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Fra redaktionen 
 
Af Anders Thorup 

Så er det snart jul igen. Ingen 
restriktioner i forhold til at mø-
des, men der er stadig corona. 
Julemåneden kommer sikkert til 
at stå i fodboldens tegn, idet 
der, som nok bekendt, er ver-
densmesterskab i Qatar. Af-
hængig af resultaterne af Dan-
marks kampe vil opmærksom-
heden være rettet mod et land, 
som der har været fokus på af 
mange andre årsager end godt 
fodboldspil. På grund af klimaet 
er mesterskaberne henlagt til 
november/december, hvor var-
men skulle være tålelig i Qatar. 
 
Borgerforeningen har vist vejen 
med at tage initiativet med en 
fest, da Markedsforeningen ik-
ke syntes der var økonomi til 
markedsfesten.  
 
Klimaet var også i centrum i 
den nyligt overståede valg-
kamp, hvor alle partier pludse-
lig havde klimaet øverst på 
dagsordenen. Vi har energikri-
se, og priserne på elektricitet, 
olie, gas, benzin og selv træpil-
ler og brænde er steget vold-
somt. Priserne er steget på 
dagligvarer også, så vi har fær-
re midler til rådighed. Til gen-
gæld har vi vist opdaget, at vi 
nok kan spare på energien ved 
en forholdsvis lille indsats. Vi er 
blevet bedre til at slukke lyset, 

og vi kan også sætte rumtem-
peraturen ned – og så bare ta-
ge en ekstra trøje på. Farten på 
motorvejene er blevet lavere, 
så i Danmark sparer vi også 
menneskeliv på denne her kri-
se. Der er lang ventetid på sol-
celleanlæg, for mange private 
husejere og institutioner satser 
nu på vedvarende energi, og 
salget af el-biler er hastigt sti-
gende. Vi går over til LED-
pærer, hvilket eksempelvis 
Bønnelykke El, som er portræt-
teret her i bladet, ved en masse 
mere om.  
 
Corona, klimakrise og inflation 
påvirker os – men livet går vi-
dere. Forhåbentlig går livet og-
så videre for Egeskov Marked. 
Markedet havde i år underskud, 
og naturligvis er det ikke til-
fredsstillende, at det store frivil-
lige arbejde, som så mange 
laver, ikke udmønter sig i øko-
nomisk overskud, men gennem 
årene har markedet givet end-
og meget store midler til for-
eningslivet, så forhåbentlig skal 
et enkelt år med underskud ik-
ke betyde, at markedet ikke kan 
overleve. Vi må håbe, at for-
eningerne, som gennem flere 
år har nydt godt af det årlige 
tilskud fra Markedsforeningen, 
har mulighed for at støtte op 
omkring Egeskov Markedsfor-

mailto:plata@plata1226.dk
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ening i krisetid. Det er i krisetid, 
at man skal stå sammen – det 
må vi håbe, at foreningerne, 
borgerne, kræmmerne og alle 
de frivillige, lever op til. Besty-
relsen for 5772.Kværndrup har 
valgt, at den store annonce på 
bagsiden af dette blad, i år hel-
ler ikke koster Markedsforenin-
gen noget. 
 
Ja, livet går videre. Egeskov 
Slot har i år indbudt til julemar-
ked hele 4 weekender før jul, 
og i den første weekend var 
der rigtig mange besøgende, 
som så småt tog hul på julens 
glæder. Kværndrup Boldklub 
har holdt stævne for U12-
spillere i forbindelse med deres 
samarbejde med OB, også kal-
det Øens Hold. Kæmpefesten 
Bierparty er under forberedel-

se, og det samme gælder 
Kværndrup Ugen.  
Ja, livet går videre. 
 
Ikke kun i foreningerne er der 
grøde. Redaktionen har por-
trætteret en ung virksomhed, 
som på 5 år har etableret sig 
med 9 ansatte og med nok at 
lave. Firmaet er meget op-
mærksomt på medarbejdernes 
arbejdsglæde og ser en ære i 
at lave godt håndværk og have 
tilfredse kunder. En møbel-
snedker har etableret sig på 
Trunderup Dongsvej og også 
her går arbejdsglæde og kvali-
tet igen. Det har været en stor 
glæde at møde disse unge ak-
tive og initiativrige folk, der tror 
på fremtiden og gør meget for 
deres kunder.  
Ja, livet går videre. 

En spændende tid venter for-
ude. Hvem kommer til at danne 
ny regering? Fortsætter stignin-
gen på dagligvarer og energi? 
Og hvad sker der i Ukraine?  
 
Men opmærksomheden vil for 
en stund være henlagt til Qatar, 
især hvis Danmark vinder de 
første par kampe mod Tune-
sien og Frankrig. Der vil være 
udsigt til folkefest som i 1992 – 
og hvis Danmark taber – så går 
livet videre alligevel. 
 
Redaktionen ønsker alle vore 
læsere en rigtig god jul og et 
godt nytår  
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En god fisketur ved Mågesøen  
 

Af August Emanuel Hansen og Karl Hedelius-Strikkertsen. 
 
Man kan have dejlige naturoplevelser tæt på byen, nærmest i byen 

Vi har altid set Mågesøen som 
vores førsteprioritet og et dejligt 
sted at fiske. Det er her, vi er 
opvokset, når det gælder fiskeri 
og kærligheden til naturen. 
 
Alle skal jo starte et sted, og 
Mågesøen var dér vi to - Au-
gust og Karl - startede. Både 
med fiskeri og naturoplevelser. 

De dage, vi ikke har haft lyst til 
noget andet end at fiske eller 
bare være ude i det grønne, 
har Mågesøen altid været der. 
I starten så det ikke lovende 
ud, men vi fandt hurtigt teknik-
ken til succes, og det blev også 
hurtigt til større og større fisk. 
Der har altid været en fin be-
stand af fisk, og søen er et me-

gagodt sted for nybegyndere og 
for familier. 
 
Så har man lyst og tålmodighed 
til at tage kampen op, så er Må-
gesøen den sø, vi vil anbefale 
til fiskning. 
Søndag d. 9/10 - 2022, var en 
lidt overskyet dag, en perfekt 
dag til geddefiskeri. Karl havde 
fået ny fiskestang og grej. Vi 
fiskede med forskellige typer 
agn - spinnere, jigs, wobler og 
deadbait. Deadbait er en type 
madding som består af en død 
fisk på en krog og flåd. 
Efter et stykke tid med flåddet i 
vandet, så August flåddet gå 
under - der var bid!! Vi skiftes til 
at hive fisk i land, nu var det 
Karls tur. Fisken på krogen var 
en stor Gedde, den sprang op 
af vandet, mens den kæmpede. 
Nu vidste vi, det var “Monster“ 
Gedden, der går i Mågesøen. 
Vi kæmpede med den i ca.10 
minutter, før vi fik den på land. 

Karl med den  store gedde.    Foto: Trine Pedersen 

Gedden var over 1 m lang.     Foto: Trine Pedersen 
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Geddens mund er fyldt med 
sylespidse tænder, så vær for-
sigtig når man tager krogen ud. 
 
Kan man spise Gedden? Det 
kan man godt, men vi anbefaler 
det ikke, da der er mange ben i 
kødet, derfor sætter vi dem altid 
ud igen. 

Geddens tænder.  
Foto: Trine Pedersen 

Mange bryder sig ikke om Ged-
den, da den også spiser ællin-
ger og ænder. 
Vi kan personligt godt lide Ged-
den, det er en flot fisk, og den 
har sin plads i naturen. 
Vi vil altid fiske i mågesøen. 
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Efterårsstemning ved Mågesøen.        Egon Østergaard 
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Bønnelykke EL – portræt af én af vores annoncører. 
 
Af Anders Thorup 
 
5772.Kværndrup er begunstiget af lokal opbakning fra de lokale virksomheder. Blandt de senest 
tilkomne annoncører er Bønnelykke El, som netop gør en dyd ud af at være lokalt forankret. 

Betina og Lennart Bønnelykke 
er kendte ansigter i Kværn-
drups forenings- og byliv, og de 
er sikkert på vej til at blive end-
nu mere kendte. De har nemlig 
boet på Bøjdenvej tæt på Ege-
skov siden 2005, men har købt 
hus på Kløvervej, så de kom-
mer tættere på skole og hal. 
Hallen betyder meget for famili-
en, som udover Betina og Len-
nart også består af 1 søn og 2 
døtre. ”Vi bruger hallen og vo-
res 2 mindste børn går naturlig-
vis i vores lokale Tre Ege Sko-
le. Jeg selv spiller hockey og 
alle mulige andre boldspil i 
Kværndrup Idrætsforening, det 
der kaldes 3. halvleg,” fortæller 
Lennart. ”Vi er rigtig glade for at 
bo i Kværndrup, hvor vi føler, at 
alle kender alle, og at der er et 

virkelig godt sammenhold – lidt 
ligesom på Langeland, hvor vi 
begge kommer fra. Så vi glæ-
der os til at komme ”op i by-
en.”” 
 

