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Fra redaktionen 
 
Af Anders Thorup 

En tør sommer går på hæld. 
Høsten er vel snart i hus, og 
den har da vist været god i år. 
Heldigt nok, når verden er i 
mangel på korn pga. krigen i 
Ukraine. 
 
Krigen i Ukraine har også bety-
det, at priser på vores varmekil-
der og elektricitet er steget me-
get voldsomt. Det samme gæl-
der for diesel og benzin. Så 
pludselig er storpolitikken ble-
vet nærværende for os i vores 
lille samfund. Det er åbenbart 
svært at skaffe træpiller, fordi 
folk hamstrer, så hvem ved, om 
vi går en hård vinter i møde.  
 
Lokalt samler interessen sig 
om, at Egeskov Marked er nært 
forestående. Markedet blev sid-
ste år en stor succes, og vi hå-
ber alle på, at succesen fort-
sætter i år. Der er flere nye til-
tag som streetfood og besøg af 
youtubere, hvilket også fremgår 
af artikel inde i bladet. Kværn-
drup har brug for, at Egeskov 
Marked bliver en succes med 
rigtig mange gæster – og derfor 
også rigtig mange hjælpere. Så 
skynd dig at kontakte Markeds-
foreningen, hvis du ikke allere-
de har fået vagter. Og støt na-
turligvis kræmmerne og spise-
stederne, når du ikke arbejder. 
De lokale foreninger er ved at 

være klar med efterårets aktivi-
teter – fx aktiviteter i Hallen ar-
rangeret af Kværndrup Idræts-
forening.  
 
Som så ofte før er Kværndrup 
Hallen genstand for opmærk-
somhed. Hallen er et af byens 
rigtig vigtige samlingssteder, 
den har været gennem hårde 
tider med anstrengt økonomi, 
og på et tidspunkt frygtede vi 
for dens fremtid. Nu er økono-
mien god, men her i sommer 
har Hallens cafeteriabestyrer, 
René Jørgensen, opsagt sin 
stilling. Vi har i Kværndrup, si-
den vi blev en selvstændig hal 
med egen lokal bestyrelse, væ-
ret privilegerede i forhold til de 
andre haller i den gamle Ryslin-
ge Kommune, idet vi har haft 
en bestyrer i cafeteriet. Dette 
skulle meget gerne fortsætte, 
så Kværndrup Hallen fortsat vil 
være et sted, hvor folk kan mø-
des – og få sig en forfriskning 
efter fysisk aktivitet.  
 
Hallen er vigtig for os alle sam-
men ikke kun til hverdag, men 
også til fest. I hvert fald er der 
de kommende måneder 3 store 
fester i Kværndrup Hallen - det 
gælder årets hattefest, mar-
kedsfesten og endelig Bierparty 
i januar. Bierparty har holdt ufri-
villig pause i 2 år, men vi ser 

mailto:plata@plata1226.dk


 3 

 FRA REDAKTIONEN 

frem til en forrygende fest 2. 
lørdag i januar 2023. Forbere-
delserne er godt i gang. 
 
Hallen, kroen og forsamlings-
huset vil naturligvis også blive 
ramt af de stigende priser på 
varme, varmt vand og elektrici-
tet, så i en svær tid er det end-
nu vigtigere, at vi støtter op 
omkring byens mødesteder og 

aktiviteterne, der bliver arran-
geret. 
 
Forsamlingshuset har i flere år 
været et såkaldt nøglehus, 
som ikke har en fast vært, men 
hvor det er muligt at leje huset 
til fester og arrangementer. 
Denne model kan ikke fungere 
i Hallen, hvor der er daglige 
aktiviteter, så det vil være me-

get vigtigt, at der kommer en 
cafeteriabestyrer efter René. Vi 
håber at kunne bringe mere nyt 
om dette i næste udgave af 
5772.Kværndrup. 
 
Alle ønskes en god sensommer 
– og som man siger: ”Ses vi 
ikke før, så ses vi til Egeskov 
Marked!” 
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Store æbleplukke dag  
 
Af Jesper Sell 
 
Foråret og sommeren har været gode for æbleudbyttet i Mågeparken. Aldrig har der været så 
mange æbler på træerne. Nogle sorter er der flere af end andre.  

Derfor arrangeres der STORE 
ÆBLE-PLUKKEDAG søndag 
d. 25. september kl. 10. 
Den foreløbige plan er, at man 
kan møde op med egne spande 
eller kasser og plukke lidt til 
eget forbrug.  
Samtidig kan man deltage i 
plukning til æblemost.  
 
Det foregår på den måde, at 
man deltager i plukning, og æb-

ler, der læsses på trailer – som 
køres til Ørbæk, hvor æblerne 
veksles til most, som man kan 
afhente dagen efter på Svend-
borgvej 27.  
Man kan kun få most, hvis man 
er skrevet på listen over pluk-
kere. Mosten vil blive ligeligt 
fordelt blandt plukkere. 10 kg 
æbler giver 1 liter most.  
 
Hvor mange æbler, der bliver 
plukket, ved vi jo ikke, heller 
ikke hvor mange trailere, der 
bliver brug for. Så hvis du har 
mulighed for at stille med en 
trailer og vil køre til Ørbæk 
mandag formiddag, hvis det er 
nødvendigt, kan du bare møde 
op med traileren til STORE 
ÆBLEPLUKKEDAG.  
Der er aftalt med kommunen, 
at der bliver plantet nye træer 
som erstatning for de træer, 
der er gået ud eller på anden 
måde mangler. Det vil ske i lø-
bet af efteråret. 
 
Det vil også blive muligt at pro-
ducere egen most. Vi låner ud-
styr af Trunderup Bylaug, så vi 

kan prøve at lave vores egen 
most og tage den med hjem. 
Medbring ren emballage, som 
evt. kan klare at komme i fryse-
ren, med mindre du vil drikke 
mosten forholdsvis hurtigt. 
 
Spændende for børn at se 
hvordan man kan lave æble-
most. 
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Bed and Breakfast boomer i byen 
 
Af Lars Skov Sørensen 
 
Nyt overnatningssted er snart redt op og (senge)klar til at give områdets besøgende logi, bad 
og morgenmad. 

Det ikke engang to år siden, at 
Helle og Mads Clausen blom-
strede frem bag disken i Let-
Køb. Nu har iværksætterparret 
allerede næste knopskydning 
på spring midt i Kværndrup. 
Her er der ikke tale om et blom-
sterværksted, men snarere et 
drømmeværksted. Nemlig i 
form af et bed & breakfast. 
Planen – og håbet – er, at ste-
det er klar sidst på året. 
 
”Vi er ved at etablere nyt toilet 
og badefaciliteter,” fortæller 
Helle Clausen om klargøringen 
i den lille bygning på Svend-
borgvej ved siden af Let-Køb. 
Gennem tiden har stedet givet 
husly til blandt andet en skobu-
tik, frisør, solcenter og senest 
en elektrikervirksomhed. 
Nu er det altså egnens gæsters 
og turisters tur til at få tag over 
hovedet på adressen.  
”Der er to enkeltsenge og en 
køjeseng på det ene værelse,” 
forklarer Helle Clausen, ”og en 
rigtig god 3/4-seng på det andet 
værelse. Indtjekning foregår i 
Let-Køb kl. 15:00.” 

Her kan gæsterne samtidig 
vælge morgenbrød til afhent-
ning eller levering næste mor-
gen. Maden kan nydes i et te-
køkken, der hører til værelser-
ne.  
”Der vil være kaffe og te til fri 
afbenyttelse i det lille hyggelige 
køkken,” fortsætter Helle Clau-
sen og fortæller, at kølig juice 
og mælk er med i morgenma-
den. Køleskabet rummer også 
øl og vin, som kan tilkøbes via 
Mobile Pay. 
Det samme kan både vingum-
mi, chokolade og chips. På den 
måde undgår de logerende, at 
gå (slik)sultne i seng. 
 
To personer i dobbeltværelse 
inklusiv morgenmad vil koste 
600 kroner per nat, mens en 
enkeltperson skal give 350 kr. 
 
