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indleveret materiale 
Ansvar for indlæg, artikler m.m. 
påhviler alene forfatteren/ind-
senderen.  
Det kan være nødvendigt at re-
digere, beskære eller udelade 
dele af det indleverede materia-
le, men såfremt det drejer sig 
om væsentlige ændringer, vil det 
selvfølgelig være efter aftale 
med indsender. Redaktionen 
forbeholder sig desuden ret til 
helt at fravælge indsendt tekst 
og billeder, hvis der er plads-
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5 blade om året 
Der er planlagt 5 udgivelser på 
et år: uge 9, 16, 26, 37 og 48.  

 
 
Deadline til næste nr. er den  
24. marts. 

Fra redaktionen 
 
Af Anders Thorup 

Jordskælv i Tyrkiet og krig i 
Ukraine – og Irma lukker. 
 
Naturens kræfter er der ikke så 
meget at gøre ved, og der er 
nok heller ikke nogen, der kan 
hindre Putin i at fortsætte kri-
gen i Ukraine. 
 
Men at Irma lukker - hvordan 
kunne denne katastrofe ske? 
Økonomien styrer i vores sam-
fund, og da Irma i mange år har 
genereret underskud, beslutte-
de COOPs ledelse at lukke 
denne eksklusive butikskæde. 
Indtjeningen var for lille, fordi 
kunderne kun købte udvalgte 
varer i Irma, mens de forrettede 
deres almindelige indkøb i dis-
countbutikkerne. 
 
Det er næppe nogen katastrofe 
for de lokale samfund, at Irma 
lukker, for der er nemlig masser 
af andre butikker i nabolaget. 
Og om ganske få år, så har alle 
glemt, at der var noget der hed 
Irma. Men hvis vi sidestiller hi-
storien om Irma med vores 
egen SuperBrugsen Kværn-
drup, så vil det få vidtrækkende 
konsekvenser, hvis vores loka-
le butik skulle lukke. Naturligvis 
fordi det er vores eneste 
”rigtige” supermarked – og nej 
jeg har ikke glemt Letkøb, men 
der er målgruppen en anden.  

Superbrugsen er et af byens 
mødesteder, hvor mange af 
vores borgere kommer ofte, 
møder andre borgere og dyrker 
det sociale samtidig med, at 
indkøb bliver gjort. Byen vil bli-
ve betydelig mindre attraktiv at 
slå sig ned i, så man kan se i 
ånden, at tilflytningen bliver be-
grænset, og hvad vil der så ske 
med skolen og daginstitutioner-
ne? – og hvad med huspriser-
ne? Brugserne i Vester Åby og 
Verninge står foran lukning, 
men heldigvis er det ikke på 
tale, at vi mister vores store 
indkøbsmulighed, - men lad det 
være et vink til os om, at vi skal 
handle lokalt – og ikke bare lige 
hente en liter mælk, når vi har 
glemt at købe mælken i Lidl. 
Hvis vi kunder kun køber ud-
valgte varer i SuperBrugsen 
Kværndrup, og ellers foretager 
de store indkøb i de mange dis-
countbutikker i Ringe eller 
Odense, så må vi se i øjnene, 
at hvad der skete med Irma, 
også kan ske her. 
Se i øvrigt artikel om brugsud-
deler Jacob på side 13. 
 
Indtrykket er ellers, at vi i 
Kværndrup nyder at være uden 
de samme restriktioner, som i 
Coronatiden. Heartland på Ege-
skov står for døren, det samme 
gør Kværndrupugen, og der har 

mailto:plata@plata1226.dk
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været Bierfest i hallen med tæt 
på 700 mennesker i Hallen. 
Interessen var uændret enorm, 
selvom vi har holdt 2 års ufrivil-
lig pause. Festen genererede 
et pænt overskud til almene 
formål i Kværndrup. Det sam-
me har Egeskov Marked gjort i 
en hel årrække – og i en langt 
større målestok – end Bierfe-
sten. Vi skal være rigtig glade 

for de mange donationer – og 
tænke på hvad Markedet har 
betydet, når vi snart skal til at 
tilmelde os som frivillige hjæl-
pere til Egeskov Marked 2023. 
 
Frivillige er der altid brug for. 
Jeg håber vores foreninger for-
står at gøre det attraktivt at 
være frivillig, så det bliver en 
fornøjelse for alle. En fornøjel-

se som for eksempel for vores 
frivillige uddelere af  
5772.Kværndrup! Vi hører i 
hvert fald, at det er en fornøjel-
se at komme rundt med bladet 
til unge og ældre.  
 
Jeg håber at bladet bliver læst 
– og at vi handler lokalt, så vi 
kan blive ved med det. 

 

Har du lyst til at skrive? 
 
Af Lise-Lotte Liengaard 
 
Giv dig endelig i kast. Vi læser altid korrektur,, så hold dig ikke tilbage. 

Er du glad for at skrive – eller 
har du lyst til at give dig i kast 
med det – så er muligheden 
lige her. 
 
Vi ser gerne indlæg fra 5772-
Bladets læsere. Der må være 
nogen, som har gode fortællin-
ger at dele. En interesse. No-
get som undrer. Noget som vi 
overser og aldrig omtaler her i 
bladet. 

Kom frit frem. Vi hjælper gerne 
på vej, hvis der er behov for 
det.  
 
Vi har før opfordret til, at der 
sendes tekster til bladet. Når vi 
ikke er lykkedes med at mod-
tage tekster, er det måske for-
di, vi ikke får solgt varen godt 
nok. Vi kan blot sige, at vi me-
get gerne står til rådighed med 
den hjælp, vi kan give dig, som 

måske har lyst til at sende lidt 
tekst og evt. billeder til bladet. 
 