”Jeg har stadig mange forbin-
delser til Langeland, - vi har jo 
boet der - og jeg har stået i lære 
som elektriker hos Peter Peter-
sen i Rudkøbing. Jeg anser det 
som meget vigtigt at være lokalt 
forankret, og da jeg har ansatte 
fra Odense, Svendborg, Tåsin-
ge og Ringe, dækker firmaet 
faktisk en rigtig stor del af Fyn 
med vores allesammens net-
værk”. 
 
”Vi er 9 ansatte, hvoraf de 2 er 
lærlinge. Og så klarer Betina en 
stor del af vores administrative 
opgaver. Jeg betragter firmaets 
størrelse som ideel, som det er 
nu. Så kan jeg følge med i mine 
ansattes opgaver, selvom de 
har meget frie hænder i deres 
arbejde. Jeg lavede faktisk en 
10-årsplan, da jeg startede fir-
maet i 2018, og denne 10-
årsplan har jeg allerede opfyldt 
nu på ikke en gang 5 år. Jeg 
vægter uddannelsen af nye 
elektrikere meget højt, og vi har 
altid 2 lærlinge, som oftest føl-
ger en af vores svende ud til 
vores kunder. Den første elek-
triker, som vi har uddannet, har 

Lennart Bønneløkke med 7 af sine medarbejdere. 
Foto: Lennart Bønneløkke 

Følg os på Facebook 

Foto: Lennart Bønneløkke 
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vi også været i stand til at tilby-
de arbejde i firmaet. Han afslut-
tede i øvrigt sin uddannelse 
med et flot 12 – tal.” 
 
”Hvad lavede du inden, du blev 
selvstændig?” 
”Efter elektrikeruddannelsen 
arbejdede jeg nogle år som al-
mindelig elektriker, inden jeg 
blev færdig med installatørud-
dannelsen i 2015. En af grun-
dene til, at jeg læste videre, var, 
at jeg i 2011 var udsat for en 
alvorlig trafikulykke, som betød, 
at jeg i en længere periode 
skulle tage en del hensyn til min 
krop, og hvor meget jeg kunne 
belaste den. Heldigvis går det 
rigtig godt nu, og jeg har heldig-
vis nogle fantastiske ansatte, 
som altid er klar til, at vi løser 
opgaverne i fællesskab.  
Efter jeg blev installatør, var jeg 
ansat som leder i et større 

Svendborgfirma, men jeg hav-
de lysten til at blive selvstæn-
dig, og i 2018 tog jeg så sprin-
get og blev selvstændig. I star-
ten var jeg kun mig selv og min 
varebil, som jeg havde hele mit 
lager og mit værktøj i - så der 
er sket meget på de 4 år. Nu 
har vi 7 biler, og vi er 9 ansatte. 
Vi har lager og kontor i Svend-
borg, og vi har heldigvis nok at 
lave.” 
 
”Hvem er jeres kunder?” 
”Vi har holdningen, at ingen 
opgave er for lille for os. Så vi 
har almindelige private kunder, 
som har et problem med det 
elektriske. Men vi har også op-
gaver, hvor vi indgår i et større 
projekt sammen med mange 
andre faggrupper – det kan 
være både renovering af byg-
ninger eller nybygninger. For 
eksempel har vi lige arbejdet 

en del på Skrøbelev Gods, som 
er blevet et konferencecenter. 
Vi har et rigtig godt samarbejde 
med andre lokale håndværke-
re, og vi nyder godt af et stort 
netværk. Det er vigtigt for os at 
løse de problemer, som vores 
kunder måtte have, så hvis vi 
ikke har en færdig løsning, så 
vil vi gøre alt for at finde ud af 
det alligevel. Det er fagligt in-
spirerende at løse opgaver, 
som vi bliver stillet over for, og 
vores ansatte kommer ofte med 
forslag til nye arbejdsopgaver. 
Aktuelt er der gang i etablering 
af solcelleanlæg landet over – 
og vi er også med på vognen. 
Dette er et godt eksempel på et 
arbejdsområde, som har været 
et ønske fra vores ansatte. Vo-
res medarbejdere vil naturligvis 
være ekstra interesserede og 
motiverede for at sætte sig ind i 
alt vedrørende solcelleanlæg, 
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når det er et ønske fra dem 
selv, og motiverede medarbej-
dere giver naturligvis tilfredse 
og dygtige medarbejdere. Så vi 
ser et stort marked for solcelle-
anlæg nu med de stigende pri-
ser på elektricitet, olie og gas, 
samt den stigende interesse for 
el-biler. I øvrigt oplever vi, at 
folk er blevet gode til at handle 
på nettet, så de faktisk bestiller 
deres anlæg selv, hvorefter de 
så bruger os til monteringen og 
tilslutningen. Vi er VE-certifice-
rede, hvor VE står for Vedva-
rende Energi”. ”Apropos el-biler så har vi også 

lavet mange opladestandere. 
Det er både private, samt også 
boligforeninger og institutioner, 
der har fået lavet lademulighe-
der for kunder eller medarbej-
dere. Når vi skal have lavet 
gravearbejde, bruger vi natur-
ligvis de lokale entreprenører, 
ligesom vi ved etablering af 
solcelleanlæg på tag gør brug 
af de lokale tømrere.” 
 
”Som firma, er det vigtigt, at vi 
kan tilgodese alle vores kun-
der, så det kan ikke nytte, hvis 
vi alle sammen kun laver ek-
sempelvis solcelleanlæg. Så vi 
sørger for at tage mange for-
skelligartede opgaver ind, så vi 

kan lave et godt arbejde for alle 
vore kunder.” 
 
5772.Kværndrup ønsker fortsat 
god vind – og sol - for Bønne-
lykke El. Imponerende hvordan 
et firma så hurtigt har vokset 
sig så stort. Dejligt at møde un-
ge håndværkere, der brænder 
for deres fag, og som tænker 
på deres kunder og sætter stor 
ære i, at kunderne er tilfredse.  
 
Støt vores annoncører – de 
støtter os. 

Foto: Lennart Bønneløkke 

Foto: Lennart Bønneløkke 

Foto: Lennart Bønneløkke 
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Egeskov Marked tager en økonomisk rutsjebanetur  
 
Tekst og foto af Lars Skov Sørensen 
 
Markedsdagene blev vejrmæssigt en forholdsvis tør omgang – men også i barerne, hvor drikke-
varer ikke flød over disken i samme omfang som normalt. 

”Vi må erkende, at vi får et un-
derskud,” fastslår Brian Nyhus, 
formand for Egeskov Markeds-
forening. ”Hvor meget er svært 
at spå om, for flere foreninger 
og erhvervsdrivende undlader 
at sende regninger, hvilket vi 
selvfølgelig er taknemmelige 
for. Det er på ingen måde en 
selvfølge.” 
 
Sidste år endte markedet ellers 
med et pænt overskud på 
225.000 kr. Formanden peger 
selv på grundene til den ærger-
lige udvikling: ”Det var tydeligt 
på omsætningen, at der blev 

spist ok, men salg af øl, vand 
og kage er gået kraftigt ned. 
Krisen er åbenbart tydelig her. 
Tydeligere end vi kunne have 
forudset. 
Vi satsede en smule og brugte 
blandt andet flere penge på 
markedsføring end sidste år. 
Så kort sagt: Et fald i omsæt-
ning og øgede udgifter,” forkla-
rer Brian Nyhus. 
 
”Selvom street food-området 
nok var det, der kostede ekstra, 
er jeg også vældig tilfreds med 
det. Vi fik ros for maden og for 
frokostjazz, ligesom iværksæt-
terne var tydeligere. Men det 
skal nok flyttes over vejen og 
integreres med det andet områ-
de,” mener formanden.  
Som noget andet nyt, var to 

youtubere hentet ind fra cyber-
space, men de blev ikke den 
succes, som Markedsforenin-
gen havde håbet. 
 
Men hvad skal der så ske? 
”Fremadrettet vil jeg arbejde på, 
at vi kan få en fast indtægt, så 
vi er sikret en vis omsætning,” 
forklarer Brian Nyhus, og næv-
ner spisning om lørdagen med 
tilmelding, som eksempel her-
på. 
”At vi svinger 200.000 kr. i om-
sætning, er meget sårbart. Og 
hvor vi tidligere havde en god 
bund fra kræmmerne, skal vi se 
i øjnene, at der ikke kommer så 
mange, som førhen.” Mørke skyer truer markedet. Reg-

nen faldt dog ikke så tungt som 
omsætningen, der dykkede med 
200.000 kr. 

Velbesøgt tivoli. 
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Markedsfesten reddet i land 
 
Af Lars Skov Sørensen 
 
Lokalt initiativ og handlekraft fik banket en erstatningsfest sammen for de frivillige, efter det 
stod klart, at Egeskov Markeds økonomi ikke får enderne til at mødes.  

Lørdag den 1. oktober endte 
alligevel med fællesskål, dans 
på stole og de traditionelle san-
ge, som kendetegner markeds-
festen. 
”Vi havde en rigtig god fest, 
stemning og masser af snak og 
dans,” fortæller Per Nielsen, 
som er kasserer i Kværndrup 
Borger- og Erhvervsforening. 
Allieret med en gruppe frivillige, 
fik borgerforeningen festen op 
at stå, efter at markedsforenin-
gen måtte aflyse det årlige ar-
rangement. 
 