Som bekendt – og omtalt i juni-
bladet – er byen allerede vært 
med en bed & breakfast på Ny-
borgvej. Alligevel mener Helle 
og Mads, der er plads til flere 
opredninger i byen: ”I Let-Køb 
har vi mange forespørgsler 

vedrørende overnatningsmulig-
heder i og omkring Kværndrup, 
og det er endnu et eksempel 
på, at de mange besøgende på 
Egeskov Slot kaster handel af 
sig i Kværndrup.” slutter Helle 
Clausen (med henvisning til 
blandt andet motorcykeltræffet, 
som vi også skrev om i seneste 
blad). 
 
På den måde er der ikke langt 
fra soveby til turistby! 

Det kommende B&B udefra.              Foto: Lars Skov Nye vinduer.              Foto: Helle Clausen 

Toilet og bad på vej.  
Foto: Helle Clausen 
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Det kan man også lave 

Besøg hos Marianne L. Hedegaard, Trunderup 
 
Af Lise-Lotte Liengaard 
 
Dagplejer, tillidsrepræsentant, NLP-samtaleterapeut, AirBnB og haveelsker. 

Det er en af sommerens skyfrie 
og lune aftener. Jeg har en af-
tale med Marianne Hedegaard, 
der har indvilget i at fortælle lidt 
om, hvad hun også laver. 
 
Jeg parkerer i indkørslen og 
går ad stien om på den anden 
side af huset. Der er bede med 
de smukkeste blomster, og 
gårdhaven i sig selv er noget af 
en lille oase med store tilplante-
de krukker, halvtag med en kor-
rekt klippet blåregn, der åler sig 
under taget. I gårdhaven er der 
plads til sandkasse, legetøj, 

grill, pusleplads, borde og sto-
le. Ikke mindst står der i hjørnet 
en luksusshelter. Den benyttes 
i dagtimerne af de børn, som 
Marianne er dagplejer for. Det 
sker også jævnligt, at Marianne 
overnatter i shelteren. 
Jeg kalder, og Marianne sva-
rer, at hun er i drivhuset. Her 
møder jeg hende i færd med at 
vande tomatplanterne. 
 
Vi bliver bænket under halvta-
get, og Marianne tager selv 
ordet og melder helt klart og 
tydeligt ud, at hun har verdens 
bedste job som dagplejer. Mari-
anne har aldrig været i tvivl om, 
hvad der skulle være hendes 
levevej, og nu har hun passet 
børn i 28 år. Ved siden af bør-
nepasningen har Marianne 
desuden i mange år været den 
ene af i alt to tillidsrepræsen-
tanter for de 140 dagplejere i 
Fåborg-Midtfyn Kommune. Det 
er spændende at være med 
der, hvor tingene sker tilføjer 
Marianne. 
Det ligger i luften, at der virkelig 
sker noget, hvor Marianne er. 
Hun taler ivrigt og engageret 
om både arbejdet som dagple-
jer og pladsen som tillidsrepræ-
sentant. For begge dele gælder 

det, at der løbende er videreud-
dannelse, som er interessant 
fagligt. Desuden giver både 
kurser og efteruddannelser an-
ledning til at møde ligesindede 
kollegaer. Marianne slår igen 
fast, at hun virkelig føler, at hun 
er landet på den helt rigtige hyl-
de. 
 
For syv år siden viste der sig så 
en hylde mere, hvis man kan 
sige det på den måde. Marian-
ne begyndte at uddanne sig til 
NLP-samtaleterapeut. Dette 
område var og er noget helt 
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andet at kaste sig over, men 
det er også rigtig godt, fortsæt-
ter Marianne. Studiet har givet 
øget selvindsigt og fastere 
grund under fødderne til at tage 
det fulde ansvar for eget liv. 
På førstesalen i Mariannes 
hjem er der indrettet et hygge-
ligt og rart samtalerum, hvor 
man trygt kan åbne for det, der 
ligger én på sinde. 
 
I terapien arbejdes der meget 
med det ubevidste sind. Mari-
anne fortæller engageret, at et 
menneske i de første 10-12 år 
af ens liv ser, hører og føler 
livet og det, der sker omkring 
én. Det lagrer sig i sindet – me-
get af det ubevidst. Marianne 
fortsætter sin fortælling, at 90% 
eller mere af den viden, vi har 
om os selv, ligger i det ubevid-
ste. Med bevidstheden husker 
vi det ikke, men det ligger i 
kroppen. Når/hvis man bliver 
bevidst om noget ubevidst, kan 
man begynde at arbejde med 
det, man har behov for at få 
behandlet. Det kan f.eks. være 
traumer eller fobier af forskellig 
art. 
Marianne pointerer, at man her 
arbejder med følelserne og, at 
der kun kan arbejdes med dis-
se og få terapien til at lykkes, 
hvis den, der er i behandling, 
har et ønske om en forandring, 
at noget skal være anderledes, 
end det er i dag, da forandrin-
gen kommer inde fra personen 
selv.  
Marianne er nu så erfaren en 
NLP-samtaleterapeut, at hun 
assisterer ved undervisning af 
nye hold på uddannelsen. På 
denne måde udvikler hun sig 
også hele tiden selv og får me-
re erfaring og bredere videns-
grundlag. 
 
En anden spændende ting, Ma-
rianne har givet noget opmærk-
somhed er begrebet ”Familie-
opstilling”. Dette er en sidelø-

bende uddannelse, hvor 
Marianne nu er så træ-
net, at hun kan assistere 
ved arrangementer med 
familieopstilling. Ligele-
des kan hun inddrage 
delelementer fra familie-
opstilling i sin terapi.  
En familieopstilling forlø-
ber som en form for rol-
lespil, hvor emne/pro-
blem/traume kan gennemgås. 
Formålet er at gøre den/de in-
volverede mere bevidste om 
det emne, der behandles/de 
tumler med. Med øget be-
vidsthed kommer muligheden 
for enten at håndtere et pro-
blem bedre, eller måske blot at 
acceptere det og dermed leve 
bedre med det. 
En familieopstilling er vanskelig 
at beskrive. Den skal opleves, 
og det kan ske enten som aktiv 
eller som tilskuer. 
De nævnte arbejdsområder er 
dog ikke det eneste, Marianne 
beskæftiger sig med. På første-
salen er der foruden samtale-
rummet en lille og charmeren-
de lejlighed, som Marianne har 
givet et ansigtsløft. Den er 
smagfuldt indrettet og har ud-
sigt lige ud til grønne områder 
og fuglesang. 
Gennem AirBnB udlejer Mari-
anne til turister. Gæster ophol-
der sig typisk en enkelt over-
natning eller to eller måske en 
uge eller lidt mere. Marianne 

ser gæsterne i lejligheden som 
et friskt og nyt pust, og der har 
denne sommer været besøg fra 
bl.a. Italien, Spanien, Frankrig, 
Holland og Norge. 
Vi vender retur til pladsen un-
der halvtaget. Det er, som 
nævnt, også her Marianne op-
holder sig en stor del af året 
med de børn, hun passer. Det 
er kun i den koldeste og mest 
våde tid, de trækker indendørs. 
Udelivet prioriteres og fik yderli-
gere et skub i den retning i co-
ronatiden. Der skiftes ble ude, 
og der varmes mad på grillen. 
Alt er forberedt, så det er let og 
praktisk – ”og så er jeg hele 
tiden der, hvor børnene er,” si-
ger Marianne med henvisning 
til, at hun f eks. ikke behøver gå 
ind for at skifte ble på et barn, 
mens de andre leger ude. 
 
Nu rettes blikket mod haven. 
Havearbejdet er ren terapi: ”Jeg 
elsker det”, siger Marianne med 
et smil og fortsætter: ”Denne 
plet er det bedste sted på jor-
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den for mig”. I parentes bemær-
ket fremgår det tydeligt, at også 
i haven har Marianne en del 

rutine og erfaring. Både vin og 
blåregn er beskåret på rette 
måde og bøftomaterne udvikler 

sig i drivhuset til de rene mon-
stre. 
Der er således ingen planer 
om at skifte hverken karriere 
eller matrikel ud foreløbig. Ma-
rianne kom sammen med Je-
sper til Trunderup i februar 
1986, hvor de som nygifte 
sammen købte huset. Efter Je-
spers død har Marianne såle-
des alligevel formået at komme 
videre – ved netop som omtalt 
at tage det fulde ansvar for sit 
eget liv og indrette sig, så det 
ikke kun er overkommeligt, 
men også en glæde fortsat at 
bo det bedste sted på jorden. 
 
