vi fik andelsmejerierne og Trunderup Andelsmejeri. Kværndrup An-
delsmejeri vil være 2. del. 3. del vil være koncentreret om Andelsmejeriet ”Feldholm”.  

Før mejerierne opstod, var det 
nærmest kun herregårdene, 
der forstod at lave smør, så det 
kunne sælges til overkommeli-
ge priser. Kun på herregårdene 
rådede man over tilstrækkelige 
afkølingsmidler som brugen af 
is og kølige mælkestuer og der-
til tilstrækkelig mælk til daglig 
kærning. Mælken blev sat hen i 
flade træbøtter for at samle flø-
de. Fløden blev med hånden 
skummet og kærnet i håndkær-
ne. Dog var det på de meget 
store gårde indrettet med he-
stekraft til at trække kærnen. 
På bøndergårdene stod det 
imidlertid ikke så godt til med 
smør- og osteproduktionen. 
Betingelserne var ikke så gode 
som på de større gårde. Køer-
ne blev i kornsalgstiden nær-
mest betragtet som et nødven-
digt onde for at omsætte græs, 
hø og halm. Den smule mælk, 
de gav, blev siet i lerfade og 
hensat i mælkekammeret. Ef-
terhånden som man fik mere 
mælk, blev den anbragt på hyl-
der under loftet i opholdsstuen. 
Fløden, som på denne måde 
samledes fra flere dage, fik en 
egen aroma, der i hvert fald 
havde den fordel, at det gjorde 
smørret drøjt. I 1882 var forhol-
det således, at herregårds-
smørret koster 2,32 kr. pr. kg, 
medens prisen for bøndersmør 
var 1,76 kr. pr. kg. Altså en 
prisforskel på næsten 0,56 kr. 
pr.kg. Og dette forhold var så 
meget mere føleligt, som det 
danske landbrug netop på den 

tid var tvunget af verdensfor-
holdene til at lægge driften om 
fra vegetabilsk til animalsk pro-
duktion med kvæghold og 
mælkeproduktion og med deraf 
følgende større svinehold. Og 
da kornprisen svigtede, blev 
smør og kød efterhånden de 
vigtigste salgsprodukter inden 
for de fleste landbrug. Det var 
disse forhold, der bevirkede, at 
en mere rationel behandling af 
mælkeproduktionen opstod. 
Opfindelsen af centrifugen i 
1878 fik afgørende indflydelse. 
Centrifugen vandt frem og viste 
sin overlegenhed inden for me-
jeridriften. Det betød, at de 
mindre gårdmejerier havde 
svært ved at følge med, selv 
om adskillige gårde anskaffede 
små centrifuger, der blev dre-
vet med hestekraft. Det kan på 
denne baggrund ikke undre, at 
mange i samtiden så en mulig-
hed for et bedre resultat ved at 
samle mælken fra flere mindre 
gårde til fælles behandling på 
fællesmejerier.  
I 1882 blev ”Den fynske Fæl-
lesmejeriforening” oprettet med 
løjtnant og mejeriejer Faber, 
Rudme, som formand. Fælles-
mejerier er et begreb, som op-
stod og eksisterede en over-
gang og blev forløberen for 
mejeridrift baseret på andels-
bevægelsen. Den fik sit gen-
nembrud med andelsmejeriet. 
Foreningen måtte imidlertid 
ophøre, da andelsmejerierne i 
vinteren 1887-88 trængte frem 
overalt på Fyn. 