”De foreløbige resultater fra 
markedet viser, at vi kommer 
ud med et underskud,” forklarer 
Egeskov Markeds formand, Bri-
an Nyhus. ”Omsætningen på 
pladsen er gået 200.000 kr. 
ned, og udgiftsposterne er for-
øget. Derfor syntes vi ikke, vi 
kunne forsvare at afholde en 
markedsfest og dermed øge 
underskuddet med 20.000 kr.” 

Formanden glæder sig over, at 
andre foreninger trådte til og 
alligevel sikrede en festlig aften 
for de frivillige hjælpere bag 
markedet. ”De har virkelig for-
tjent en fest. Jeg synes, det er 
fantastisk, at de foreninger, der 
har overskud til at træde til, gør 
det.” 
 
Per Nielsen fra Kværndrup Bor-
ger- og Erhvervsforening finder 
det kun naturligt at være med til 
at samle stafetten op: ”Borger- 
og Erhvervsforeningen er re-
præsenteret i markedsforenin-
gen og har i mange år nydt 
godt af udlodninger og økono-
misk støtte. På trods af under-
skud har hjælperne knoklet bå-
de før, under og efter marke-
det. Det ville vi også gerne 
hjælpe med at sige tak for,” for-
klarer Per Nielsen. Han påpe-
ger, at borgerforeningen der-
med kommer endnu bredere 
ud, end de traditionelle events 
med fastelavn, julehygge og 
æbleskivedag hvor målgruppen 
primært er børnefamilierne. 
 
Så ikke mange timer efter, at 
markedsforeningen aflyste den 
planlagte fest i hallen, kickstar-
tede Kværndrup Borger- og Er-
hvervsforening forberedelserne 
og sendte nye invitationer ud til 
dem, der havde tilmeldt sig et 
bord.  
Festen blev rykket til forsam-
lingshuset, hvor 86 af de 113 
hjælpere med ledsager forblev 
på gæstelisten. 
 
Boldklubben driblede også med 
i arrangementet og mandsop-
dækkede bar og natmad. Helle 
Clausen sponserede blomster 

til bordene, mens musikanlæg-
get blev lånt af sfo'en på Tre 
Ege Skolen. 
 
At andre foreninger giver et løft 
med i afviklingen af festen, kan 
markedsforeningens formand, 
Brian Nyhus, sagtens se for sig 
som et fremtidigt scenarie: ”Da 
forpagterne af cafeteriet i hallen 
er stoppet, manglede vi også 
folk i baren her, og der tog bold-
klubben tjansen. Måske det kan 
gå på skift mellem foreninger-
ne,” foreslår Brian Nyhus, ”så 
lidt af presset på markedsfor-
eningens bestyrelse kan fjer-
nes.” 
 
Markedsfesten er altså vel 
overstået for denne gang. Nok 
er markedets økonomiske re-
sultat blæst omkuld, men et så 
veludført samarbejde mellem 
en række af Kværndrups ild-
sjæle vidner om, at her er vilje 
og sammenhold surret godt 
fast. 

Stemning og hygge.  
Foto: Per Nielsen 

Gang i dansegulvet. 
Foto: Per Nielsen 
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Borgerbiblioteket - et kulturelt tilbud 
 
Af Birthe Find, brugergruppen 
 
Åbent, når der er aktivitet i hallen og derudover med faste åbningstider 

Det er nu næsten 5 år siden, at 
der blev etableret et Borgerbib-
liotek i Kværndrup. Efter at 
Kværndrup Bibliotek var blevet 
nedlagt, var der en gruppe bor-
gere, som via støtte fra kommu-
nen fik oprettet et Borgerbiblio-
tek i Kværndrup Hallen. Der var 
stor indvielse med repræsen-
tanter fra kommunalbestyrel-
sen. Alt så lyst ud, og vi håbede 
på, at mange ville benytte sig af 
dette kulturelle tilbud.  

Baggrunden for, at vi igen skri-
ver om Borgerbiblioteket, er, at 
vi tror, der er mange borgere i 
Kværndrup, som har glemt, at 
det findes. Da alt blev lukket 
ned pga. coronaen, var hallen 
og biblioteket også lukket.  
 
Kværndrup Hallen har fået 
etableret et nyt nøglesystem. 
Der er måske nogle borgere, 
der de seneste måneder har 
ønsket at benytte Borgbibliote-
ket, som er kommet til en lukket 
dør.  
 
Nu er alle restriktioner vedr. 
coronaen heldigvis overstået. 
Nøglesystemet i hallen funge-
rer, og vi kan orientere om, 
hvornår der er adgang til biblio-
teket. 
 
Borgerbiblioteket åbningsti-
der er: 
Hver formiddag  

kl. 10.00 - 11.30. 
Mandag - torsdag  

kl. 16.00 - 18.00. 
Der er ikke åbent i weeken-
den og i skolernes ferier. 

NB. Ud over disse tider, er Bor-
gerbiblioteket altid åbent, når 
der er aktiviteter i hallen. Se 
https://
www.kvaerndruphallen.dk/
aktiviteter-i-hallen/. 
 
Har du aldrig benyttet Borger-
biblioteket, så vil du opdage, at 
der er rigtig mange spændende 
bøger af enhver genre. Når du 
kommer op ad trappen, er der 
reoler med børnebøger. Bor-
gerbiblioteket er indrettet i et 
lokale til højre for trappen. Du 
kan frit gå derop og vælge en 
bog, tage den med og aflevere 
den, når du har læst den. Der 
er ingen bestemt udlånstid. Har 
du bøger, som kan være med 
til at supplere samlingen, så 
kan disse afleveres efter aftale 
- henvendelse Birte Find tlf. 
42338550 
 
Da der nu er faste åbningstider, 
håber vi på, at der er mange, 
som vil benytte dette kulturelle 
tilbud. 
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Nyt fra Hallen 
 
Af René Jørgensen, formand for Kværndrup Hallens bestyrelse 

Efter at jeg, René, har opsagt 
forpagtningen af cafeteriet pr. 
01/10/22, har en enig halbesty-
relse besluttet, at der fremover 
IKKE skal være forpagter i ca-
feteriet. 
Vi i bestyrelsen, ville gerne væ-
re kommet med denne udmel-
ding først, men blev taget i for-
købet, af redaktion for  
5772.Kværndrup. Dette har 
desværre været medvirkende 
til en del forvirring i byen. 
Vi vil jo gerne, at alle bliver in-
formeret korrekt. 
 

Bestyrelsen har i samarbejde 
med KB1919 og KIF besluttet, 
at de selv skal have mulighed 
for at tjene penge på deres ar-
rangementer, så pengene kan 
komme deres medlemmer til 
gode. 
Fremover kan køkkenet og ca-
feteriet bookes til foreningsar-
rangementer og private arran-
gementer. Selve cafeteriet vil 
være åbent til daglig, så man 
kan sætte sig ind og nyde sin 
medbragte mad og drikkevarer, 
efter sin træning.  
Borgerbiblioteket vil ligeledes 

være åbent. 
 
Foreningerne kan booke 
cafeteriet og borgerbiblio-
teket til deres møder.  
Mødelokalet ud mod bold-
banen får KB1919 stillet til 
deres rådighed, så de får 
et ”klubhus”, hvilket de 

længe har ønsket. 
Køkkenet og cafeteriet kan le-
jes på lige vilkår, som skulle 
man leje den lille sal og køkke-
net i forsamlingshuset. Hallen 
er ikke en konkurrent til forsam-
lingshuset, men et alternativ 
hvis forsamlingshuset skulle 
være booket. 
 
Stine og jeg vil fortsat have vo-
res daglige gang i hallen og kan 
kontaktes som sædvanlig. 
Har I specielle ønsker til f.eks. 
fællesspisning, mulighed for 
køb af drikkevarer m.m., så 
kontakt jeres respektive for-
eninger. 
Alle offentlige institutioner skal 
fra den første januar 2023 til at 
sortere deres affald, som vi alle 
kender det fra privaten. I den 
forbindelse, vil hallen opfordre 
alle til at hjælpe med at gøre 
denne overgang til en succes. 
 
Vi er som alle andre haller 
presset på driftsudgifterne og 
gør alt, hvad vi kan for stadig at 
have en god økonomi. Dette 
har I måske mærket på egen 
krop, når I har været i hallen. Vi 
har ”skruet” lidt ned for tempe-
raturen, så den er på 17 grader 
inde i selve hallen.  
Vi skal nok klare os igennem 
denne energikrise. Vi har fra 
starten af som selvejende insti-
tution valgt at få skiftet alle vo-
res lyskilder til LED, og vi vil i 
fremtiden prøve at se, om det 
kunne blive muligt med solcel-
ler på taget.  
 
Bestyrelsen vil gerne takke vo-
res brugere for at hjælpe os 
med at holde hallen pæn og 
ren. Bliv endelig ved med det. 
 
God jul og godt nytår fra besty-
relsen. 
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Novemberudstilling 2022 
 
Af Elisabet Lycke 
 
I år blev både 1.-, 2.– og 3.-pladserne købt til udlodning. 