Tak Marianne for en engageret 
og nærværende samtale. 
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Det kan man også lave 

Farfars traktor og Motor og veterantraktorklubben Fyn 
 
Af Mogens Andersen 
 
Klubbens største arrangement er aktivitetsdagen, hvor der pløjes både konkurrence om den fi-
neste udførelse, og det vi kalder hyggepløjning. 

Ser man i løbet af sommeren 
en gruppe ældre traktorer sam-
let på en mark, Det fynske Dyr-
skue, eller Ørbæk Marked, er 
det sandsynligvis Motor og Ve-
teranklubben Fyn, der har gang 
i et eller andet arrangement. 
 
Mit kendskab til klubben starte-
de for 13 år siden, da jeg hav-
de job hos en, der var involve-
ret i klubben. Tilfældigvis 
manglede man en kasserer, og 
de var sikker på, at det var no-
get for mig. Jeg var mest til at 
takke nej tak, men vores datter 
sagde: ”Det vil du blive glad 
for!”, og så sagde jeg ja tak og 
blev rigtig glad for det, og på 
den måde kom jeg hovedkulds 
ind i klubben. 
 
Klubbens formål er at fremme 
interessen for bevarelse af 
gamle motorer, traktorer og 
redskaber til dem samt at ska-
be et godt socialt samvær 
blandt medlemmerne ved bl.a. 
at afholde forskellige arrange-
menter. Disse foregår i som-

merhalvåret ved afholdelse af 
forskellige arrangementer hos 
landmænd, der vil lægge jord til 
at pløje møg ned om foråret, 
høste et stykke korn med selv-
binder og senere tærske det 
med gammelt tærskeværk eller 
lave langhalm. Sidst på året 
bliver der taget roer op et par 
steder, hvor disse endnu fin-
des.  
Klubbens største arrangement 
er aktivitetsdagen, hvor der 
pløjes både konkurrence om 
den fineste udførelse, og det vi 
kalder hyggepløjning. Her del-
tager også hestepløjere. Dette 
arrangement er de sidste 10 år 
afholdt på Brobygård, hvor de 
har marker, der er store nok. 
Der skal også plads til, for ofte 
er der op til 80 deltagere, der 
hver får sit stykke jord at pløje 
på, med de gamle små plove.  
 
Jeg erindrer, da jeg deltog for 
første gang, var det ca. 40 år 
siden, jeg sidst havde pløjet 
med en to-furet plov.  
Desuden deltager vi i Den fyn-

ske Landsby med brændesav-
ning og kvashuggere og til 
høstdagen med høst og tærsk-
ning. Ved Det fynske Dyrskue 
udstiller klubben hvert år om-
kring 80 traktorer. I vinterhalv-
året holdes 3 til 4 møder med 
foredrag og film, altid i Ryslinge 
Forsamlingshus. 
 
Klubben har den regel, at trak-
torerne skal være 25 år gamle 
for at få status som veteran. De 
to traktorer min søn Jacob og 
jeg selv råder over er fra 1962, 
så de har lige rundet 60 år. 
 
Kassererjobbet varede i 9 år og 
gav kendskab til en forsamling, 
der strækker sig lige fra indeha-
vere af ældre traktorer, moto-
rer, ældre landbrugsmaskiner til 
personer med almindelig inte-
resse for bevarelse af de gamle 
traktorer og markredskaber.  
I dag er jeg redaktør af med-
lemsbladet ”Krumtappen”. 
 
På hjemmefronten havde jeg 
taget afsked med mine traktorer 
i forbindelse med salget af vo-
res landbrug i 2001. Vi vidste 
dog godt, hvor den ældste trak-
tor stod, så da jeg havde været 
i klubben i nogle år, var der 
mange, der mente, at jeg skulle 
have en traktor igen. Vi har et 
godt værksted herhjemme i 
Trunderup, så der er plads nok.   
Det endte så med, at Inger, 
som jeg er gift med, købte den 
gamle traktor, som min far hav-
de købt i 1967, tilbage og gav 
mig den til min 65, års fødsels-
dag, så var jeg pludselig inde-
haver af en veterantraktor, som 
var produceret i 1962. Den var 

Jacob kører til venstre og jeg selv til højre. 
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ikke særlig pæn, men en klub-
kammerat hjalp med at få trak-
toren over på sit værksted, hvor 
den blev startet op igen. Der var 
en del stumper, som manglede 
eller skulle skiftes. Ved et tilfæl-
de fandt jeg en lignende traktor 

fra et dødsbo. Jeg tænkte, at 
den skulle jeg købe til reserve-
dele. Den viste sig imidlertid at 
være så god, at vi ikke kunne 
nænne at hugge den op.  
På det tidspunkt kom vores søn 
Jacob ind i billedet. Han kom 
hjem i fritiden og hjalp med at 
finde manglende stumper og at 
reparere. Vi havde mange hyg-
gelige timer i værkstedet, hvor 
jeg fik malet begge traktorer, 
og til sidst blev vi enige om, at 
Jacob overtog den traktor, der 
havde været i mit hjem. Den 
havde nemlig været ”Farfars 
traktor”.  
 
Jacob blev også medlem af 
traktorklubben, og vi har siden 
den tid kunnet følges ad til pløj-
ning - til stor fornøjelse for os 
begge.  
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Kværndrup Invitational 
 
Af Rene Riisom 
 
Golfturnering 1. juni 2022. 

Så kom dagen hvor Kværndrup 
Invitational blev holdt på Midt-
fyns Golfklub. 
 
Vejret op til turneringen var ik-
ke det bedste og lidt ustabilt, 
men på selve dagen var det 
små 20 grader, vindstille og 
sol, så det var skønt. Der var 
lidt rumlen i det fjerne, men tor-
denen holdt sig væk. 
Der var 20 spillere til start - ik-
ke så mange, som vi havde 
håbet, men folk mødte op, og 
der var en dejlig stemning. Det 

var første år, hvor vi ikke har 
haft nogen coronarestriktioner 
siden februar, så det var skønt 
 
Der spilles i 2 rækker, en dame
- og en herrerække. Samt tæt-
test hul, slag skal være på 
green og længste drive, det 
gælder ikke om bare at slå 
langt, den skal også ligge på 
fairway (det kortklippede). 
Efter nogle dejlige timer og 
skønt vejr til golf kunne vi nyde 
en bid mad og ønske de for-
skellige vindere tillykke. 

Kvinderækken 
1. plads Gunhild Uth 
2. plads Anny Hessellund 
3. plads Yvonne Petersen 
 
Herrerækken 
1. plads Jan Petersen 
2. plads Teddy Pedersen 
3. plads Jacob Hessellund 
 
Nærmest flaget hul 2 
Theis Nordtorp 
 
Længste drive damer 
Gunhild Uth 
 
Længste drive herre 
Bjarne Hansen 
 
Sponsorer: 
Super Brugsen, Kværndrup 
Letkøb, Kværndrup 
Nima reklamer, Ringe 
Totalbanken, Odense C 
 
Vi vil gerne sige tak til alle del-
tagere samt vores sponsorer. 
 
Vi arbejder på at udvikle turne-
ringen, så flere kan deltage, ex 
invitationer, 9 huller osv. 
Så hvis nogen har nogle gode 
forslag, gerne skriv eller ring 
Vi håber på at se så mange 
som muligt 1. onsdag i juni 
2023, hvilket er 7. juni. 
 
God golfsæson til alle. 

Årets vindere: 
Fra venstre ses: Jacob Hessellund, Teddy Pedersen, Gunhild Uth, Jan 
Petersen, Yvonne Petersen og Anny Hessellund. 
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Efter opfordring fra MitMidtfyn pyntede SFO Slottet og Kværndrup Borger-og Erhvervsforening  byen op 
i anledning af Tour de France. 
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Mågesøen - en naturperle i Kværndrup! 
 