Der læses korrektur på tekster-
ne, før de trykkes, så usikker-
hed mht. stavning og tegnsæt-
ning skal ikke tage lysten til at 
sende et bidrag til bladet. 
 
Giv dig endelig i kast med skri-
veriet. Vi venter på dit indlæg. 
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EDC i Ringe opruster 
 
Af Channe Broholm 
 
Velkommen til Anders Abildgaard som medindehaver. 

Anders Abildgaard er tiltrådt 
som medindehaver hos EDC 
Channe Broholm i Ringe.  
 
Anders Abildgaard - 43 år - 
kommer fra en lignende stilling 
som medindehaver hos EDC 
Dalum i Odense SV, hvor han 
siden 2008 har været ansat 
som ejendomsmægler og siden 
2015 har været medindehaver.  
 
”Da muligheden opstod og efter 
mange gode snakke med 
Channe Broholm, var jeg ikke i 
tvivl, det virkede som det rigtige 

match,” fortæller Anders og 
fortsætter: ”Jeg kommer med 
god energi og med masser af 
butiks-/mæglererfaring, som 
jeg glæder mig til i fællesskab 
med Channe at kunne forene 
på en optimal måde til fordel for 
vores kunder på Midtfyn.” 
 
Og han fortsætter: ”Channes 
måde at drive forretning på 
stemmer meget overens med 
mine egne værdier. Den gode 
og ærlige dialog, det hårde ar-

bejde, en stor portion ydmyg-
hed og den gode forståelse for 
kundernes ønsker og behov er 
bl.a. nogle af fællesnævnerne 
hos os”.    
 
Privat bor Anders i Nr. Lyndel-
se sammen med kone og to 
børn og har boet der i mange 
år. Lokalområdet nær Nr. Lyn-
delse, Nr. Søby, Årslev og Sdr. 
Nærå er i forvejen områder, 
som ligger Anders nær, og nu 
hvor Channe er bosat i Ringe 
med nære tilhørsforhold til de 
øvrige omkringliggende byer, 
komplementerer de hinanden 
rigtig godt og vil samtidig være 
stærkt forankret i det lokale mil-
jø. 
 
Kunderne har taget godt imod 
Anders, og han er hurtigt faldet 
til i butikken. Han glæder sig nu 
til at besøge hver en afkrog af 
Midtfyn og hjælpe kunderne 
godt videre til ny bolig.  
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Ny præst i Kværndrup 
 

Af Katrine Bidstrup på vegne af Kværndrup Menighedsråd 
 
Brug en enkelt kirkegang til selv at høre, om I også finder ham underholdende og motiverende.  

Søndag d. 8. januar 2023 var 
en dag mange af os havde set 
frem til. Her startede byens nye 
præst i sit embede. 
Kl. 10.30 blev der ringet ind til 
Højmesse i Kværndrup kirke. 
Der var mere end 200 gæster i 
kirken, både grundet den plan-
lagte barnedåb, men rigtig 
mange for at byde Kristian Dit-

lev Jensen velkommen til vo-
res by, heriblandt også byen 
børnekor. 
 
Foruden gæster fra byen del-
tog også flere af Kristians præ-
stekollegaer fra omkringliggen-
de sogne og Provst Inge Dals-
gaard, som forestod indsættel-
sen. 
 
Kristian har allerede gjort sig 
bemærket i byen, først og 
fremmest grundet sine får, der 

måske ikke er helt tilfredse med 
deres nuværende græsgange, 
de har i hvert fald udfordret dis-
se. Men Kristian er også blevet 
omtalt i flere avisartikler i flere 
af de lokale aviser. Derudover 
har Kristian flere relationer i 
byen og er ikke helt ukendt for 
mange af byens borgere. 
 
Kristian har, inden han fandt sin 
præstegerning, en baggrund 
som skribent, og dette bruger 
han fortsat både som præst og  
som forfatter. 
 
Det er dog ikke kun det skriftli-
ge, hvor Kristian har en force. 
Ved Kristians prædiken ved 
indsættelsen var der mange 
latterudbrud blandt dagens til-
hørere. Her fik vi et indblik i, 
hvad Kristian gerne vil som 
præst. Det er ingen hemmelig-
hed, at der gerne ses flere i kir-
ke om søndagen, men der er 
ingen forventninger om, at vi 
alle kommer hver søndag, som 
det blev italesat d. 8. januar 
2023 af vores nye præst. Hvis 
blot vi alle kommer én enkelt 
gang foruden jul, dåb, konfir-
mation, bryllup eller anden be-
givenhedsbestemt anledning, 
så er der grobund for, at Kristi-
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an hver søndag kan dele sine 
ord med os – om ikke andet så 
brug den ene gang til selv at 
høre, om I også finder ham så 
underholdende og motiveren-
de, som vi gjorde ved indsæt-
telsen. 
 
Efter indsættelsen havde me-
nighedsrådet inviteret til frokost 
i forsamlingshuset. Vi var 
yderst spændte på, hvor man-
ge der ville deltage, og derfor 
havde vi forsøgt at lave tilmel-

ding til spisning, så vi hverken 
stod med for meget eller for lidt 
mad. Der var tilmeldt ca. 120 til 
spisning, og det passede me-
get godt med det antal, der 
mødte op. Mette Hvorslev, for-
mand for Kværndrup menig-
hedsråd, bød Kristian velkom-
men til Kværndrup samt alle 
andre gæster velkommen til en 
hyggelig eftermiddag. Det var 
en dejlig dag med masser af 
snak omkring bordene blandt 
byens fremmødte borgerer. 

Vi fra Kværndrup Menigheds-
råd takker alle, der deltog ved 
Kristians indsættelse, både i 
kirken og til den efterfølgende 
sammenkomst i forsamlingshu-
set.  
 