Novemberudstillingen på Trunde-
rup Friskole har eksisteret i mange 
år og er et af de steder, hvor men-
nesker med fælles interesse for at 
udøve kunst på hobbyplan kan 
udstille.  
Der var 29 udstillere, som gjorde 
udstillingen festlig, nogen har væ-
ret med i mange år, andre er nye, 

Årets 3 vindere, fra højre: 
1. præmie: Kaj Glad 
2. præmie: Anette Mathiesen 
3. præmie: Anette Thorup Hansen 

og når vi ser tilbage, har der 
gennem årene været en rigtig 
god opbakning og deltagelse. 
 
Novemberudstillingen er i man-
ge år blevet støttet af den Fa-
berske Fond, og en årlig tilba-
gevendende begivenhed er 
”Årets Værk”, hvor kunstnerne 
kan indstille et værk. Værket får 
et nummer, og alle værker bli-
ver udstillet samlet således, at 
publikum kan stemme på det 
værk, man synes bedst om. 
Værket, der får flest stemmer, 
købes af Novemberudstillingen, 
og efterfølgende kan offentlige 
arbejdspladser, institutioner, 
kontorer og lignende ansøge 
om at få værket til evigt eje. 
 
I år besluttede udvalget at købe 
både 1.-, 2.- og 3.-pladsen. Der-
for er der 3 værker, der kan 
komme ud i offentligheden til 
glæde for både medarbejdere 
og borgere. 
 
Hvis man kunne tænke sig at 
ansøge om et af værkerne til sin 
offentlige arbejdsplads, så ring 
eller skriv til Grethe Munk, mo-
bil: 60 67 14 57, mail: gre-
the@kaj-munk.dk 
Ansøgningsfrist 20. decem-
ber 2022. 
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Til venstre: 
Kaj Glads vinderværk. 

Nr. 2 ved noveberudstilling af Anette Mathiesen 

Nr. 3  af Anette Thorup Hansen 
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Julehilsen fra Røde Kors butikken 
 
Af Ellen Hansen, butiksleder 
 
Når I modtager 5772.Kværndrup, nærmer julen og det nye år sig. Fra Røde Kors Butikken vil vi 
gerne benytte lejligheden til at ønske jer alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår. 

I har været flittige til at handle i 
butikken, og vi har modtaget 
mange gode donationer. Det 

betyder, at vi har skabt et godt 
økonomisk grundlag for at støt-
te både lokale Røde Kors akti-

viteter og internationale aktivi-
teter. 
 
Lokalt yder Røde Kors Midtfyn 
bl.a. julehjælp, og vi forventer, 
at efterspørgslen bliver stor. 
 
Den 31. januar har butikken 8-
års fødselsdag, og det vil blive 
markeret på en eller anden må-
de. 
At butikken har eksisteret i 8 år, 
betyder også, at de frivillige 
som har været med fra starten, 
er blevet 8 år ældre og har et 
ønske om at få nogle nye kolle-
ger, så vi fortsat kan holde bu-
tikken åben i samme omfang 
som hidtil. 
 
Har du lyst til at være frivillig, 
så kom op og besøg os i butik-
ken. Vi mangler lige nu en frivil-
lig til onsdag eftermiddag, men 
kan også bruge frivillige på de 
andre vagter." 

Der sælges andet end tøj i Røde Korsbutikken. 
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Lidt nyt fra forsamlingshuset 2. halvår 2022 
 
Af Sarah Rasmussen 
 
Så er 2022 ved at rinde ud – og vi vil her give et overblik over vores arrangementer i forsam-
lingshuset 2. halvår og vores arrangementer resten af året.  

Onsdag den 21/9-2022 havde 
vi første fællesspisning efter 
sommerferien. Vi havde 55 spi-
sende gæster. Menuen blev 
lavet af Anne Sloth og Kaare 
Paludan med hjælp fra Jane 
Bentsen. Der blev serveret en 
dejlig menu med kylling, kartof-
felbåde og rigtig gode salater. 
Tak for stor opbakning til vores 
fællesspisning – og for dejlig 
mad.  

Fredag den 7/10-2022 havde 
vi glæde af 144 danseglade 
børn til Børne-Disko-Dasko. 
Arrangementet var delt op så-
ledes, at vi fra kl. 17-19 havde 
åbnet dørene for 1.-3. klasser-
ne. Og fra kl. 19.30-21.30 for 4.
-6. klasserne. Der var fuld 
gang i den lige fra start til slut. 
Diskotek Night Life sørgede 
for, at børnene blev aktiveret 
på dansegulvet med avis-dans, 
ballondans, stopdans og meget 
mere! Det var så festligt at se 
og ikke mindst høre på!  
Der skal fra bestyrelsen lyde 
en stor tak til alle de børn, som 
havde lyst til at komme og fe-
ste i forsamlingshuset! Og ikke 
mindst en stor tak til alle foræl-
dre, som havde lyst til at bruge 

deres aften i forsamlingshuset 
og hjælpe til med, at børnene 
kunne have en fest! 
Vi er klar til at arrangere en ny 
Børne-Disko-Dasko til næste 
år! 
 
Tirsdag den 1/11-2022 lagde 
forsamlingshuset lokaler til fol-
ketingsvalget. Vi håber, at alle 
havde et rigtig godt valg. Og i 
skrivende stund kendes vores 
nye statsminister ikke endnu! 
Så det bliver spændende at se, 
hvor det ender henne. Vi er så 
glade for, at man fra Faaborg-
Midtfyns kommune har valgt at 
fastholde Kværndrup og ikke 

mindst forsamlingshuset, som 
valgsted! Det håber vi fortsæt-
ter! 
 
Af kommende arrangementer 
har vi følgende i kalenderen: 
 
Torsdag den 24/11-2022 – 
Fællesspisning med julefrokost.  
Menuen er fra vores lokale Su-
per Brugsen. Tilmelding til jule-
frokosten skal ske inden 18/11-
2022 – enten via køb af billetter 
hos Schous Hvidevarer eller via 
MobilePay (55 930). Prisen for 
årets julefrokost er 150 kr. og 
for børn mellem 12-17 år 100 
kr. Børn under 12 år er gratis.  
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Til fællesspisningen vil Vicky 
Jensen underholde sammen 
med Kirstine Simon-Garde og 
Herdis Henriksen kommer og 
synger! Det skal I glæde jer til! 
 
Onsdag den 28/12-2022 – Ju-
letræsfest. 
Det skal ikke være nogen hem-
melighed, at vi glæder os rigtig 
meget til endelig at kunne ar-
rangere Juletræsfest igen! Der 
har jo lige været nogle år… ! 
Så i år bliver juletræsfesten til 
noget. Nærmere info omkring 

arrangementet vil I kunne finde 
på Lysavisen i Brugsen og Hal-
len samt på forsamlingshusets 
facebookside.  
(Lysavisen kan også findes på 
www.kvaerndrup.info). 
 
Til næste år kan I allerede sæt-
te kryds i kalenderen tirsdag 
den 31/1-2023, hvor vi vil afhol-
de generalforsamling. Vi vil for-
søge at gentage succesen med 
at holde fællesspisning samme 
dag.   
Vi vil ønske alle en rigtig glæ-

delig jul og et godt nytår! Man-
ge tak for året, som snart er 
gået! Vi håber, at vi ses i for-
samlingshuset! 
Husk, at I kan booke forsam-
lingshuset ved at ringe til os på 
22 78 12 77. Og skulle I have 
nogle gode idéer til fælles ar-
rangementer vi kunne afholde i 
forsamlingshuset, så hold jer 
ikke tilbage med at kontakte os. 
I kan skrive til Sarah, sa-
rah070977@gmail.com.  

http://www.kvaerndrup.info
mailto:sarah070977@gmail.com
mailto:sarah070977@gmail.com
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Nyt fra Lokalrådet 
 
Af Frank Andersen, formand for Kværndrup Lokalråd 

Lokalrådet ønsker alle en rigtig 
Glædelig Jul, samt et lyst og 
lykkebringende Nytår. 
 
Det har været et år med store 
opgaver og udfordringer for 
lokalrådet, hvor ikke alt er lyk-
kedes – men noget er der da 
kommet i mål. Den gamle stati-
onsbygning i Kværndrup var en 
overgang på tegnebrættet for 
at blive ombygget til et med-
borger- og foreningshus. Pro-
jektet blev startet allerede i 
2021, men som tiden gik, og 
det trak ud med diverse svar 
fra FMK, ja så faldt projektet 
stille og roligt til jorden, og sel-
ve dødsstødet kom fra FMK i 
form af helt umulige krav om 
etablering af nye parkerings-
pladser og en brandtrappe, 
som skulle stå lige der, hvor 
man køber billetter til Svend-
borglinjen. Bare etablering af 
parkeringspladserne ville kom-
me til at koste i omegnen af 1 
million kroner, penge som lo-
kalrådet slet ikke råder over. 
Så vi måtte se projektplanerne 
tage flugten – hvad der så skal 
ske med den gamle stations-

bygning er uvist i skrivende 
stund.  
Vi har dog hørt, at den skulle 
være sat til salg! 
 