Af Jens Mogensen, medlem af Søens Folk (tekst og foto) 
 
”Søens Folk” holder Mågesøen i god stand. Arbejdet begynder første onsdag efter Egeskov 
Marked og afsluttes omkring 1. december. Du er velkommen til at deltage. Henvend dig til Jør-
gen Holm. 

Har du aldrig været forbi Måge-
søen i Kværndrup, så har du 
noget til gode. Specielt om for-
året når træer og buske er ved 
at blive grønne, og svaner, æn-
der og gæs er ved at vende til-
bage til søen, er det en stor op-
levelse. 
 
Mågesøen blev under Kværn-
drups Byfornyelse mere eller 
mindre tømt for vand og gravet 
fri for grene, bevoksning m.m. 
Der blev opsat en flot bro med 
bænke i den ene ende af søen, 
så man kunne sidde stille og 
nyde området. Bevoksningen 
rundt om søen blev ryddet, så 
det var muligt at gå rundt om 
søen. 
I årene efter bemærkede bebo-

erne omkring Mågesøen, at 
området var ved at gro til. Be-
voksning og græs bredte sig 
hurtigt, og fra kommunens side 
var man ret passive. Søgræs 
m.m. blev tydeligt i overfladen. 
Der skulle gøres noget, hvis 
Mågesøen skulle bevares. 
 
Det var her, at en gruppe af 
aktive mænd mødtes ved sø-
bredden og besluttede, at det 
var nødvendigt at tage sagen i 
egen hånd. Gruppen "Søens 
Folk "var en realitet. I starten 
var der 4 - 6 medlemmer, men 
gennem de seneste år er antal-
let af medlemmer steget til det 
dobbelte. 
Hvert år påbegyndes arbejdet 
den første onsdag efter Ege-

Medlemmer af ”Søens Folk” ved indvielse af den nye bænk. Fra venstre er det: 
Jesper Sell, Poul Frandsen, Jørgen Clausen, Bent Larsen, Andy Arnoldsen, Egon Østergaard, Jørgen Holm, Poul 
Toudal og Bent Hansen. Carl Johan Skytte var på ferie, da billedet blev taget. 

”Søens Folk i arbejde. 
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skov Marked, og man beslutter 
her, hvad der skal laves i årets 
løb. 
 
Gennem de seneste år har 
gruppen opnået et tæt samar-
bejde med Fåborg - Midtfyn 
kommune.  

Fra venstre Poul Frandsen, Jørgen Holm og Helle Mølgaard Christensen 
(kommunen) ved indvielse af den nye bænk ved Mågesøen. 

Kommunen har ydet hjælp bå-
de ved personlig rådgivning af 
Skov- og landskabsingeniør 
Helle Mølgaard Christensen 
samt også økonomisk ved ind-
køb af planter, græsslåning og 
opstilling af container. I år er 
der tillige aftalt, at kommunen 

vil slå græsset ved og omkring 
søen. 
 
Kommunen er således blevet 
en aktiv deltager i vedligehol-
delse af søen, men Helle har 
også ved sit besøg ved søen i 
år givet udtryk for, at midlerne 
er begrænsede.  
Hvis du på det seneste har gå-
et en tur rundt om søen, har du 
nok bemærket, at der er opstil-
let en flot bænk. Den er et re-
sultat af dette samarbejde. 
Vi håber, at det arbejde, som 
"Søens Folk" hvert år udfører, 
bliver påskønnet og værdsat af 
byens borgere.  
 
"Søens Folk" afslutter arbejdet 
omkring 1/12, og de senere år 
har vi alle deltaget i Forsam-
lingshusets Julefrokost og øn-
sket hinanden tak for i år og 
rigtig god jul. 
 
Arbejdet griber om sig, og gen-
nemsnitsalderen for medlem-
merne stiger hvert år. Skulle du 
have lyst til at hjælpe hver ons-
dag formiddag her efter Ege-
skov Marked, så er du meget 
velkommen til at henvende dig 
til vores formand Jørgen Holm, 
Mågevej 17.  
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Efterårsaktiviteter  
 
Af Heine Fuglsang Thorenfeldt, kasserer i Kværndrup IF 
 
Benyt dig af de mange muligheder. 

Så er tiden kommet til, at vi 
skal i gang igen med alle de 
dejlige efterårsaktiviteter, og 
nogle af holdene er allerede i 
gang, og vi har en masse dejli-
ge og søde instruktører og 
hjælpetrænere, der glæder sig 
til at tage imod alle de skønne 
børn/unge/voksne og seniorer. 
Tilmelding sker som altid inde 
på vores hjemmeside  
www.kvaerndrup-if.dk og kon-
takt endelig vores forskellige 
udvalg eller bestyrelsen, hvis 
det driller med tilmelding, så 
hjælper vi gerne  

Alle starttiderne på de forskelli-
ge aktiviteter er selvfølgelig lagt 
op på de forskellige medier her 
i byen, så det kommer ud til så 
mange som overhovedet mu-
ligt.  
 
Der er sket et par ændringer i 
år med et par af aktiviteterne  
 Krudtuglerne er delt op i 

2 hold i år, og det er 3-4 
år fra 16.30 – 17.15 og 5-
6 år fra 17.15 – 18.00 

 3. halvleg for kvinder er 
flyttet op i hallen, da det 
er så populært, at de har 

brug for mere plads 
 Skydning har igen åbent 

torsdag samme tid som 
torsdagsmotion, så det er 
muligt at kigge ned og 
skyde lidt  

 Hockey er flyttet ned i 
Gymnastiksalen, men sta-
dig de samme tider, som 
de plejer  

 MGP-dans er det sidste 
nye skud på stammen, og 
vi håber, der bliver taget 
rigtig godt imod det, så 
det kan blive en succes  

Hvis du er interesseret i bordtennis, så kontakt Anders Thorup på tlf: 50 99 18 94 

http://www.kvaerndrup-if.dk
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Torsdagsmotion for seniorer efterår 
2022/23 
 
Af Solveig Pedersen, medlem af seniorudvalget. 

En dejlig sommer er ved at gå 
på hæld, og det er tid til at tæn-
ke på, hvilke aktiviteter man har 
lyst til at gå til i den kommende 
vintersæson. Torsdagsmotion 
er en god aktivitet, og alle kan 
være med både herrer og da-
mer. Aktiviteten kører under 
Kværndrup IF og har været til-
budt i rigtig mange år. Vores 
instruktør er Doris Hansen, der 
igen i år har sagt ja til at lede 
holdet. I sidste periode 21/22 
var vi 15 aktive damer på hol-
det, desværre ingen herrer, 
som der tidligere har været. Der 
er plads til mange flere, så mød 
op, hvis du har lyst til at være 
med. 
 
Torsdagsmotion for seniorer 
opstarter torsdag, den 29. 
sept. Kl. 9.30 i Kværndrup 
Hallen. 
 
Torsdagsmotionen er delt op i 2 
perioder. Første periode er fra 
efterår til jul, hvor vi mødes 11 
gange. Sidste torsdag før jule-
ferien og ved ophør af perioden 
plejer vi at afslutte med en 
sammenkomst i hallens cafete-
ria, hvor vi hygger os med et 
par stykker smørrebrød, kaffe 
og småkager, og der bliver sun-

get nogle sange fra DGI’s 
sangbog. Vi går mætte, glade 
og opstemte hjem og glæder 
os til næste periode, der starter 
efter nytår og slutter sidst i 
marts måned. Også her er der 
11 gange motion, og der afslut-
tes med en sammenkomst som 
til jul. 
 
I år er 1. periode fra 29/9 – 
15/12 1922, (der er fri i efter-
årsferien, uge 42) og 2. periode 
er fra 5/1 – 23/3 2023, (der er 
fri i vinterferien, uge 7). 
Prisen for hele perioden er  

450,- kr. 
Man må deltage to gange uden 
tilmelding og betaling. 
 
Kom og vær med til god motion 
og socialt samvær i god atmo-
sfære. Alle bidrager med, hvad 
hver især kan, der er ingen 
krav om fysisk formåen. Samti-
dig med at pulsen stiger, stiger 
humøret tilsvarende. Vores in-
struktør, Doris Hansen, leder 
os igennem 2 timers formid-
dagshygge. 
 