Andelsmejeriet i Hjedding blev 
bygget i 1882 og sættes som 
andelsbevægelsens fødselsår. 
Det solidariske ansvar var af-
gørende for den succes, som 
andelsmejeriet fik. Allerede året 
efter blev der oprettet mejerier 
efter samme koncept i nabo-
sognene til Hjedding i den 
nordligste af Ribe Amt. To år 
efter blev der bygget andelsme-
jerier i Østjylland, og et enkelt 
på Lolland samt et par steder 
på Sjælland. På Fyn blev der 
bygget ikke mindre end fire. 
Trunderup var det første sted i 
Kværndrup sogn, som fik sit 
eget andelsmejeri. I november 
1886 blev der afholdt et møde 
hos oldermanden, hvor spørgs-
målet om oprettelse af et an-
delsmejeri blev forelagt af en 
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Trunderup Andelsmejeri, Gl. Nyborgvej 52 (nuv.), Trunderup, 1908. Foto: Karen Granhøj (Lokalhistorisk Arkiv) 

gruppe af Trunderups gård-
mænd til drøftelse. Der var op-
bakning til tanken om et andels-
mejeri. Det blev derefter over-
draget gårdmand Jens Jensen 
(Aadal) og gårdmand Hans 
Lundsgaard at indhente oplys-
ninger fra oprettede mejerier og 
derpå fremsætte forslag for by-
mændene snarest muligt heref-
ter.  
Et udvalg blev efterfølgende 
nedsat til at arbejde videre med 
sagen. En grund blev udpeget. 
Murer Ole Pedersen, Gislev, fik 
overdraget udarbejdelse af teg-
ninger og overslag. Bygningens 
opførelse fik snedkermester 
Jørgen Mortensen, Trunderup, 
ansvaret for. 
Allerede den 4. august 1887 
kunne mejeriet begynde driften, 
og på en generalforsamling, 
som blev afholdt kort tid efter, 

valgtes udvalget til andelsmeje-
riets første bestyrelse. 
Der var 40 andelshavere, da 
mejeriet begyndte driften, og i 
de følgende år øgedes dette tal, 
så der ved mejeriets 50-års ju-
bilæum i 1937 var 57 andelsha-
vere. 
Mejeribestyrerens bolig var på 
1. sal. Først senere i 1923 blev 
en særskilt mejeribestyrerbolig 
opført, hvorefter lejligheden på 
1. sal blev inddraget i driften. 
Hele udvidelsen kostede den-
gang 59.000 kr.  
I 1932 måtte man udskifte 
dampskorstenen samt foretage 
endnu nogle ændringer. I 1943 
var det på tide at udskifte centri-
fugen, og tre år senere kom tu-
ren til den gamle trækærne, 
som blev udskiftet med en stål-
kærne.  
Den gamle trækærne endte si-

ne dag som vaskemaskine til 
ost. Indtil 1947 havde man be-
nyttet dampmaskine som driv-
kraft til en del af maskinparken, 
men overgik derefter helt til 
elektrisk drift. 
I Trunderup Andelsmejeris før-
ste regnskabsår blev der leve-
ret 667 kg mælk. I jubilæums-
året 1937 mælkeleverancen 
steget til knap det tredobbelte 
1672 kg. 
Umiddelbart efter mejeriets 
start var afregningsmåden fast-
sat efter smørprisen for hver 
leverance af 14 kg mælk. Den-
ne afregningsform blev senere 
ændret til flødeenheder og igen 
til fedtenheder. 
Den første mejeribestyrer var 
Frands Højgaard, som var me-
jeribestyrer i 17 år indtil 1904. 
Den sidste mejeribestyrer var 
Lars Bebe Krog.  
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Landbrugets rationaliseringer i 
1950’erne begyndte at sætte sit 
præg på erhvervsudviklingen i 
sognet. Udviklingen havde 
medført, at der ikke var nogen 
vej udenom en forenkling og en 
rationalisering, der kunne frem-
skaffe en ensartet kvalitet. Den 
7. november 1959 gav general-
forsamlingen bestyrelsen be-
myndigelse til at deltage i sam-
arbejdsplaner mellem Kværn-
drup, Rudme og Trunderup an-
delsmejerier. I den følgende tid 
blev der arbejdet kraftigt på et 
nyt fællesmejeri i Kværndrup 
by. Andelshaverne ved Krarup 