Vi ser frem til et godt og givtigt 
samarbejde med Kristian og 
glæder os til at opleve hans 
virke her i byen. 
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Kværndrup Ugen – i uge 19 – fra søndag 7. maj til lørdag 13. maj. 
 
Af Anders Thorup 
 
Programmet offentliggøres i næste nummer af 5772.Kværndrup. 

Styregruppen bag Kværndrupu-
gen er i gang med forberedel-
serne til årets kulturuge. Vi har 
nogle faste traditioner, som vi 

har tænkt bibeholdt, men pro-
grammet er ikke fastlagt endnu. 
Dog kan vi da godt løfte sløret 
for at Kværndrupugen starter 

med gudstjeneste i Bakkelun-
den søndag d. 7. maj kl. 13.00. 
Egeskov Slot byder alle borgere 
med postnummeret 5772 vel-
komne onsdag d. 10. maj, og 
Kværndrup Jagtforening viser 
rundt i Ikær Mose dagen efter, 
nemlig torsdag d. 11. maj. 
 
Heldigvis er der gang i udlejnin-
gen i Kværndrup Forsamlings-
hus. Således er Forsamlingshu-
set også udlejet lørdag d. 13. 
maj, hvor der ellers plejer at bli-
ve spillet Revy. Revyholdet har 
derfor udsat årets revy til lørdag 
d. 17. juni – så skynd jer at sæt-
te kryds i kalenderen.  
 
Vi arbejder på andet arrange-
ment lørdag d. 17. maj, men 
meget mere om dette i næste 
nummer af 5772.Kværndrup i 
uge 16, hvor hele programmet 
traditionen tro foreligger. 

Styregruppen vedr. Kværndrup Ugen. Fra venstre: Jette Skov Simonsen, 
Anders Thorup, Lise-Lotte Liengaard, Randi Rasch og Inge Eriksen. 
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”NaTur&Toner”  
 
Af Lise-Lotte Liengaard 
 
Vi har selv hver især længe vidst, at en rask travetur gør godt. Nu er naturens helbredende kræf-
ter også videnskabeligt bevist. Det er mageløs og overvældende viden.  

NaTur&Toner har fundet sine 
ben i et samarbejde mellem 
Karin Vium Jensen, Tåsinge og 
undertegnede. 
Karin er lærer, organist og i det 
hele taget et musikmenneske, 
der gerne stiller sig i spidsen for 
fællessang. 
 
Jeg har gennem flere år fundet 
stadig større glæde ved at van-
dre. Alene eller sammen med 
andre. Jeg har dels fulgt korte 
kurser i naturterapi dels i 2019 
gennemført grunduddannelsen. 
Jeg har derigennem bl.a. fået 
større erfaring og viden om na-

turens helbredende kræfter. 
 
Vores danske sangskat rummer 
og gemmer på så mange vidun-
derlige naturbeskrivelser, og 
Karin havde længe været opta-
get af naturens sange. Karins 
optagethed af området smittede 
mig, og vi fornøjede os med at 
inspirere hinanden til, hvordan 
vandreture og sang/musik kun-
ne kombineres. 
 
En coronaepidemi kom lidt på 
tværs af vores planer, men da 
det i foråret 2021 atter var tilladt 
at samles, og vi jo skulle fær-

des og opholde os i det fri, be-
sluttede vi at slå gang i 
”NaTur&Toner”. 
 
Vores første ”prøvetur” blev 
afviklet med en gruppe af invi-
terede venner og bekendte.  
Den 8. maj 2021 mødtes vi på 
græsplænen hos mig og starte-
de med opvarmning og mor-
gensang akkompagneret af Ka-
rin på harmonika. 
Derefter gik turen gennem Søn-
derhaveskoven og til Karlsmo-
sen, hvor der var frokostpause 
og tid til ro og eftertanke. 
Højskolesangbogen var og er 
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med i rygsækken, så undervejs 
havde vi pit-stop med udsigt og 
sang over markerne mod Ege-
skov.  
 
Siden den første tur i maj 2021 
har der været adskillige van-
dringer andre steder på Fyn. 
Konceptet er fortsat, at van-
dring og sange passende til tid 
og sted går hånd i hånd. Ind-
lagt i de enkelte ture er flere 
naturterapeutiske detaljer som 
fokus på åndedræt, brug af 
sanserne i naturen og stille-
gang.  
Der er på turen indlagt en lille 
fortælling eller oplæsning af en 
kort tekst, som er passende til 
dagen, årstiden og stedet. 
Undervejs på alle ture er der 
opmærksomhed på det, vi pas-
serer. Det være sig dyr og 
planter eller det historiske i et 
område. 
 
En væsentlig del af turene er 
dog det sociale – fællesskabet.  
 
Vores mål med NaTur&Toner 
er kort fortalt at give deltagerne 
blæst i håret, lys i øjnene, gang 
i benene, naturoplevelser, godt 
samvær med fortælling og 
sang samt inspiration til selv at 
søge mere ind i naturen.  
 
Bøger til inspiration: 
Professor Bente Klarlund Pe-
dersen har skrevet flere bøger 
med fokus på et godt/bedre 

mentalt og fysisk helbred. Ud 
over ”Gåbogen” og ”Yngre med 
årene” er der netop udkommet 
”Dit helbreds bedste ven – im-
munsystemet”. BKP har fokus 
på det videnskabeligt beviste 
og formidler det til læseren på 
en både enkel og letfattelig må-
de.  
Simon Høegmark har som en 
af underviserne på naturterapi-
uddannelsen, som jeg fulgte, 
også været en inspirator for 
NaTur&Toners koncept. SH er 
Foredragsholder, forsker, for-
fatter, naturvejleder og naturte-
rapeut. Han har fokus på natu-
rens helbredende kræfter, på 
hvad der er sket i menneskets 
udvikling siden, vi gik på sa-
vannen, og hvad vi stadig i dag 
bærer med os, når vi færdes i 
naturen. SH har sammen med 
flere skrevet bogen ”Vi er na-
tur”, der handler om at genop-
dage naturen og mærke dens 

helbredende kræfter. 
Peter Qvortrup Geislings 
”Naturen på recept” var en af 
de første bøger, der for alvor 
blev en øjenåbner for mig. En 
beskrivelse af hvad naturen helt 
omkostningsfrit og uden bivirk-
ninger kan gøre for os. PG be-
skriver bl.a., hvad der sker i 
hjernen, når du går i en grøn 
bøgeskov. 
 