Vi har også været i dialog med 
FMK omkring fodgængerover-
gangen på Svendborgvej, men 
også her er det op ad bakke – 
vi ville gerne havde beskåret 
de store træer, der skygger for 
de gule blink, men det kan 
åbenbart ikke komme på tale, 
da der jo i en stor del af året 
ikke er blade på træerne, og 
derfor skygger de ikke. 
 
En henvendelse til vejdirektora-
tet om støjen fra motorvejen 
har dog båret frugt, vi har mod-
taget svar, som fortæller, at 
man er klar over problemet, og 
at der vil blive kigget på det, 
når der skal ny asfalt på motor-
vejen. Guderne må så vide, 
hvornår det er?  
Ligeledes er der en del delte 
meninger omkring den efter-
hånden høje beplantning, der 
er mellem Bøjdenvejen og cy-
kelstien ud til Egeskov Mølle. 
Her er der flere ønsker om, at 

den fældes, mens andre gerne 
vil bibeholde beplantningen. 
Trine Hedegaard (FMK) udtalte 
ved indvielsen af cykelstien, at 
beplantningen skulle holdes 
nede for at hindre, at der kunne 
ske en ulykke på cykelstien, 
som ikke kunne ses fra hoved-
vejen, og derved ikke afhjæl-
pes. NU er beplantningen så 
høj, at der er kommet en hen-
vendelse til Lokalrådet om en 
snarlig beskæring. 
 
Ligeledes er der kommet en 
henvendelse til lokalrådet, som 
er blevet underrettet om, at der 
vil ske en beskæring/
træfældning i Bakkelunden, da 
flere træer er i så dårlig forfat-
ning, at der er fare for, at de 
vælter eller grene brækker af. 
Fældningen og beskæring vil 
ske løbende og inden udgan-
gen af december. 
 
Det var alt for denne gang. 
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Motionscenteret er kommet godt i gang efter Corona 
 
Af fitnessudvalget 

Antallet af brugere i fitnesscen-
teret i Hallen er for opadgåen-
de, og der er faktisk også kom-
met gang i spinningen igen. 
Som du måske ved, har vi in-
struktører, som gladelig viser 
dig til rette og giver instruktion – 
kig på Kværndrup IF’s hjemme-
side for nærmere oplysninger.  
 
Alle brugere får hver sin nøgle-
brik, som man skal bruge for at 
få adgang – nøglebrikken må 
naturligvis ikke udlånes til an-
dre. Og man skal være 15 år for 
at måtte bruge motionscenteret. 
 
Vi har en bøn: Har du i forbin-
delse med Coronanedlukningen 
lånt noget af vores træningsud-

styr, først og fremmest hånd-
vægte, må du meget gerne 
aflevere det tilbage til motions-
centeret. 
 
Og så efterlyser vi en sikker-
hedsnøgle til et af vores løbe-
bånd. Nøglen skal være place-
ret på løbebåndet som en sik-
kerhed og fungerer således, at 
båndet stopper, hvis man skul-
le falde. Men løbebåndet kan 
slet ikke starte, hvis nøglen 
ikke er placeret på dens plads 
(se billede). 
 
For informationer kontakt for-
mand for Fitnessudvalget Paw 
på tlf. 40 28 72 15 eller mail: 
fitness@kvaerndrup-if.dk. 

Æbletræerne er beskåret 
 
Fotos af Jesper Sell 
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Julesokker i Super Brugsen 
 
Af Anita Knudsen, formand for brugsen på vegne af personale og bestyrelse 

Traditionen tro vil Super Brug-
sen Kværndrup gerne have 
hængt byens børns julesokker 
op igen i år. 
 
Fredag den 25. november er 
bestyrelsen klar til at hænge 
sokkerne op fra kl 15 - 18. Bør-
nene skal selv være med til at 
aflevere, og de må max være 
op til 12 år. Husk navn på sok-
kerne. 
 
Fredag den 16. december er 
bestyrelsen klar igen til at tage 
julesokkerne ned. De kan hen-
tes fra kl 15 - 18. 
 
Vi glæder os til at julesokkerne 
skal pynte i vores brugs igen i 
år. 



22  

 

 FORENINGER OG INSTITUTIONER 



 23 

 FORENINGER OG INSTITUTIONER 

Koloni i Trunderup Børnehave 
 
Af Gitte Reimer, afdelingsleder 
 
Dejlige dage. Det er bestemt ikke sidste gang, vi tager på ”campingkoloni”. 

Fra onsdag d. 14. september til 
fredag d. 16. september 2022 
skulle børnehaven for første 
gang siden Corona på koloni. 
Ih - hvor havde vi set frem til 
det. Da vi skulle overnatte to 
gange, valgte vi, at det ”kun” 
var de to ældste grupper, der 
skulle med. 27 børn i alt. De 
mindste kom på en tur til Na-
turama i stedet. 
 
Turen gik i bus til Kongshøj 
Strandcamping, hvor vi havde 
lejet 4 store hytter, endda med 
fjernsyn og hems. Det var en 
rigtig spændt børneflok, der 
satte sig i bussen onsdag mor-

gen med kurs mod Kongshøj. 
 
Vi ankom i strålende solskins-
vejr og gik straks i gang med at 
udforske området, der både 
havde legepladser og dyre-
hold. Efter at have sonderet 
terrænet skulle der pakkes ud 
og fordeles sovepladser, hvil-
ket var helt euforisk. Børnene 
følte sig hurtigt hjemme og nød 
det i fulde drag. 
 
Børnenes forældre havde lavet 
det meste af maden, så det var 
lige til at gå til. Vi delte børne-
ne op i madhold, og på den 
måde kunne vi give dem en 
fornemmelse af at være en del 
af noget større, hvor der både 
skulle ordens mad, ryddes af 
bordet og vaskes op. Det var jo 
camping, så ingen opvaskema-
skine. Vi spiste alle måltider 
sammen i den store lade nær 
fælleskøkkenet. 
 
Vi havde nogle helt fantastiske 
dage med leg, krabbefangst, 
hygge i hytterne, masser af 
udeliv, skumfiduser på bål, nye 
venskaber blandt børnene og 
oplevelsen af hurtigt at føle sig 
hjemme det nye sted. 
Fredag eftermiddag blev bør-

nene (nogle mere trætte end 
andre) hentet af deres foræl-
dre, så disse ved selvsyn kun-
ne se det sted, børnene havde 
været på koloni. På den måde 
blev udgangspunktet for forstå-
elsen af børnenes efterfølgen-
de fortællinger om oplevelsen 
rigtig god. 
 
Det var minimalt, hvad der var 
af hjemve, og det er bestemt 
ikke sidste gang, vi tager på 
”campingkoloni”. Vi glæder os 
allerede til næste år. 
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Tivoli på Tre Ege Skolen 
 
Af Christine Kjær Krogh 
 
P.g.a. af forkert mailadresse kom dette indlæg ikke med i sidste blad. HUSK det er 
5772.kv@gmail.com, som skal anvendes. 

I uge 25 gik årets sidste emne-
uge i gang på Tre Ege Skolen. 
Fra mandag til torsdag var ind-
skolingens elever fordelt ud på 
4 forskellige værksteder - vand, 
forhindringer, musik og bold. 
Her skulle de finde på kreative 
ideer til forskellige aktiviteter, 
der skulle bruges til det afslut-
tende Tivoli om torsdagen fra 
14.00-16.00. Det var en skøn 
proces, hvor eleverne skulle 
udtænke forskellige ideer og 

afprøve, om deres ideer nu 
også var mulige at udføre i 
praksis - for ideer kom der 
masser af. 
 
Eleverne havde selv valgt sig 
ind på værkstederne, hvor de 
begejstrede gik i gang med 
den kreative proces med at 
omsætte deres ideer til virke-
lighed. Der skulle findes de 
rette materialer, så aktiviteten 
fik det ønskede udseende, og 
det skulle afprøves, inden det 
skulle finpudses og udsmyk-
kes. I fx bold-værksteder gik 
en gruppe elever hurtigt i gang 
med at afprøve en ide, hvor 
der skulle trilles bolde ind i en 
“monster-mund”. Det var ikke 
det eleverne først havde tænkt, 
men efterhånden som proces-
sen gik i gang, og de fandt 
frem til forskellige materialer, 
der kunne bruges, tog tanken 
form, og så var det bare derud-
af. Gamle kopipapirs-papkas-
ser blevet omdannet til mon-
stre med horn, og vatpinde 
kunne pludselig bruges som 
blodige tænder til de huller, 
boldene skulle trille ind i.  

I musikværkstedet gik eleverne 
i gang med at lave deres egne 
“just-dance” koreografi. Der 
skulle findes den rette musik, 
koreografien skulle laves, og 
så skulle den indøves så godt, 
at den kunne vises frem for de 
besøgende, der så skulle dan-
se efter dem, så godt de kun-
ne. 
I vandværkstedet blev en af 
attraktionerne en konkurrence i 
“bottle-flip kryds og bolle”. Her 

Felter i gang. 