Vi starter opvarmning med en 
sang efter årstiden fra DGI’s 
sangbog, herefter indledes 
med en god gang gymnastik, 

hvor der benyttes ribber, måtter 
og elastikker. Efter ca. ½ time 
holdes en mindre drikkepause, 
og man kan forlyste sig med 
andre aktiviteter bl.a. badmin-
ton, soft-tennis, ringo, petanque 
og tæppecurling samt skydning 
i kælderen. Det bemærkes, at 
skydebanen på nuværende 
tidspunkt er åben om torsda-
gen, hvor Jørgen Holm leder 
skydningen. Herefter holdes 
igen en lidt længere pause, 
hvor der spises lidt frugt, drik-
kes og snakkes og mange skif-
ter aktiviteter. Der afsluttes med 
15 til 20 minutters afspænding 
af musklerne. Kl. 11.30 slutter 
vi. 
 
Endnu engang: Kom og vær 
med, der er plads til alle uanset 
alder og fysisk formåen. 
  
 
Medlemmer af Seniorudvalget 
under Kværndrup IF er i dag 
Bodil Engholm, Doris Hansen 
og Solveig Pedersen. Tidligere 
var vi 5 medlemmer, så er der 
nogen blandt bladets læsere, 
der har tid og lyst til at være en 
del af udvalget, så kontakt ven-
ligst én af os. Der henvises til 
www.kvaerndrupif.dk.   

http://www.kvaerndrupif.dk
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Nyt fra Kværndrup Forsamlingshus 
 
Af Sarah Rasmussen, på bestyrelsens vegne 
 
Har du ideer til aktiviteter, så kontakt bestyrelsen 

Sommeren er ved at gå på 
hæld! Vi håber, at I alle har 
haft en skøn sommer – om den 
så har været i haven herhjem-
me, en tur i det danske som-
merland eller en tur til udlan-
det! 
 
Vi er i bestyrelsen ved at tage 
arbejdshandskerne på igen og 
er ved at arrangere de kom-
mende måneders aktiviteter. Vi 
håber, at der vil være opbak-
ning til de ting, som vi har i stø-
beskeen. 
De arrangementer, som vi af-
holder, er med til at holde liv i 
vores gamle hus! Ikke mindst 
med til at støtte op omkring 
økonomien.  
 
Det er jo nok ikke gået nogens 
næser forbi, at hele verdenen 
ikke er som før! Ikke nok med, 
at vi har haft to år med corona, 
hvor vi haft det hele lukket ned 
– så buldrer renter og inflatio-
nen derudaf! Heldigvis er vi 
næsten ovre corona – selvom 
vi fortsat skal passe godt på 
hinanden!  
Vores arrangementer har pri-
mært et socialt formål – og væ-

re det, som forsamlingshuse er 
til for – et samlingssted! Vi har 
mulighed for at få talt med de 
andre oppe fra den anden ende 
af byen!... Det er jo ikke nogen 
hemmelighed, at der også bli-
ver en lille skilling til forsam-
lingshusets økonomi, som gør, 
at vi kan renovere huset og 
fortsætte med at bevare huset i 
den flotte stand, som det er. Vi 
vil fortsat forsøge at holde vo-
res arrangementer på et lavt 
niveau, så alle kan være med, 
men små stigninger kommer vi 
nok ikke uden om. 
 
Resten af 2022 har vi følgende 
i støbeskeen: 
21/9-2022 kl. 18.00 – Fælles-
spisning 
Kokkene er Anne Sloth og Kaa-
re Paludan. Menuen vil være 
ovnstegte kyllingeoverlår med 
kartoffelbåde og spændende 
salater.  
Pris pr. kuvert 125 kr. og for 
børn mellem 12 og 17 år 60 kr. 
Børn under 12 år er gratis.  
Billetter sælges ved Schous 
Hvidevarer indtil den 14/9-
2022. 
 

7/10-2022 Børnediskotek 
Mobildiskoteket Night Life er 
igen klar til at lave en fest for 
vores bys børn. 
Kl. 17.00 til kl. 19.00 er der di-
skotek for 1. til 3. klasse. 
Kl. 19.30 til kl. 21.30 er det så 
for 4. til 6. klasse.  
Det vil koste 45 kr. at komme 
ind. Der vil være mulighed for 
at købe slik, sodavand, pop-
corn og chips til rimelige penge. 
Der er ingen tilmelding – man 
møder bare op! 
 
28/12-2022 Juletræsfest 
Vi holder vores traditionsrige 
Juletræsfest for alle interesse-
rede. (måske mest for de mind-
ste… ) Vi har de sidste par år 
jo ikke kunne afholde noget, så 
vi håber, at alle vil være ekstra 
interesserede i at deltage i år.  
Der er gratis entre for alle og 
mon ikke, at der vil dukke no-
gen nisser op og lave sjov og 
ballade? 
Derudover planlægger vi både 
en fællesspisning mere samt 
vores julefrokost. Disse datoer 
er dog endnu ikke fastlagt. Vi 
vil melde dem ud, ligeså snart 
vi har en dato, så I kan få skre-
vet dem i kalenderen.  
 
Skulle du brænde inde med en 
idé til huset? Måske et foredrag 
eller noget andet, som vi kunne 
krydre fællesspisningerne 
med? Så tøv ikke med at hen-
vende dig til os. Du kan skrive 
til sekretær, Sarah, på mail sa-
rah070977@gmail.com.  
 
Husk, at du kan følge med i vo-
res aktiviteter på vores Face-
book side.  

mailto:sarah070977@gmail.com
mailto:sarah070977@gmail.com
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Borgerbudget 2022 - Mit Midtfyn 
 
Af Frank Andersen, Kværndrup Lokalråd 

Så går vi i gang igen, med de 
mange dejlige penge fra Bor-
gerbudgettet. Denne gang har 
vi fået hele 150.000,00 kroner 
til fordeling på Ringeegnen. 
Pengene skal ud, der hvor de 
gør gavn, og det er i de små 
lokalsamfund og hos små og 
store foreninger. Pengene skal 
ud i projekter, der kommer alle 
til gode. 
 
Du kan ikke som privatperson 
få del i pengene, altså ikke no-
get med en ny port til din gara-
ge eller andet i den stil, men 
gerne nyt grus til din forenings 
petanquebane, eller nyt net til 
klubbens fodboldmål. Mulighe-
derne er mange, og det er fan-
tasien og idéerne heldigvis og-
så.  
Der har gennem årene været 
mange gode og kreative projek-
ter gennem borgerbudgettet, og 
mange har fået del i pengene. 
Små og store projekter er ble-
vet støttet lige fra kaffemaskiner 
til klubhuset over spillekonsoller 
til Esport. 
Du kan max søge om 
75.000,00 kroner til dit projekt, 
og så er det de projekter, der 
får flest stemmer ved den store 
afstemning, der får del i de 

mange dejlige penge, og vi bli-
ver ved med at dele penge ud, 
indtil alle pengene er brugt på 
de indkomne projekter. 
 
Så kom i sving og find et godt 
projekt, som du gerne vil have 
sat i værk. Borgerbudgetpen-
gene kan også bruges til delfi-
nansiering af et projekt. 
 
Der er nedsat en styregruppe, 
som vil planlægge borgerbud-
getprocessen – herunder fast-
sætte temaer, varetage ind-
samling af forslag og beslutte, 
hvordan fordelingsprocessen 
skal foregå. 
Styregruppen understøttes af 
Fynsland og Kommunens ad-
ministration. 
 