Vi har selv hver især længe 
vidst, at en rask travetur gør 
godt. Nu er naturens helbre-
dende kræfter også videnska-
beligt bevist. Det er mageløs og 
overvældende viden.  
 
Er du blevet nysgerrig, så find 
NaTur&Toner på Facebook.   
På med vandrestøvlerne. 
Alle er velkommen på vores 
ture. 
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Bierparty 2023 
 
Af Jørgen og Jette Granhøj 
 
Som oplevet af et par faste deltagere. 

Den 2. lørdag i januar var det 
igen muligt at svinge træbenet 
og drikke fadøl af ordentlige 
glas, da Bierpartyet i Kværn-
drup løb af stablen efter 2 års 
coronaaflysning. 
 
Kværndrup Hallen var, som al-
tid, flot pyntet i blåt og hvidt, de 
kulørte pærer var tændt, og 

stemningen var i top allerede i 
køen på trappen. Langt de fle-
ste deltagere havde iklædt sig 
tyrolertøj, og der var mange 
flotte kreationer. Ikke mindst 
alle de frivillige Heidi’er og An-
ton’er så brandgodt ud i deres 
ens tøj. 
 
Et veloplagt Top Seven, der 

taler tysk, som De Nattergale 
taler engelsk, sørgede fra før-
ste minut for at skabe den rigti-
ge stemning. Festen var ikke 
mange minutter gammel, før 
der blev sunget og skålet stå-
ende på stolene. Den traditio-
nelle dans i lange kæder mel-
lem bordene blev vi heller ikke 
snydt for, inden bandet sørge-
de for det ene nye eller gamle 
hit efter det andet. Dansegulvet 
var fyldt til bristepunktet hele 
aftenen. 
 
Maden var den traditionelle 
schnitzel med brasekartofler, 
ærter og smørsauce. Denne 
del af festen er hurtigt overstå-
et. Men man kommer vel heller 
ikke til Bierparty for at hygge 
sig længe over en gourmetmid-
dag.  
Man kommer jo til Bierparty for 
at feste, drikke øl og andet godt 
i baren, møde gamle venner og 
bekendte – og her er toiletkøen 
et godt sted – danse til fødder-
ne værker, og bare have en 
sjov aften. 
 
Vi ses i 2024! 

Overskud fra Bierparty skal gå til velgørende eller på anden måde almennyttige formål 
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Bierparty 2023 - En bartenders betragtninger 
(eller betragtninger omkring Midtfynboens nysgerrighed efter fremmede kulturer) 
 
Af Lars-Henrik Bille Fedders 

Som debutant udi kunsten at 
være frivillig til Kværndrups le-
gendariske Bierparty troppede 
jeg forventningsfuld op i Hallen 
iført det fineste tyrolertøj. Hvil-
ket, ret beset, vil sige et par 
sorte piratbukser i velour og en 
ternet skjorte i Bayerns natio-
nalfarver. Jeg mødte en tem-
melig stor flok andre hjælpere i 
identisk kostume, bortset fra 
kvinderne, der var i passende 
kjoler i Bayersk afstemte farver. 
Dejligt tysk, trygt og ensretten-
de. De har altså fat i noget de 
tyskere. 
 
Vi startede med en navnerunde 
for ligesom at kunne skelne 
den ene fra den anden. Det var 
dejlig nemt. Alle mændene hed 
Anton og kvinderne Heidi. Det 
var godt for min sjælefred, da 
jeg altid har været en klovn til 
at huske navne. Hurtigt fik An-
ne fordelt forskellige pligter til 
de enkelte, og nogle af de 
”gamle” i gårde forklarede en 
nybegynder som mig, hvad det 
hele egentlig gik ud på.  
Klokken var efterhånden der 
hen ad, hvor de sidste ting 
skulle gøres klar, inden massen 
af tysk-kulturnysgerrige ville 
indtage hallen for at begå sig 
udi i kunsten at fejre på tysk 
maner. Med Midtfynsk islæt 
forstås. Vi fik ordnet de sidste 
ting, inden gæsterne skulle an-
komme i en meget mørk og 
kølig sal. Lidt ligesom det må 
være at rende rundt i de efter-
hånden forladte kulminer i 
Ruhrområdet. Jeg spurgte en 
af de erfarne, om det ikke var 
en kende koldt at feste i, men 
hun smilede blot overbærende 
og lovede mig, at det ville snart 
ændre sig. 

Herefter var det blot at vente, 
og kl. præcis 17.00 væltede det 
ind med en horde af føromtalte 
kulturnysgerrige Midtfynboer, 
som hurtigt og effektivt fandt 
deres pladser ved bordene. 
Mange af dem lod til at have 
haft lange snakke om tysk kul-
tur, inden de kom til os. De bå-
de sejlede op og ned af Rhinen 
og virkede en anelse mere 
skeløjede, end en tysk rettæn-
kende optiker ville acceptere. 
Dette gik dog ingenlunde ud 
over deres købelyst. Der blev 
afgivet et væld af bestillinger, 
hvilket gjorde, at hverken Heidi 
eller Anton fik særlig mange 
chancer for at sidde stille de 
næste mange timer. Øl og Mo-
kai m.m. flød i stride strømme 
over disken, mens kontanter og 
Mobilpay flød i lige så store 
mængder den anden vej. For-
bløffende mange kontanter i 
øvrigt, men sådan vil det nok 
altid være i et klassisk ”sort” 
randområde som vores.  
 