Felter 

mailto:plata@plata1226.dk
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havde gruppen fundet på, at 
besøgende to-og-to skulle flip-
pe med halvfyldte flasker, og 
for hver gang flasken landede 
stående, måtte der løbes hen 
og sættes et kryds på en kryds 
og bolle tavle. En af grupperne 
fra forhindringsværkstedet hav-
de fundet på at sætte hulahop-
ringe hen over stole, der skulle 
hoppes igennem, der var 
mooncar-forhindringer og me-
get andet. Der endte med at 
være mere end 15 forskellige 
aktiviteter, da vores Tivoli åb-
nede torsdag. 
 
Alt i alt var det ikke ideer, der 
manglede. Og dertil kom jo så, 
at der blev lavet navne til aktivi-
teterne, der blev produceret 
flere hundrede præmier, og så 
var skolens vægge til sidst fyldt 
op med reklamer for de forskel-
lige aktiviteter. 
 
Når der er så mange aktiviteter, 
er det også nødvendigt med 
forplejning, hvilket 5. klasse 
havde sørget for. Fra mandag 
til torsdag duftede der ved mid-
dagstid af pizzasnegle og pøl-
sehorn på skolens gange, så 
det var svært “bare” at gå forbi. 
Der blev bagt godt 250 stk., 
eleverne efterfølgende skulle 
sælge i deres bod om torsda-

gen. Foruden pølsehorn og piz-
zasnegle, blev der også solgt 
saft og kaffe, og bestyrelsen 
havde sørget for, at der blev 
leveret en masse kager. 5. 
klasse havde også sørget for, 
at aulaen var blevet lavet om til 
en hyggelig lille cafe, hvor der 
kunne tages en lille pause fra 
den bagende sol, imens den 
lille sult og tørst blev stillet. 
 
Da det endelig blev torsdag, 
blev skolen endelig forvandlet 

til det ventede “Tivoli”. Boderne 
blev stillet op, og det var en 
svær ventetid for eleverne med 
alle vennernes fristende aktivi-
teter, der dukkede op rundt om-
kring. Da klokken endelig blev 
14.00, dukkede de første besø-
gende op, og der kom løbende 
flere og flere. Eleverne havde 
en fest med at passe deres bo-
der på skift og vise dem frem, 
men lige så sjovt var det ende-
lig at få lov til at prøve alle ven-
nernes aktiviteter. 
 
Det blev en fantastisk eftermid-
dag! Fuld af konkurrencer, sjov 
og masser af lækkerier, når 
sulten og tørsten meldte sig. 
Der summede af liv over alt på 
skolen og forældre og søsken-
de var mødt talstærkt op, og 
det var fantastisk at mærke den 
kæmpe opbakning. Så efter to 
timer, der gik ALT for hurtigt, 
havde vi afholdt et fantastisk 
Tivoli.  
 
4. klasse brugte starten af ugen 
på at lave de flotteste Tivoli-
bannere, så det tydeligt kunne 
ses, at vi havde gang i noget 

Stolehulahop. 

Ballon– og stolebane. 
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nyt og spændende her på sko-
len. Herefter tog de på lejrskole 
i Vindebyøre. En tur de havde 
set frem til i flere uger. De skul-
le fx med færgen Helge til 
Svendborg, besøge Naturama 
og havde en et par skønne da-
ge med masser af oplevelser 
og hygge eleverne i blandt. De 
nåede dog heldigvis tilbage til 
torsdag eftermiddag, så de kun-
ne nå at deltage i Tivoliet. Det 
var en flok trætte, men meget 
glade elever, der havde haft 
den bedste tur, der kom hjem. 
 
Dagen efter var det så allerede 
sidste skoledag inden sommer-
ferien. På Tre Ege Skolen er 

der en fast tradition for, at det 
er 6. klasse, der står for at ar-
rangere denne dag, hvilket de 
havde været fuldt optaget af i 
emneugen. Der blev budt på 
fælles morgenmad i gymnastik-
salen, en Kahoot til lærerne, 
karamelkast og som noget nyt, 
skulle eleverne i år på stjerne-
løb og gennemføre 12 forskelli-
ge kreative udfordringer; alt fra 
sækkeløb, til “vandtrut”, til for-
hindringsbane og meget, me-
get mere, skulle eleverne igen-
nem, inden der senere på da-
gen kunne kåres en vinder. 
 
Og så er jeg, som personale, 
også nødt til at nævne, at vi 

“selvfølgelig” vandt den årlige 
“6. klasse mod lærerne” høv-
dingebold turnering. At der så 
var meget en lille bitte forskel 
på antal deltagere (10 elever 
mod 14 voksne), var jo på in-
gen måde udslagsgivende for 
udfaldet. Men vi fik taget god 
afsked med 6. klasse og sen-
der dem glade afsted til Ting-
agerskolen. 
 
Så da fredagen var slut, kunne 
vi se tilbage på en fantastisk 
emneuge og afslutning på dette 
skoleår. Så må vi se, hvad vi 
finder på til næste år. 
 
Ha’ en fantastisk sommer! 
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Herning Kirkes Drengekor er et 
moderne kirkekor med et bredt 
repertoire. Koret ønsker at inte-
grere verdensklassemusik med 
høje uddannelsesmæssige 
standarder og stærke værdier 
og dermed give enhver dreng 
muligheden for at være en del 
af et professionelt kor med et 
meget højt ambitionsniveau. 
Koret turnerer i hele verden for 

at være med til at udbrede 
kendskabet til korsang. Da der i 
2020 blev tilknyttet 7 professio-
nelle sangere, blev Herning 
Kirkes Drengekor dermed det 
kun andet professionelle dren-
gekor i hele Skandinavien. Ko-
ret blev grundlagt i 1949, hvil-
ket gør det til Danmarks tredje-
ældste drengekor. 
 

Koncert med Herning Kirkes 
Drengekor med den kendte or-
ganist Kristian Marius Ander-
sen.  
 
Entré:  
Medlemmer af Musik på Midtfyn 

175, -   
Ikke medlemmer        200,-  

Et internationalt og professionelt kor 
 
Søndag d. 5. februar kl. 17 i Kværndrup Kirke 
 
Musik på Midtfyn i samarbejde med Kværndrup Kirke 
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Program for højskoledage 2023: 
 
Alle møder afholdes i Valgmenighedens mødesal Åskovvej 2 Ryslinge 
  
27. jan kl. 14.00 – 16.30 
Frimenighedspræst Marie Odgaard Møller 
 ” Livet er en gave. Løgstrups tanker om det skabte menneskeliv – og lidt om hans eget liv” 
 
 10. feb kl. 14.00 – 16.30 
Lisbeth Svensmark 
Fortæller om den gamle danske koloni i Indien Trankebar, 
Generalforsamling afholdes 10. feb. i kaffepausen. 
 
03. mar. kl. 14.00 – 16.30 
Kunstneren Mai-Britt Schultz  
Fortæller om fynbomalerne og sig selv ”At se det fynske lys” 
 
17 mar. kl. 14.00 – 16.30 
Komponistdouen Birgitte Frandsen / Peter Lindbæk 
”Musikforedrag og fællessang” 
 
Pris: Foredrag med kaffe og kage 90 kr. pr. gang 
 
Alle er velkomne 
 
Yderligere oplysninger Kirsten Bekker 21789427 eller mail kirsten.bekker@mail.dk 

Bestyrelsen for Ældrehøjskolen. 

Fra venstre er det: Finn Nielsen, Lis Madsen, El-

sebeth Trankjær, Tove Frandsen, Bodil Poulsen, 

Kirsten Bekker, Ester Jensen. 

FORENINGER OG INSTITUTIONER 
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Egebos-Venner i Kværndrup 
 
Af Connie Ebbesen 
 
Vi afholdt den årlige høstfest på Egebo den 30. september. 

Vi fik hovedretten, som var flæ-
skesteg med tilbehør, fra 
Kværndrup Brugs. Desserten 
var risalamande som Mogens 
stod for. Til kaffen vaniljekran-
se. 

Så vi tog julen lidt på forskud – i 
hvert fald hvad mad angår. 
 
Steen Jensen underholdt med 
sang og god musik. Tror, at alle 
havde en rigtig god aften, hvor 

man hyggede sig sammen. 
 
Vi er glade for, at der er så 
mange af vores medlemmer, 
som bakker op om disse arran-
gementer. 
 
Efterfølgende fortalte persona-
let, at beboerne havde hygget 
sig rigtig godt, og at de talte om 
det i flere dage. 
 
PS! 
Vi har ændret datoen for jule-
hygge til fredag 9. december 
kl. 13.00 på grund af sammen-
faldende arrangementer. 
 
Tilmelding senest søndag den 
4. december. 
til Connie på tlf. 30 26 56 23. 
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Andelsmejerierne i Kværndrup Sogn - 2. del 
 
Af Edvin Larsen  
 
Denne del omhandler Kværndrup Andelsmejeri, Mullerupvej 6 (nuværende), Kværndrup. 