Tidsplan: 
6. september – 12. september: 
Forvaltningen udarbejder an-
noncering, laver hjemmeside 
indhold med videre. 
12. september – 13. oktober: 
Mulighed for at indsende pro-
jekter til borgerbudget 2022 – 
for at mindske forvirring og let-
te annoncering følger alle tre 
egne samme tidsplan. 
14. oktober: Alle forslag sam-
les og sendes til juridisk vurde-

ring. 
17. oktober - 28. oktober: Juri-
disk vurdering og dialog med 
forslagsstillere (inkl. efterårsfe-
rie). 
31. oktober: Der er tre lister 
med godkendte forslag klar til 
afstemning. 
1. november - 30. november: 
Der afholdes afstemning i de 
tre egne – styregruppen beslut-
ter hvornår og hvordan, men 
digital afstemning understøttet 
af FMK er ikke muligt i år. 
1. december: Alle midler er for-
delt, og projekterne kan gå i 
gang. Der udsendes presse-
meddelelse om resultatet af 
afstemningerne. 
31. december 2023 – alle pro-
jekter skal være igangsat. 
31. december 2024 – alle pro-
jekter skal være afregnet og 
afrapporteret. 
 
Projektbeskrivelserne finder du 
på hjemmesiden: www.kvaern-
druplokalraad.dk og på  
www.borgerbudget.nu. Her 
kan du også læse om den for-
delingsnøgle, som vil blive 
brugt til fordeling af pengene. 
Siden forventes klar 12. sep-
tember -22. 
 

http://www.borgerbudget.nu/
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Egebos Venner 
 
Af Connie Ebbesen 

Vi havde et dejligt arrangement 
d. 22. august med fin under-
holdning af Claus Pries, som 
beboerne på Egebo var meget 
glade for.  
Sange som alle kunne synge 
med på, nemlig de sange man 

dansede til i sin ungdom. 
 
Til kaffen blev der serveret bol-
ler og wienerbrød. 
 
Tak til vores medlemmer, fordi 
de støtter godt op om det, vi 

indbyder til og tak for, at vi sta-
dig får nye medlemmer. 
 
Vores næste arrangement er 
høstfest fredag den 30. septem-
ber kl.17.30, hvor vi skal have 
tilmelding senest 23 september. 

Kværndrup Seniorklub 
 
Af Randi Skytte 

I skrivende stund har vi allere-
de haft vores 1. programpunkt i 
efterårsprogrammet, nemlig en 
dejlig dag i fint vejr den 1. au-
gust.  
Først spiste vi en lækker mid-
dag på Fjeldsted skovkro, der-
næst kørte vi ad små veje til 
Kongsdal have, der tog sig godt 
ud med et væld af blomster. 
 
Der er flere gode arrangemen-
ter på programmet hver måned 
året ud. Programmet er kom- Kongsdal have 

met ud og så er der udover det 
også indbydelser fra Senior-
klubben i Gislev, så der kom-
mer ikke til at mangle under-
holdning i efteråret. 
 
Vi holder både den traditionel-
le efterårsfest og julefest, der 
begge plejer at trække mange 
medlemmer af huse. Det håber 
vi også sker i år. 
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Mads Christian og Julia Sofia på Egeskov Marked 
 
Af Brian Nyhus, formand for Egeskov Markedsforening 

Forberedelserne til Egeskov 
Marked er gået ind i afgørende 
fase, og vi kan her kort inden 
markedet præsentere to nye 
tiltag. Ved det nye madtorv får 
vi besøg af Mads Christian om 
fredagen og Julia Sofia om lør-
dagen. Efter de to vil der være 
børnedisko i samme telt. 
Mads Christian deltog i niende 
sæson af X-faktor og har flere 
millioner afspilninger på Spofify. 
Han vil synge, og der vil være 
mulighed for Meet'N'Greet. 
 
Julia Sofia er influencer og aktiv 
på youtube og instagram. Her 
deler hun råd indenfor skønhed 
og livsstil. Julia Sofia kommer 
med hele sit set-up, og her vil 
også være mulighed for Meet'-
N'Greet. 
 
Med de to på plads sammen 
med børnedisko er årets pro-
gram for markedet klar, og det 
er vores opfattelse, at vi har et 
langt større udbud end sidste 
år. Der er mere live musik, vi 
har mulighed for at holde læn-
gere åbent, der er madtorv, 
børnedisko, kagens dag begge 
dage samt Mads Christian og 
Julia Sofia. 
 
Vi har ikke fået besat alle vag-
ter, så hvis du har lyst til at 
hjælpe markedet og dermed 
byens foreninger, skal du ikke 
tøve med at kontakte Maria på 
personale@egeskovmarked.dk. 
 
Vi sælger stadig billetter til Ed-
die's Ølshow. Kontakt mig på 
formand@egeskovmarked.dk. 
 
Med håb om et velbesøgt mar-
ked. 
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Fortællingen om Gl. Nyborgvej 80 i Trunderup 
 
Af Edvin Larsen 

I nr. 59 af lokalbladet 5772.Kværndrup så Kirsten og Karsten Søfelde til deres store overraskelse, at 
deres dejlige hus var på forsiden af bladet, men desværre på baggrund af den tragiske situation i Ukrai-
ne, hvor bladet havde lavet en artikel om Thomas Bang Christensens tur til Polen med nødhjælp til 
ukrainske flygtninge. I den forbindelse havde Thomas Bang i solidaritet med Ukraine hejst det ukrain-
ske flag på sin flagstang på sin matrikel. Dette gav sparket til fortællingen om Gl. Nyborgvej 80. 
Kirsten og Karsten Søfelde syntes, at deres hus, der indeholder så megen historie, fortjente en større 
plads end blot som baggrund på et billede. Lise-Lotte Liengaard fra redaktionen blev herefter kontaktet. 
Her er det, at jeg kommer ind i billedet. Lise-Lotte kontaktede mig og spurgte, om jeg vidste noget om 
huset, og i så fald om jeg ville skrive om det. Til det første svarede jeg ”nej” og til det sidste ”ja”. 
Jeg kontaktede herefter Kirsten og Karsten Søfelde, og vi aftalte at mødes omkring midten af juni. Den 
13. juni kl.10.00 blev jeg vel modtaget af Kirsten og Karsten i deres dejlige hjem, der som sagt er fyldt 
med historie. Efter en rundvisning i huset, af udlængerne samt hele den store matrikel gik vi ind og drak 
kaffe, og de fortalte, hvad de vidste om huset. Der var mange facts, men også en del spørgsmål, som 
jeg skulle forholde mig til - en opgave, hvor min viden - men også min fantasi - blev sat på prøve. En 
spændende opgave, der endte med at rejse flere spørgsmål, end der blev givet af svar.  

Her begynder fortællingen:  
I 16-1700-tallet var jorden her i 
landet typisk ejet af herregårde 
og godser. På disse jorder lå 
der en række landsbyer. Lands-
byerne udgjorde små enheder. 
De var ofte placeret med gårde-
ne i midten rundt om et gade-
kær. Markerne lå uden for byen 
og var opdelt i en lang række 
lodder, som hver bonde dyrke-
de. Sådan var det også i Trun-
derup by, som var og er den 
næststørste by af Kværndrup 
sogns fire landsbyer. Byen be-
stod oprindelig af 11 helgårde 
og 4 halvgårde plus adskillige 
huse. Midt i byen lå endvidere 
tre gårde sammenbyggede. Det 
vanskeliggjorde dyrkningen 
overalt i landet, hvor denne 
konstellation var. Så derfor be-
sluttede regeringen at omforde-
le jorden ved udskiftning, så 
den blev samlet i større og 
sammenhængende marker - en 
såkaldt stjerneudskiftning. Det 
tog for alvor fart, da ”Forordning 
om Jordfællesskabets Ophæ-
velse”, som er en del af Land-
boreformerne, blev udstedt den 
23. april 1781. Som led i ud-
skiftningen forblev en række 
arealer fælles. Det kunne fx 
være en landsbygade, en kirke-

sti, et gadekær eller en grus, 
ler- eller kalkgrav, og jorden 
her blev kaldt gadejord, hvilket 
betød, at den var til fælles brug 
for medlemmerne af landsby-
ens bylaug. De udskilte ejen-
domme fik hvert sit matrikel-
nummer, mens fællesarealerne 
(gadejorden) ikke fik et matri-
kelnummer. Udskiftningen i 
Trunderup by fandt sted i 1787. 
Senere hen fulgte udflytningen, 