Andelsmejeri havde vist inte-
resse for sagen og blev derfor 
inviteret med en repræsentant 
ved møderne. 
Krarups deltagelse i forhandlin-
gerne blev kortvarige. Og da 
det viste sig, at selvstændighe-
den blev sat på prøve, viste det 
sig hurtigt, at Krarups land-
mænd ikke var klar. Derfor be-
sluttede Krarups andelshavere 
på en generalforsamling at 
trække sig ud af forhandlinger-
ne, så det alene var Kværn-
drup, Rudme og Trunderup, 
der gik ind for en sammenlæg-
ning. 

Trunderup Andelsmejeri, Gl. Nyborgvej 52 (nuv.), Trunderup, 1957. Foto: Sylvest Jensen Luftfoto, Det Kongelige 
Bibliotek. 

Den 29. juni 1960 afholdtes en 
ekstraordinær generalforsam-
ling, hvor Trunderup Andelsme-
jeris andelshavere skulle stem-
me for en sammenlægning. 
Ved afstemningen om et nyt 
fællesmejeri var der 21 stem-
mer for et nyt mejeri,16 stem-
mer imod og 6 blanke. Andels-
haverne havde talt. 
Den 26 juli afholdt Kværndrup, 
Rudme og Trunderup Mejeri-
kredse stiftende generalforsam-
ling til Fællesmejeriet 
”Feldholm”, som skulle opføres 
på Odensevej i Kværndrup. To 
tidligere mejeribestyrere blev 
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ansat på ”Feldholm”. Aage 
Christiansen, Rudme, ansattes 
som mejeribestyrer og Lars Be-
be Krog, Trunderup, som regn-
skabsfører. 
Om morgenen (kl. 8) den 27. 
juli 1961 udbrød der brand i 
tagetagen på Trunderup An-
delsmejeri. Branden opstod 

Det nedlagte mejeri i Trunderup, Gl. Nyborgvej 52, 1989. Foto: Ariel, Danmark set fra luften, Det Kongelige Biblio-
tek. 

over mejeristværelserne ved 
en kortslutning i den elektriske 
installation. Samtlige tre værel-
ser, taget over smørkammeret 
og over skumsalen blev øde-
lagt. Heldigvis kom ingen per-
soner til skade. 
Rudme Andelsmejeri kom 
Trunderup til hjælp, medens 

skaderne blev opgjort og repa-
reret. Skaderne beløb sig til 
kr.31.757,-. 
En dramatisk afslutning på 
knap 75-års mejerihistorie. 
Siden 2009 har bygningerne fra 
det nedlagte mejeri været ejet 
af Frank Gert Hald og Vicky 
Rosenlund Jensen. 

Kilder: 
Trunderup Andelsmejeri, bestyrelsesprotokoller, Lokalhistorisk Arkiv. 
OIS, Bolig- og bygningsregistret (BBR). 
Sylvest Jensen Luftfoto, 1957. Foto: Danmark set fra luften, Det Kongelige Bibliotek. 
Ariel, 1989. Foto: Danmark set fra luften, Det Kongelige Bibliotek. 
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 AKTIVITETSKALENDEREN 

Dato Kl. Arrangement Sted Arrangør / tilmelding Pris 

22/8 14.30 
Hyggeeftermiddag -  
underholdning v. Claus Preis 

Egebo Egebos Venner - 

21/9 18.00 Fællesspisning 
Forsamlings-
huset 

Forsamlingshuset Følger 

30/9 17.30 

Høstfest -  
underholdning v. Steen Jensen 
Tilmelding senest 23/9 til Con-
nie: 30 26 56 23 

Egebo Egebos Venner - 

7/10 Følger Diskotek 
Forsamlings-
huset 

Forsamlingshuset Følger 

27/10 14.30 
Hyggeeftermiddag 
Carl Pedersen underholder 

Egebo Egebos Venner - 
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