Da der var gået et par timer, 
tænkte undertegnede, at nu 
måtte der da snart komme et 

ophold i de kulturnysgerriges 
alkoholindtag? Men nej, Midt-
fynboens iver efter at lære tysk 
alkoholkultur at kende nærme-
de sig et kvantum, som vel stort 
set mindede om Rhinens dagli-
ge udledning af vandmængder 
til Nordsøen, og det stoppede 
aldrig. 
 
En jævn op- og afrydning af 
bordene var vi blevet opfordret 
til at sørge for løbende igennem 
aftenen, for at tingene ikke blev 
alt for kaotiske. Der var her, jeg 
fik bekræftet min kollegas tidli-
gere beroligende kommentar 
om temperaturen. For 600 og 
nogen og halvfems personers 
iver efter at bemægtige sig det 
ypperste af den tyske finkultur 
havde gjort, at temperaturen i 
salen havde nået en højde, 
som fik en lørdag i juli på de 
sydtyske motorveje til at minde 
om en januarmorgen i Nordnor-
ge. Stegende hedt var det at 
ase rundt blandt feststemte og 
på bordene dansende Tyroler-
mænd- og kvinder. Lige så 
langsomt, som på førnævnte 
motorvej, gik det i øvrigt også 
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med at rydde op. Ikke mindst 
takket være de alenlange ræk-
ker af kædedansende semity-
skere, som gjorde det stort set 
umuligt at bevæge sig hverken 
frem eller tilbage.  
 
Lige så pludselig, som det hele 
var startet, sluttede det ret præ-
cist kl. 01.00 med skarp tysk 

præcision. Hvis nogen af jer 
tænker, det lyder som en hård 
omgang, vil jeg lige sige, at det 
var noget af det sjoveste og 
rareste, jeg længe har været 
med til, og jeg glæder mig til, at 
vi ses igen til næste år, for 
sjældent har 600 og nogen og 
halvfems døddrukne Midtfynbo-
er udstrålet så store mængder 

af ægte tysk næstekærlighed 
og festglæde. 
 
Jeg vil slutte med et stort man-
ge tak til alle de andre frivillige, 
det var en sand fornøjelse, som 
I tog imod mig og at opleve alle 
trække på den samme ham-
mel. Men det er vel ret beset 
det, tysken er bedst til. 
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Fra bornholmsk bølgegang til økonomisk uvejr 
 
Af Lars Skov Sørensen 
 
Salg af dagligvarer kan være en blæsende omgang. Lokalbladet er taget på journalistisk shop-
pingtur, når Kværndrups (forholdsvis) nye brugsuddeler gør status. 

“Skal du interviewes?” griner 
en medarbejder i forbifarten. 
“Ja,” svarer Jakob Pedersen, 
“nu bliver jeg berømt, helt til 
Ryslinge!”  
Mange lokale kender dog alle-
rede den 41-årige bornholmer, 
der har været at finde ved kas-
se og kølediske i Brugsen de 
seneste snart fem måneder. 
Vi tager plads på det lille kontor 
ved siden af vinafdelingen. Et 
par medarbejdere forlader loka-
let i retning af lageret. Tonen er 
munter. 
 
“Det må gerne være sjovt at gå 
på arbejde,” fortæller Jakob. “Vi 
er mange medarbejdere på få 
kvadratmeter, så det er vigtigt, 
at vi trives godt.” 
Han trækker på smilebåndet. 
“Min erfaring siger mig, at gla-
de medarbejdere øger produk-
tiviteten.”  

En erfaring uddeleren har hø-
stet fra årene i butikslivet.  
Først på hjemstavnen i Øster-
søen og siden på Fyn som 
souschef i Super Brugsen, Ot-
terup. Inden da mellemlandede 
han i en Fakta på Amager.  
 
Opholdet i hovedstaden resul-
terede i en større bonus end 
selv et flittigt brugt Coop-
medlemskort kan udløse: Det 
var nemlig her Jakob mødte sin 
kæreste, som han i dag bor 
sammen med lidt uden for Fjel-
lerup. 
Parret har en lille datter, og 
dertil har Jakob også en søn. 
“Jeg har valgt at prioritere fami-
lien i disse år,“ fortæller Jakob 
om fritiden, hvor han ellers og-
så ynder at bruge tid på sport, 
musik og gåture. 
Han elsker naturen og beteg-
ner sig som et socialt menne-
ske. 
 
“Jeg er en person, der er nede 
på jorden,“ forklarer han. Intet 
virker mere rigtigt, når man sid-
der over for dette venlige ge-
myt, der virker lige så velfunde-
ret, som klipperne hjemme på 
solskinsøen. 
Måske ikke den værste egen-
skab i en branche med hårde 
og stressende arbejdsdage i 
almindelighed og de seneste 
års samfundsudvikling i særde-
leshed: 
“Det har været en lidt kaotisk 
tid med stigende energipriser 
og leverancesvigt,“ siger Jakob 
om sin første periode i Kværn-
drup. Han virker dog som én 
med stort overskud på sit men-
tale varelager. “Brugsen er for-
nuftigt drevet, og det vil jeg 

fortsætte. Desuden trænger 
stedet her til en makeover.“ Ja-
kob håber, at Super Brugsen 
kan blive fornyet og istandsat. 
Både ind- og udvendigt, så 
rammerne lander på øverste 
hylde. 
 