som i Trunderup by skete noget 
senere i 1840-41. Og det er på 
dette tidspunkt, at historien om 
Gl. Nyborgvej 80 tager sin 
egentlige begyndelse. 
Smed Hans Henriksen flyttede 
med sin hustru Else Marie An-
dersdatter til Trunderup og bo-
satte sig i huset på Nyborgvej 
80 (nuværende Gl. Nyborgvej 
80) oprindeligt et hus, som blev 
bygget på gadejord langs lan-
devejen Nyborg-Bøjden, men et 
hus som også med tiden fik 
matrikelnr.12d, (hvilket henty-
der til, at jorden er udskiftet fra 
ejendommen 12a (Trunderup 
Dongsvej 5). Hvornår udflytnin-
gen har fundet sted, ved vi ikke, 
men vi ved, at den 19. februar 
1857 nedkom Hans Henriksens 
hustru, Else Marie, med en 
søn, som blev døbt Otto 
(Hansen) i Kværndrup Kirke. I 
boligen, Gl. Nyborgvej 80, boe-
de desuden en tjenestepige 
samt en smedesvend, som ar-
bejdede for Hans Henriksen jf. 
FT1860 (folketælling). 
Smedjen, som Hans Henriksen 
drev sit erhverv fra, lå på et 
stykke gadejord i nuværende 
Trunderup Gade ved Stokholm-
gården. Smedjen har vi des-
værre ingen fotografier af.  
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Folketællingerne giver os et 
klart bevis på, hvem og hvornår 
disse mennesker har boet der, 
og hvad de har levet af. Iflg. 
FT1870 var Gl. Nyborgvej 80 
beboet af fire personer, Hans, 
Else Marie, Otto samt en ugift 
smedesvend. I 1877 ved vi og-
så, at Hans Henriksen på ma-
triklen 12d lod opføre en vinkel-
formet stråtækt udlænge og 
måske også et nyt stuehus, el-
ler stuehuset blev måske først 
opført af hans søn, Otto, hvilket 
vil sige efter 1899 - det mangler 
vi information om jf. OIS 
(oplysning om ejendomsdata).  
Udlængen indeholdt et åbent 
og lukket portrum, kostald med 
plads til to måske tre køer og 
ligeledes plads til små kræ 
(fjerkræ) samt et høloft.  
Vi ved også, at Hans Henriksen 
allerede havde sikret sig en plet 
gadejord med græs til fri afbe-
nyttelse ved ”det store gade-
kær” i den østlige ende af byen. 
I tiden frem til 1870-80 var 
dansk landbrug præget af korn-
dyrkning - den såkaldte korn-
salgsperiode. Men henimod 
1880 fik den en brat afslutning, 
fordi USA og Rusland havde 
oversvømmet verdensmarkedet 
med korn. Prisen på korn faldt, 
hvorfor det ikke længere var 
givtigt at producere korn her i 
landet til eksport. En ny tid be-
gyndte. Landbruget omlagde 
produktionen.  
 
Man gik fra vegetabilsk til ani-
malsk produktion, og andelsbe-
vægelsen med mejerierne op-

Nyborgvej/Gl. Nyborgvej 80. Huset er udflyttet, men hvornår? På billedet 
er skrevet ”1930”, men hvad dette årstal hentyder til, er ukendt – måske 
året for fotografiet?  
Boligen er afløst af nuværende bolig med udlænger jf. OIS, som er fra 
1877. Fotografiet er afleveret til Lokalhistorisk Arkiv i 1996.  

stod. Det var måske derfor 
smed Hans Henriksen lod ind-
rette en kostald 1877 til et par 
enkelte køer. For nu var det 
også muligt for andre end gård-
mænd at drive landbrug uden 
de store jordarealer. Om Hans 
Henriksen blev en af Trunde-
rup Andelsmejeris mælkeleve-
randører, da det blev dannet i 
1886, er uvist, men muligheden 
kan have været til stede. 
 
I folketællingen af 1880 står 
Hans Henriksen stadig opført 
som smed. Sønnen, Otto, var 
nu blevet 23 år, men stadig 
ugift. Otto var gået i sin fars 
fodspor og blevet udlært grov-
smed. Ved den følgende folke-
tælling i 1890 var Hans efter-
hånden blevet 67 år, og stil-

lingsbetegnelsen smed var ud-
skiftet med husejer. Hans ko-
ne, Else Marie, var 71 år, og 
deres søn, Otto, havde overta-
get smeden og var blevet gift. 
Han havde giftet sig med den 
fem år ældre Johanne Marie 
født Jensen, og de havde også 
fået en lille pige, Gertrud Marie, 
som blev født i 1885. I huset på 
Gl. Nyborgvej 80 boede nu ud 
over de to familier også en ugift 
grovsmedesvend og en ugift 
grovsmedelærling eller i alt 7 
personer. 
 
I marts 1899 døde Hans Hen-
riksen, og 8 måneder efter dø-
de hans hustru, Else Marie An-
dersdatter. Gl. Nyborgvej 80 
var nu beboet af Otto Hansen, 
dennes hustru og deres fælles 
barn samt to ugifte smede-
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svende og en lærling. Spørgs-
målet er, om det kan være på 
dette tidspunkt, at det nye stue-
hus Gl. Nyborgvej 80 blev op-
ført, og udflytning af det tidlige-
re stråtækte hus fandt sted. Vi 
ved ikke, hvornår det nye stue-
hus er opført, og hvornår udflyt-
ningen har fundet sted. 
 
Smedjen, hvor først Hans Hen-
riksen og siden Otto Hansen 
praktiserede, lå i nuværende 
Trunderup Gade 2, som oprin-
deligt var gadejord indtil 1900. 
Pladsen blev solgt til Kværn-
drup Kommune, som lod en 
forskole opføre i 1908. I 1896 
nedlagde Otto Hansen smedjen 
i Trunderup Gade og ”byggede 
sig en ny og større Smedie 
henimod den nordlige Del af 
Byen, og Pladsen blev senere 
Legeplads for Børnene i For-
skolen”, skriver Rasmus Jen-
sen i afsnittet om ”SMEDIEN” i 
H. C. Frydendahls Kværndrup 
Sogn fra 1943. Iflg. Anders Ni-
elsen, nulevende kilde, 
”byggede Otto Hansen, en 
smedje, som erstatning for den 
gamle smedje, Trunderup Ga-
de 2, i det østlige Trunderup, 
nærmere betegnet Gl. Nyborg-
vej 81”. Her har vi to kilder, 

som siger to forskellige matrik-
ler.  
Fra OIS ved vi, at i 1910 blev 
den nuværende Trunderup 
Smedje opført på matriklen 26b 
- Gl. Nyborgvej 81. Niels Peter 
Rasmussen, født 1886, vendte 
i 1909 tilbage til Trunderup 
som smedemester efter at ha-
ve boet i København. Han lod 
den nye smedje i Trunderup 
opføre og blev gift med Vilhel-
mine Amalie, som i 1910 fødte 
deres datter Anna Kirstine. Ni-
els Peter Rasmussen havde to 

mand ansat i smedjen. 
 
Ved FT1906 drev Niels Peder-
sen Stokholm og hustru, Karen 
Sofie Nielsen, Stokholmgården 
(matrikel 2a), nuværende Gl. 
Nyborgvej 60. Ud over at være 
gårdmand varetog Niels også 
hvervet som sognefoged og 
lægdsmand. Fem år senere i 
1911 var familien flyttet ind i 
Nyborgvej 16A (matrikel 8ai) i 
Kværndrup, og Jens Nielsen, 
som var søn af Anders Nielsen 
og hustru, Kirsten Jensen, 

Anna Møller, (Gl.) Nyborgvej 80, 1950.  
Foto: Sylvest Jensen Luftfoto, Det Kongelige Bibliotek. 
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Ravndrup Mark, født i 1883, 
men stadig ugift, var blevet 
gårdbestyrer af Stokholmgår-
den. Jens havde haft et godt 
øje til den to år yngre, Gertrud 
Marie født Hansen, som var 
datter af Johanne Marie og Otto 
Hansen (smed).  
Jens og Gertrud Marie var ble-
vet gift den 12. maj 1910 i Valg-
menighedskirken i Ryslinge. I 
1913 blev de forældre til datte-
ren Johanne. Gertrud Marie 
døde imidlertid ret ung den 29. 
juni 1924. Jens blev enkemand 
i en tidlig alder med en datter 
på 11 år. Han giftede sig anden 
gang i 1932 med Astrid, født 
Andersen, 34 år. De fik to børn 
Anders (nuværende Gl. Ny-
borgvej 58) i 1933 og Kirsten 
(nuværende Stærbogård) i 
1935. 
 