Af den første protokol, som fin-
des fra Kværndrup Andelsme-
jeri, fremgår det ikke, hvilke 
forhandlinger, der blev ført for-
ud for det første møde, 19. ja-
nuar 1889, som er refereret i 
protokollen. 
Protokollen nævner den første 
bestyrelse i Kværndrup Andels-
mejeri, som bestod af 7 med-
lemmer: Anders Larsen 
(formand), Jens Christiansen, 
Munkebogården, gæstgiver 
Falkenberg, Kværndrup Kro, 
Lars Hansen, Kværndrup Væn-

ge, Knud Møller, Kværndrup 
Vænge, købmand Christensen, 
Kværndrup og kreaturhandler 
Johan Jørgen Hansen, Kværn-
drup. 
Der må have foregået en for-
handling om køb af jord, hvor 
mejeriet kunne opføres, for på 
selvsamme møde blev det be-
sluttet, at man fem dage sene-
re skulle mødes på Henrik Jen-
sens mark, hvor ”husmæn-
denes møllevej løb ud i Mulle-
rupvej”. Vængernes husmænd 
havde fået ”anlagt” en mølle-

Kort: Lave målebordsblade, 1919. Med rødt er ”møllevejen” markeret. Den eksisterer ikke længere. 

vej, som de kunne benytte, når 
de trillede til Falle Mølle for at få 
malet deres korn. Ellers skulle 
de hele vejen omkring Kværn-
drup by for at komme til Falle 
Mølle.  
Lidt vest for ”møllevejen”, der, 
hvor den løb ud i Mullerupvej 
på Henrik Jensens mark, skulle 
mejeriet opføres. 
 
Bygningerne 
Da matriklen var udvalgt, kunne 
det forberedende arbejde tage 
sin begyndelse. Knud Møller og 
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Lars Hansen - begge fra Væn-
gerne, skulle tage kontakt til 
teglværket for at købe mursten 
til byggeriet. Der ligger ikke 
nogle oplysninger om hvilket, 
men det formodes at være et af 
teglværkerne i Stenstrup. Det 
træ, der blev brugt i byggeriet, 
blev leveret af Krøyer i Svend-
borg til en samlet pris af 1526 
kr. Cementen til byggeriet blev 
leveret af den lokale købmand 
Christensen, Købmandsgården, 
Svendborgvej 18, Kværndrup. 
Såvel murer- som tømrerarbej-
det blev tildelt murer Hans Jør-
gen Christiansen, Kværndrup 
Vænge, for en licitationspris på 
2650 kr. 
 
Til bygning og maskinpark opto-
ges et lån på kr. 20.000 i Faa-
borg Sparekasse. Den 16. sep-
tember samme år blev bygnin-
gerne synet og godkendt. Og 
dagen efter begyndte mejeriet 
driften. Den opførte bygning fra 
1889 stod uforandret frem til 
sommeren 1907. Bestyrelsen 
havde da beslutte at lade opfø-
re et fritliggende hus til beboel-
se for mejeribestyreren. Den 
gamle bestyrerbolig lod man 
omdanne til et mindre ishus og 
kølerum for smør samt omdan-
ne det gamle ishus uden udvi-
delse til kombineret ishus og 
ostelager.  
 
Bestyrerboligen og ombygnin-
gen af mejeriet beløb sig til ca. 
kr. 7.000. Den ny bestyrerbolig 
var i begyndelsen lidt til mor-
skab. Man måtte tage nederste 
række af tagstenen af. Vittige 
hoveder i sognet sagde, at boli-
gen lignede en vis mand, når 
han trak hatten ned over ører-
ne. 
Men som tiden gik, og forholde-
ne forandrede sig, steg mælke-
mængden og kravet til 1. klas-
ses produkter blev mere og me-
re fremtrædende. Ligeledes 
steg udfordringerne til bedre 

Kværndrup Andelsmejeri, Mullerupvej 6, set fra syd eller bagsiden.  
Foto ca. 1900. 

Kværndrup Andelsmejeri, Mullerupvej 6, efter opførelsen af bestyrerboli-

gen. Foto: ca. 1910-20. 

lokaliteter og til bedre hjælpe-
midler til fremstilling af produk-
terne. 
 
I foråret 1925 vedtog bestyrel-
sen at anskaffe en ny kølema-
skine. Efter en del forhandlin-
ger vedtog man også at om-
bygge mejeribygningen. Om-
bygningen gik ud på at udvide 
osteriet, så det var i direkte for-
bindelse med ostelageret. 
Skummesalen blev også udvi-
det og gjort højere. Der blev 
opført et nyt maskinrum til kraft-

maskine, dampkedel og køle-
anlæg. Det lille ishus blev omla-
vet til kærnerum, kølerum for 
smør og til kontor. Alle disse 
forbedringer beløb sig til en 
samlet pris af ca. kr. 75.000. 
Finansieringen af af ombygnin-
gen skete ved optagelse af lån 
hos mejeriets andelshavere. 
I jubilæumsåret - 1939 - blev 
der opført en tilbygning til oste-
lageret. Det gamle ishus blev til 
ostelager. Og i stedet for ishus 
blev der anskaffet et køleanlæg 
til osten.  
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Vandforsyningen 
Al mejeridrift kræver ud over 
mælk vand - masser af vand. 
Fremskaffelse af vand har gen-
nem alle årene været en udfor-
dring for Kværndrup Andelsme-
jeri. Den første brønd, der blev 
gravet, faldt sammen. Der blev 
derefter gravet en ny, men da 
den gav for lidt vand, blev der i 
september gravet yderligere en 
brønd ved mejeriet. Det hjalp 
imidlertid ikke mejeriet, hvorfor 
man måtte i gang med at bore 
på ny. Indtil vandforsyningen 
kom i orden, havde man en af-
tale med proprietær Niels Chri-
stian Johan Wognsen, Falle-
gård, som blev lejet til at køre 
vand til mejeriet for 3 kr. daglig.  
At vandsituationen var kritisk 
ses af, at bestyrelsen havde 
indkaldt til en ekstraordinær 
generalforsamling søndag den 
5. august 1900 kl. 7 om morge-
nen, hvor bestyrelsen fik grønt 
lys til at bore efter vand i den 
nye brønd. Boringen fortsatte i 
3 måneder uden noget resultat. 
Mejeriet havde da brugt kr. 
30.000 for at finde vand. 
 
Det var et tilbagevendende pro-
blem - mejeriet manglede vand. 
I maj 1901 besluttede man at 
grave en ny brønd i en afstand 
af ca. 250 alen (ca. 157 m) fra 
mejeriet. I 1913 gravede man 
atter en ny og større brønd ved 
siden af den sidste. 
I 1929 så det ud som om an-

strengelserne skulle bære frugt. 
Boringen kostede kr. 1.700, – 
desværre viste det sig til sidst, 
at håbet var ved at svigte. 
 
Mælkemængden og afreg-
ning af sødmælken 
Det første år efter, at mejeriet 
var taget i brug. Hvor der var 
88 andelshavere, var mælke-
mængden 978.136 kg, smør-
mængden 36.487 kg og oste-
produktionen 2.038 kg. I året 
inden 50-års jubilæet havde 
mejeriet 140 andelshavere, 
som leverede 3.682.861 kg 
mælk. Herudaf fremstillede me-
jeriet 128.300 kg smør og 
125.111 kg ost. 
 
I løbet af de 50 år var andels-
haverne vokset med ca. 45 %, 
medens den leverede mælke-
mængde var vokset med ca. 
276 %. Dette fortæller noget 
om mælkebøndernes effektivi-
tet i Kværndrup sogn. 
 
Der foreligger ikke noget om, 
hvordan afregningen har været 
til at begynde med, men i 1891 
gik man over til at afregne sød-
mælken med højeste notering 
for 13,5 kg mælk. I 1896 blev 
det besluttet at afregne mælken 
efter fedtindhold, hvilket skete 
ved brug Fjords kontrolapparat. 
Denne afregningsform brugtes 
til 1910, hvorefter man gik over 
til at afregne efter flødeenhe-
der. Fra 1922 skete afregnin-

gen efter flødeenheder. 
 
Betaling for skummetmælken 
har gennem tiderne været om-
diskuteret, og mange gange 
været genstand for livlig for-
handling på generalforsamlin-
gen. 
 
Forbedring af mælkens kvalitet 
Der har jævnligt været sat fo-
kus på forbedring af mælkens 
kvalitet. Den første foranstalt-
ning blev truffet i oktober 1897 
ved ansættelse af en staldin-
spektør. Denne skulle kontrolle-
re staldenes indretning og på-
se, at der var den fornødne ren-
lighed ved malkningen. Han 
skulle indberette til bestyrelsen, 
hvor hans protokol blev læst op 
på bestyrelsesmøderne. Han 
blev aflønnet med årlig løn på 
100 kr. Efter et par års forløb 
ophævede man dog denne ord-
ning. 
 
I år 1900 forsøgte man sig med 
en mælkedommer - en dertil 
kvalificeret andelshaver, der 
skulle være mejeristen behjæl-
pelig med at klassificere mæl-
ken. Mælkedommeren holdt 
kun i tre måneder, hvorefter 
ordningen blev nedlagt. I 1907 
blev mejeriet indmeldt i mælke-
dommerforeningen. Denne for-
ening virkede frem til 1920. 
Men den bedste foranstaltning 
til forbedring af mælken fik man 
i 1922, da det blev vedtaget at 
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benytte reduktaseprøven (en 
kemisk metode til at måle antal-
let af bakterier i mælken). 
 