Jakob fortsætter: 
“Ligesom den tidligere uddeler 
har engageret sig i byen, vil jeg 
også bakke op om tiltag i lokal-
samfundet. Kværndrup er en 
lille by, og vi har en fælles inte-
resse i området.“ 
 
I bund og grund ser han ikke 
den store forskel mellem at dri-
ve en butik på Midtfyn eller midt 
i Østersøen. 
“Men,“ griner han “herovre er 
der ikke de samme udfordringer 
med at få varer frem med fær-
gen, hvis det blæser!“ 
 
Vi ønsker Jacob god vind her i 
Kværndrup! 

Jakob Pedersen skal både regne 
med æbler og pærer samt have 
styr på cirka 35 medarbejdere i 
Super Brugsen. 

Foto: Lars Skov Sørensen  
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Olav Engholm blev en populær ”Årets træner” på KB1919’s generalforsam-
ling 25. januar 2023 
 
Af Anders Thorup (tekst og fotos) 
 
Ca. 20 medlemmer af Kværndrup Boldklub var på plads, da den genvalgte dirigent Tonny Kri-
stensen, gav formand Susan Nielsen ordet til årets generalforsamling i KB1919.  

Susan fortalte om et lidt speci-
elt år efter 2 år med Coronare-
striktioner. Der er kommet gang 
i klubben igen med Øens Hold 
stævne, Kværndrup Cup og 
som noget nyt: Fodboldskole. 
Gode frivillige ledere/trænere 
har styr på de små spillere, 
men desværre måtte Susan 
erkende, at der for første gang i 
klubbens historie ikke tilbydes 
seniorfodbold i KB1919.  
 
Der var nyvalg til bestyrelsen, 

idet René Nissen, Maria Aa-
bjerg Holm og Natasja Chri-
stensen blev valgt ind med ap-
plaus. På det efterfølgende 
konstituerende møde, blev Na-
tasja i øvrigt valgt til næstfor-
mand. Heldigvis ingen proble-
mer med at skaffe folk til besty-
relsen.  
 
Nok er der ikke seniorfodbold i 
Kværndrup Boldklub – og dog! 
Gennem mange år, har der 
hver søndag formiddag og ons-

dag aften blevet spillet fodbold 
på vores dejlige anlæg. Spiller-
ne er ikke bare seniorer – de er 
oldboys og veteraner, og gen-
nem årene har Olav Engholm 
været manden, der har holdt 
styr på tropperne og været det 
samlende midtpunkt. Selvom 
han nærmer sig de 80 år og er 
blevet udstyret med nyt knæ 
(model Cambridge – eller var 
det Oxford?) er han stadig aktiv 
på banen, ligesom han jo også 
arrangerer ture i indland og ud-
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land for os. Olav er æresmed-
lem i KB1919, og nu blev han 
også den meget fortjente mod-
tager af pokalen, som viser, at 
han er årets træner – stort til-
lykke.  
Og ikke at forglemme her i 
5772.Kværndrup, så er han 
også den meget vigtige person, 
som har kontakt til mange af 
vores annoncører. 

Kværndrup Boldklub er arran-
gør af et af Fyns ældste inden-
dørsstævner i fodbold. Og det 
har faktisk også været det stør-
ste. Nogle kan huske, at der i 
stævnet deltog mellem 300 og 
400 hold, så både Ryslinge 
Hallen og Gislev Hallen måtte 
tages i brug. Februar Cup, som 
nu hedder Kværndrup Cup, for-
løber stadig over 3 weekender, 

men deltagerantallet er skrum-
pet – nok fordi der er blevet fle-
re klubber om buddet. Men det 
er stadig en glæde at være til-
skuer til de mange spændende 
kampe, der bliver spillet – især 
når vi har lokale KB-hold med 
på banen. 

En glad Olav Engholm blev en fortjent ”Årets træ-
ner”. 

Øvrige fotos på siden: 
Kværndrups børnehold 
var godt repræsenteret 
i vores stævne Kværn-
drup Cup 
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Nyt fra Kværndrup Forsamlingshus 
 
Af Sarah Rasmussen, sekretær i Forsamlingshusets bestyrelse 
 
Kværndrup Forsamlingshus har registreret sig ved FynskSupportEl, og det betyder, at man som 
privatperson eller som virksomhed kan tilmelde sig, så man støtter Kværndrup Forsamlingshus 
hver gang, man bruger strøm! 

Så kom vi ind i et nyt år – 2023 
er allerede godt i gang! Vi hå-
ber, at alle er kommet godt ind i 
det nye år.  
 
I slutningen af det gamle år af-
holdt vi den traditionsrige jule-
træsfest. Vi er så glade for, at 

der er så mange børn og foræl-
dre, som gerne vi være med til 
at ”jule” lidt mere i mellemdage-
ne. Der blev danset om det sto-
re juletræ, som var sponsoreret 
af Kværndrups Seniorklub, til 
tonerne fra Kirstine og Vicky, 
som var trukket i festligt juletøj i 
dagens anledning. Der var ga-
ver til alle børnene – og selve-
ste julemanden kom forbi!    
Der var også en lille godtepose 
til alle børnene, som var spon-
soreret af SuperBrugsen og 
Runøe og Teil. Vi takker alle 
vores sponsorer for de flotte 
gaver til vores julelotteri! Vi er 
klar til at arrangere juletræsfest 
igen – når vi når så langt! 
 
31. januar 2023 afholdt vi årets 

første fællesspisning. I alt var vi 
65 til fællesspisningen, hvor 
menuen stod på biksemad og 
spejlæg.  
 