Ved FT i 1916 var Johanne Ma-
rie og Otto Hansen flyttet fra Gl. 
Nyborgvej 80 og ind på Stok-
holmgården. Hvem, der på det-
te tidspunkt boede i huset Gl. 
Nyborgvej 80, vides ikke, eller 
om huset var ubeboet. I udlæn-
gerne var der plads til 2 til 3 
køer. Pladsen her blev brugt til 
syge køer fra Stokholmgården 
og Stærbogård. Her var de, ind-
til de blev raske og kunne kom-
me tilbage. 
 
Også ved den efterfølgende 
folketælling i 1921 står Johanne 
Maries og Ottos bopæl som 
værende Stokholmgården. Den 

21. april 1922 dør imidlertid 
Johanne Marie på Stokholm-
gården, og ved FT1925 står 
Otto Hansen opført som ren-
tier. Den 30. august 1927 dør 
Otto. Og først ved FT1930 fin-
der vi en ny ejer/lejer af Gl. Ny-
borgvej 80. Gl. Nyborgvej 80 er 
muligvis blevet afhændet efter 
Ottos død i 1927. Den nye be-
boer er Gotfred Peter Carl Pe-
dersen, født i 1896. Gotfred er 
gift med Maren Kirstine født 
Jensen, født 1905. De havde 
en datter, Ebba Sofie, som var 
født i 1927. Hvor længe Got-
fred boede på Gl. Nyborgvej 80 
vides ikke, men ved FT1940 
står Marius Christian Møller, 
født 1886, malermester og gift 
med Anna Margrethe Kirstine, 
født 1893, som beboer. Famili-
en havde boet et andet sted i 
Trunderup på matrikel 32b si-
den 1915. Denne matrikel lå op 
til matrikel 32a (Gl. Nyborgvej 
72). Matriklen eksisterer ikke i 
dag og er muligvis blevet en 
del af matrikel 32f (Gl. Nyborg-
vej 70), som blev opført i 1954. 
Familien Møller havde fire 
børn. En søn, Ernst, født 1915, 
og en anden søn, Kristian, født 
1920. Kristian var udlært ba-
ger, men invalid. Han døde i 
1948. Endvidere fik familien to 
piger såkaldte efternølere, In-
ger Marie, født 1932 og Ida Jyt-
te, født 1935.  
 
Jens Kristian Pedersen, bedre 
kendt som træskomanden eller 

Træskomanden / skomageren (Jens 
Kristian Pedersen). Privatfoto.  

En af træskomandens rekvisitter.  
Foto: Edvin Larsen.  

skomageren, født 1889 i Krum-
merup Sogn i Sorø, står allere-
de opført i FT1925, hvor han 
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var logerende på matrikel 20a 
(nuværende Faaborgvej 50). 
Ved FT1930 står han opført 
som logerende på Gl. Nyborg-
vej 80 altså samtidig med, at 
Gotfred Peter Carl Pedersen 

boede der. Da Otto Hansen 
døde i 1927, købte træsko-
manden Gl. Nyborgvej 80 og 
blev udlejer. Gotfred Peter Carl 
Pedersen boede til leje hos 
træskomanden. Senere flytte-

Gl. Nyborgvej 80, 2022. Foto: Kirsten Søfelde - taget ved hjælp af en drone. 

de Anna Margrethe Kirstine og 
Marius ind og blev lejere hos 
træskomanden. 
 
Træskomanden var kendt som 
et meget hjælpsomt og rart 
menneske. Han arbejdede om-
kring 2. Verdenskrig på Ikær 
Mose med at grave tørv til om-
rådet. Han kom meget på Stær-
bogård. Han tog sig af de syge 
køer på Stærbogård og Stok-
holmgården. Og på Stokholm-
gården fik han ofte et måltid 
mad. Når Stokholmgården hav-
de dyr på dyrskue, var træsko-
manden også med. I 1944 dø-
de Marius. Anna Margrethe 
blev boende som lejer. Hun 
havde med hjælp fra Kristian 
åbnet et bager- og brødudsalg i 
gavlen på Gl. Nyborgvej 80. 
Bagerudsalget fortsatte Anna 
med efter sønnens død i 1948. 
 
Træskomanden døde pludselig 
af en blodprop i hjernen i sep-

Udlængerne fra 1877 til Gl. Nyborgvej 80 set fra nord og gårdmiljøet set fra syd. Foto: Kirsten Søfelde  
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tember 1961 på Svendborg Sy-
gehus. Boet efter træskoman-
den solgte Gl. Nyborgvej 80 til 
pastor emeritus Bent Rasmus-
sen og Margrete.  
Bent Rasmussen var præst på 
Endelave 1965-69. Bent Ras-
mussen var en ivrig hønseav-
ler, hvilket udlængerne bærer 
præg af. Hvornår Anna Møller 
fraflyttede Gl. Nyborgvej 80 står 
hen i det uvisse. Om det først 

Fra det indre af udlængen, 2022.  Foto: Edvin Larsen                                  Udlængen mod øst, 2022. Foto: Edvin Larsen  

var, da Bent Rasmussen gik på 
pension eller tidligere, vides 
ikke. 
I 1983 solgte Margrete og Bent 
Rasmussen Gl. Nyborgvej 80 
til de nuværende ejere, Kirsten 
og Karsten Søfelde, som fik 
skøde på ejendommen den 16. 
marts 1983. Herefter gik famili-
en Søfelde i gang med et stør-
re restaureringsarbejde med 
respekt for ejendommens sjæl. 

Dette arbejde har ført til den 
ejendom, den er i 2022. 
 
I forbindelse med ”gravearbej-
det” for at finde frem til beboer-
ne på Gl. Nyborgvej 80 har vi 
konstateret, at boligen har haft 
mange lejere gennem årene 
dels i Otto Hansens tid, men 
også i den tid, hvor Jens Kristi-
an Pedersen, træskomanden, 
stod som ejer af ejendommen.  

Kilder: 

Frydendahl H.C. (red.): Kværndrup Sogn – Af stedlige og stedkendte mænd, Fynsk Hjemstavns Forlag, 1943. 

Lokalhistorisk Arkiv, Kirkevej 3, Kværndrup. 
Folketællinger: 1860, 1870, 1880, 1890, 1901, 1906, 1911, 1916, 1921, 1925, 1930, 1940 og 1950. 
Kirkebøger. 
OIS (oplysning om ejendomsdata - bygnings- og boligregistret). 
Sylvest Jensen Luftfoto, Det Kongelige Bibliotek. 
Anders Nielsen, Gl. Nyborgvej 58, tidligere Stokholmgården, Gl. Nyborgvej 60.  

Birte Hansen, Gl. Nyborgvej 83. 

Kirsten og Karsten Søfelde. 
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Dato Kl. Arrangement Sted Arrangør / tilmelding Pris 

21/9 18.00 Fællesspisning Forsamlingshuset Forsamlingshuset 125/60 

25/9 10.00 Store æbleplukkedag Ved æbletræerne Søens Folk - 

30/9 17.30 Høstfest Egebo 
Egebos Venner - tilmelding 
senest 23/9 

 

7/10 17 - 19 Børnediskotek, 1. - 3. kl. Forsamlingshuset Forsamlingshuset 45,- 

7/10 
19.30 - 
21.30 

Børnediskotek, 4. - 6. kl. Forsamlingshuset Forsamlingshuset 45,- 

5-6/11 13.00 Novemberudstilling Trunderup Friskole Trunderup Bylaug og Friskole  

28/12  Juletræsfest Forsamlingshuset Forsamlingshuset Gratis 

NOVEMBERUDSTILLING 2022 
 
 
 
 
 
 
 
Trunderup Friskole 
Trunderupgade 5, 5772 Kværndrup 
Lørdag den 6. november - kl. 13.00 - 18.00 
Søndag den 7. november - kl. 13.00 - 17.00 
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