Salg af smørret 
I starten solgtes smørret til et 
firma, Pedersen & Jensen, i 
Svendborg. Dette firma aftalte 
hvert år med mejeriet smørpri-
sen over topnoteringen. Første 
år solgtes smørret for 4 kr. over 
top. Andet år 5,50 kr. over top, 
medens det i tredje år solgtes 
for 6,50 kr. over top. 
 
Toppen blev stadig større. I 
1892 indmeldte Kværndrup An-
delsmejeri sig imidlertid i den 
nyoprettede Sydfyns Smørek-
sportforening, hvorefter al 
smørret siden blev afsat til den-
ne forening, medens salg af ost 
var overdraget mejeribestyre-
ren som en tillidssag. 
 
Leverandørerne til mejeriet 
Leverandørerne fra Egeskovs-
området var ikke med ved me-
jeriets start, men kom først med 
fra oktober 1890. De var ikke at 
betragte som andelshavere, 
men solgte mælken til mejeriet. 
De skulle selv sørge for, at 
mælken blev transporteret til 
mejeriet på egen vogn og fik for 
kørslen en gennemsnitspris af, 
hvad den øvrige mælk kostede 
at få transporteret.  
I 1903 blev de optaget som an-
delshavere, men på den betin-
gelse, at de selv ligesom tidli-
gere skulle levere mælken på 
mejeriet og have en gennem-
snitspris derfor. Først i 1918 
kom de ind under samme vilkår 
som de øvrige andelshavere. 
Der kom jævnlig nye andelsha-
vere med i mejeriet. Således 
indtrådte proprietær Niels Chri-
stian Johan Wognsen, Falle-
gaard, som andelshaver i 1893. 
 
I 1902 indmeldte 12 leverandø-
rer fra Bleget sig som andels-
havere. De havde tidligere le-

veret mælk til Trunderup An-
delsmejeri. 
 
I Kværndrup sogn opstod der 
fem statshusmandsbrug, som 
alle medførte nye leverandører 
til Kværndrup Andelsmejeri. 
Udstykningen fra Kværndrup 
Præstegård og Fallegård (1900
-1926), Vestermarken udstyk-
ket fra Egeskov (1924-1926), 
Bukgårdsområdet udstykket fra 
Egeskov (1926), Stævnings-
gården ligeledes udstykket fra 
Egeskov (1926) og Yderste 
Tværvej udstykket fra Munke-
bogården (1953). 
 
Bestyrere og formænd 
I perioden fra mejeriets start og 
indtil 1939 havde mejeriet tre 
mejeribestyrere. Den første 
mejeribestyrer var Peter Mad-
sen, som var ansat i 10 år. 
Herefter fulgte Henrik Nielsen, 
som bestyrede mejeriet frem til 
1910. Karl Hansen tiltrådte po-
sten i 1910 som ung mejerist 
og varetog denne i en menne-
skealder. 
 
Mejeriet havde i de første 50 år 

haft i alt 9 formænd. De var ik-
ke alle gårdmænd. Førstelærer 
Jens J. Fausing var således 
formand fra 1890 til 1893. Og 
gæstgiver Falkenberg, Kværn-
drup Kro, var formand i 6 år fra 
1900 til 1906. 
 
Landbrugets rationaliseringer i 
1950’erne betød enden på 
Kværndrup Andelsmejeri som 
selvstændigt mejeri. Mejeriet 
blev nedlagt og fusionerede 
med Trunderup og Rudme an-
delsmejerier til Andelsmejeriet 
”Feldholm” i 1962. Feldholm 
blev opført på Odensevej 36-
38. Mere om det i næste nr. af 
5772.Kværndrup. 
Bygningerne på Mullerupvej 6 
har siden 2005 været ejet af 
Kirsten og Torben Dam Jørgen-
sen. 
 
Kilder: 
Kværndrup Andelsmejeri gennem 
50 år (1889-1939), Lokalhistorisk 
Arkiv. 
OIS. Bolig- og bygningsregistret 
(BBR). 
Ariel, 1989. Foto: Danmark set fra 
luften, Det Kongelige Bibliotek. 

Kværndrup Andelsmejeri (nedlagt), Mullerupvej 6, 1989. Foto: Ariel, Dan-
mark set fra luften, Det Kongelige Bibliotek. 
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Gåden er blevet løst med hensyn til Gl. Nyborgvej 80 
 
Af Edvin Larsen 

I nr. 61 - sidste nummer - af 
5772.Kværndrup bragte bladet 
et foto af Gl. Nyborgvej 80. Fo-
toet var afleveret til Lokalhisto-
risk Arkiv i 1996. I arkivet var 
det blevet påtegnet og arkiveret 
som det oprindelige hus på Gl. 
Nyborgvej 80.  
Thomas Bang Christensen har 
imidlertid reageret, idet han 
mener, at det er et foto af Gl. 
Nyborgvej 66. Ved nærmere 
granskning og sammenligning 
med ”Danmark set fra luften”, 
er jeg umiddelbart tilbøjelig til 
at give Thomas ret. 
 
Der er lighedspunkter mellem 
de to fotos eksempelvis tag-
konstruktion, skorstensplace-
ring, bindingsværk, indgangs-
parti, udhæng over indgangs-
parti og vinduers placering. Gl. 
Nyborgvej 66 er ifl. Bygnings- 
og Boligregistret (BBR) opført i 
1777 og er oprindelig stuehuset 
til gården Højmark. Ved udskift-
ningen i 1787, som i Trunderup 
var en stjerneudskiftning, sigte-
de man mod at bevare lands-
byen uændret. Senere kom ud-
flytningen (omkring 1840-41). 
Her blev gårdens stuehus fra 
1777 liggende på matriklen. 
Den ”gamle” Højmark var en 
firlænget gård, som kan ses på 
høje målebordsblade 1862-
1899. Mens en ”ny” Højmark er 
opført i Rokkergyden 2 i 1910. 
Udskiftning var oftest en frivillig 
proces, hvorimod udflytning 
kunne være tvungen. 
Ved gå et spadestik dybere i 
Bygnings- og Boligregistret har 
jeg fundet frem til, at stuehuset 
på Gl. Nyborgvej 80 er opført 
samtidig med udlængerne i 
1877. Smeden Hans Henriksen 
boede på matriklen, da Otto 
blev født i 1857. Det betyder, at 

der må have ligget et hus på 
matriklen, som skulle fjernes fra 
byens gadejord, inden det nye 
hus kunne opføres. Vi må med 
al sandsynlighed gå ud fra, at 
det oprindelige hus er blevet 
revet ned for at give plads til 
det nye byggeri i 1877 på ma-
triklen. 
I artiklen i sidste nr. stillede jeg 
spørgsmål ved Hans Henrik-
sens rolle omkring oprettelsen 
af Trunderup Andelsmejeri i 
1886. Ved nærlæsning af pro-
tokollen fra mejeriets oprettel-
se, kan jeg konstatere, at Hans 
Henriksen har indbetalt kr. 60,- 
til Trunderup Andelsmejeri og 
var således med til at starte 

mejeriet. Blandt initiativtagerne 
var også Niels Stokholm. Han 
var en af de bærende kræfter 
fra mejeriets start. Niels Stok-
holm trådte ud af bestyrelsen i 
1894. I 1898/99 betalte mejeri-
et indskuddet tilbage, som for 
Hans Henriksens vedkommen-
de gik til hans søn, Otto Han-
sen, da Hans Henriksen på 
dette tidspunkt var død. 
 
Også Jens Nielsen, Stokholm-
gården, sad en overgang i me-
jeriets bestyrelse. Han var 
medlem af bestyrelsen fra 
1926-34.  
Hermed slutter fortællingen om 
Gl. Nyborgvej 80. 

Gl. Nyborgvej 66. Foto: Ariel, 1989. ”Danmark set fra luften”. 

Gl. Nyborgvej 80? Lokalhistorisk Arkiv.  
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 AKTIVITETSKALENDEREN 

Dato Kl. Arrangement Sted 
Arrangør / tilmel-
ding 

Pris 

25.11. 15-18 
Ophængning af julesokker 
for børn op til 12 år 

SuperBrugsen 
Personale og besty-
relse i Brugsen 

- 

09.12.  Julehygge Egebo 
Egebos Venner. Til-
meld 30 26 56 23 
senest 04.12. 

 

16.12. 15-18 Nedtagning af julesokker SuperBrugsen 
Personale og besty-
relse i Brugsen 

 

28.12. 15-17 Juletræsfest Forsamlingshuset Forsamlingshuset 
Gratis 
 

29.12. Fra kl. 9 
Indsamling af juletræer 
Tilmelding 

Afhentes ved skel FDF-spejderne 25,- 

2023      

27.01. 14-16.30 
Frimenighedspræst Marie 
Odgaard Møller 

Valgmenighedens 
mødesal 

Ældrehøjskolen 90,- 

31.01.  Fællesspisning Forsamlingshuset Forsamlingshuset  

31.01.  Generalforsamling Forsamlingshuset Forsamlingshuset  

05.02. 17.00 Herning Kirkes Drengekor Kværndrup Kirke 
Kværndrup Kirke og 
Musik på Midtfyn 

175/200 

10.02. 14-16.30 Lisbeth Svensmark 
Valgmenighedens 
mødesal 

Ældrehøjskolen 90,- 
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