Efter fællesspisningen blev for-
samlingshusets generalforsam-
ling afholdt. Birte Pedersen har 
bedt om at få lov til at træde ud 
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af bestyrelsen. I stedet er Anne 
Sloth blevet valgt i bestyrelsen.  
Hele bestyrelsen takker Birte 
mange gange for hendes store 
hjælp i bestyrelsen i de sidste 
10 år. Vi byder Anne velkom-
men, og vi ser frem til samar-
bejdet.  
Bestyrelsen har efter general-
forsamlingen konstitueret sig 
således: 
Formand: Dorthe Nielsen 
Næstformand: Anne Sloth 
Kasserer: Thomas Bang Chri-
stensen 
Sekretær: Sarah Rasmussen 
Bestyrelsesmedlemmer: Inge 
Eriksen, Benny Kirkegård og 
Alexander Knudsen 
 
Kommende arrangementer: 
Næste fællesspisning i forsam-
lingshuset er onsdag den 15. 
marts 2023 kl. 18.00, hvor An-
ne Sloth er kok sammen med 
Jane Bentsen og Kaare Palu-
dan.  
 
Og næste fællesspisning er 
krydret med et foredrag med 
arresthuspræst i Svendborg, 
Mai Bjerregaard. Foredraget 
har overskriften ’Jeg er vel og-
så en slags menneske?’  
 
Mai Bjerregaard vil fortælle om 
livet i en arrest. Hvem sidder 
der og hvor længe? Hvad må 
man, og hvad må man ikke? 
Hvad kan man, og hvad kan 

man ikke? Hun fortæller også 
om, hvordan det er at være 
kirke indenfor murerne og i 
anonymiseret form om sine 
samtaler med de indsatte, 
hvorfra overskriften stammer.  
 
Så glæd jer til næste fælles-
spisning. Fællesspisningen ko-
ster 130 kr. for voksne og 65 
kr. for børn mellem 12-17 år. 
Børn under 12 år er gratis. Til-
melding foregår enten ved at 
købe en billet hos Schous Hvi-
devarer eller ved at betale via 
MobilePay på nr. 55930.  
 
Vi vil gerne gøre lidt reklame 
for Kværndrup ugen, som står 
for de to kommende fælles ar-
rangementer i forsamlingshu-
set. I forbindelse med Kværn-
drup ugen vil der være fælles-
spisning tirsdag den 9. maj 
2023. Derudover vil der også 
være revy med fællesspisning 

lørdag den 17. juni 2023, som 
også afholdes af Kværndrup 
ugen. Se i næste blad for nær-
mere info – men sæt allerede 
kryds i din kalender! 
 
Til sidst vil vi også gøre lidt re-
klame for FynskSupportEl hos 
Energi Fyn. Kværndrup For-
samlingshus har registreret sig 
ved FynskSupportEl, og det 
betyder, at man som privatper-
son eller som virksomhed kan 
tilmelde sig, så man støtter 
Kværndrup Forsamlingshus 
hver gang, man bruger strøm! 
Det koster ikke noget at tilmel-
de sig FynskSupportEl – man 
skal blot meddele Energi Fyn, 
at man ønsker at støtte Kværn-
drup Forsamlingshus via 
FynskSupportEl. Det eneste, 
det dog kræver, er, at man i 
forvejen har variabel pris på sin 
el eller, at man ændrer til varia-
bel pris. Se mere på 
www.engergifyn.dk for yderlige-
re information. For hver hus-
stand eller virksomhed, der har 
tilmeldt sig FynskSupportEl, 
donerer Energi Fyn 6 øre pr. 
Kwh, der er brugt, skattefrit til 
Kværndrup Forsamlingshus. Vi 
håber, at mange af jer vil støtte 
forsamlingshuset denne vej 
igennem også! Vi takker på for-
hånd mange gange. 
 Vi ses i forsamlingshuset – 
næste gang d. 15. marts 2023. 
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Årsberetning 2022 Egeskov Marked 
 
Formand Brian Nyhus 
 
Vejrguderne kunne godt have været Egeskov Marked mildere stemt. Det regnede på de forkerte 
tidspunkter. 

Højt at flyve, dybt at falde. Det 
er vist en meget god beskrivel-
se af de seneste to markeder, 
og hvis jeg så tager aflysningen 
med i 2020, må jeg konstatere, 
at det er noget af en rutcheba-
netur, jeg er kommet på som 
formand. Efter det overrasken-
de store overskud i /21 var for-
ventninger til årets marked sto-
re. Måske for store i forhold til 
situationen i Europa. Folk var 
begyndt at bestille gas og træ-
piller, og de første stigninger i 
elregningen var kommet. For-
hold, som vi ikke kunne gætte i 
juni, juli og august, men som vi 
her i bagklogskabens klare lys 
måske godt kunne have skæn-
ket en tanke.  

Vi kommer mere ind på det un-
der regnskabet, men der blev 
solgt mindre øl, vand og kage, 
og der var et fald i parkering. 
Det pudsige er dog, at madsal-
get ikke har haft et tilsvarende 
fald, men alligevel kunne vi og-
så her konstatere, at folk spare-
de. Det blev til en pølse med 
brød til 35 i stedet for en pita 
kebab til 65. Faktisk var Len-
narth afsted efter flere pølser, 
end vi købte sidste år. Tager vi 
street foods omsætning med, 
har madsalget levet op til for-
ventningerne. 
 
Stigende udgifter oveni den 
manglende omsætning gjorde 
pludseligt ondt. Der var udgif-

ter, som blev nødt til at være 
større fx toiletter og el. Vi bliver 
nødt til at have en ordentlig 
kvalitet af toiletter, og det ko-
ster altså. Sidste år fik vi en 
større rabat fra Schou’s. En 
rabat som langt overstiger ar-
bejdet, da det hele skal doku-
menteres. Elregningen vil som 
minimum ligge på omkring 
55.000,-. Højere end vi havde 
budgetteret med. Derudover fik 
jeg bestilt to ekstra vagter, da 
jeg kom til at tage udgangs-
punkt i 2019, og markedsførin-
gen kom til at ligge for højt, da 
der er to faste udgifter her. Dis-
se to er udelukkende mit an-
svar, og jeg beklager denne 
udgift. Efter corona er vi 6 nye 
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bestyrelsesmedlemmer, og det 
kan ikke forventes, at vi kan 
have det fulde overblik med det 
samme, men disse to poster er 
fejl fra min side og rigtig ærger-
lige. Den sidste ting er om eks-
tra underholdning. Jeg så video 
fra Ørbæk med 2-3 timers kø 
for at få en selfie med en kendt, 
og jeg så en stor omsætning for 
mig, men det levede slet ikke 
op til forventningen. Der var 
teena-gepiger fra København, 
Brande og Bagenkop, men hvis 
de ikke lægger penge på plad-
sen er denne underholdning 
ren udgift. 
Fredag startede stille og roligt. 
Vejret i august og starten af 
september havde været næ-

sten tørke-agtig, men i dagene 
op til markedet var det begyndt 
at regne, og det skulle det også 
denne fredag. Især nord for 
Ringe hvor der var skybrud og 
så lige kl. 15, hvor det store 
fredags-ryk-ind skulle komme. 
Derfor blev der heller ikke rigtig 
travlt om fredagen, selvom tel-
tet faktisk var godt besøgt om 
aftenen, men også her kunne vi 
måske se krisen, da der var et 
stort overtal af unge menne-
sker, som måske bor hjemme 
og ikke skal tænke på den næ-
ste el-regning. Lørdag kl. 9 reg-
nede det igen, og det store ryk-
ind fra morgenstunden udeblev. 
Kl. 11 klarede det op og frem 
mod kl. 16 blomstrede marke-

det. Der var kø ved parkering, 
og der blev solgt godt med 
mad. Kl. 16 kom regnen igen, 
og lørdagen sivede langsomt 
ud, før folk begyndte at købe 
aftensmad. Om aftenen var tel-
tet igen fyldt med unge menne-
sker, og der blev solgt ok.  
 
Det var ikke kun vores sats 
med de to kendte youtubere, 
der var nyt. Vi havde frokost-
jazz, street food trucks, og 
iværksætterne var kommet i 
fælles telt med støtte fra kom-
munen. Disse tiltag fik vi meget 
ros for og efter kun et år med 
iværksættere, var der gæster, 
der spurgte efter dem i informa-
tion. Fremadrettet skal vi helt 
sikkert prøve nye ting, men vi 
skal også holde udgifterne i 
snor. Da jeg blev spurgt, om jeg 
ville være formand, søgte man 
helt specifikt en formand, der 
havde ideer. Selvom der nu var 
en idé, der var dyr, og som ikke 
gav det forventede udbytte, 
skal vi ikke stoppe med nye 
ideer. Hvis vi gør det, er vi først 
pressede. Jette har meddelt, at 
ponyskuet lukker, så det er 
endnu en god grund til, at der 
skal komme andre tiltag. 
Da det blev offentligt kendt, at 
markedet havde givet under-
skud, var der både foreninger 
og erhvervsdrivende, der var 
hurtige til at eftergive deres 
krav. Det er på ingen måde no-
get, vi forventer, og det er vi 
meget taknemmelige for. 



20  

 

 FORENINGER OG INSTITUTIONER 

Pony- og Småhesteskuet på Egeskov Marked lukker og slukker 
 
Af Jette Granhøj 
 
som håber, der også fremover vil være heste og ponyer på Egeskov Marked. 

I mange, mange år har der væ-
ret heste og ponyer på Egeskov 
Marked. Hestehandlere og an-
det godtfolk stod i lange rækker 
fra den årle morgenstund og 
falbød deres dyr af varierende 
kvalitet. For markedsgæsterne 
var det uløseligt forbundet med 
Egeskov Marked at se Låsby 
Svendsen i sin hvide kittel og 
opsmøgede bukser slå hånd-
slag på en hestehandel.  
 
I 2009 kom der krav om heste-
pas, kravene til erhvervsmæs-
sig transport af heste var skær-
pet, og politiet holdt razzia 3 år i 
træk. Som med et trylleslag for-
svandt hestene fra Egeskov 
Marked. Siden har det mildt 
sagt været tyndt med udvalget 
af salgsheste. Godt siger nogen 
– trist siger de fleste, der synes, 
at Egeskov Marked er synonym 
med duften af heste.  
 
Efter tilskyndelse fra den davæ-
rende formand Tommy Chri-

stensen tog undertegnede, der 
også var kasserer i Egeskov 
Markedsforening, i 2018 initia-
tiv til et pony- og småheste-
skue på Egeskov Marked godt 
hjulpet af et par andre ponyav-
lere, nemlig Bianca Strandholdt 
og Charlotte Jensen.  
Konceptet blev et skue på 
græs, udendørs bedømmelse 
uanset vejret og ingen mulig-
hed for bokse. I 2018 var 23 
dyr tilmeldt, og alle mødte frem 
til bedømmelse på dagen. I 
2019 var der 36 tilmeldinger. I 
2020 måtte Egeskov Marked, 
som så meget andet, aflyses 
pga. corona. I 2021 var skuet 
tilbage igen med 28 tilmeldin-
ger. Men i 2022 var der kun 24 
tilmeldte dyr – hvoraf 4 meldte 
afbud op til skuet.  
 
Så selv om skuet har været 
velbesøgt og skattet af publi-
kum, og selv om vi har haft 
særdeles tilfredse udstillere, så 
må jeg nok erkende, at det er 

for svært at skaffe tilslutning til 
skue i september, når det skal 
foregå udendørs hele dagen 
uanset vejret. Nogle ponyejere 
kommer ikke, fordi der ikke er 
bokse til rådighed, nogle kom-
mer ikke, fordi parkerings- og 
udkørselsforholdene var våde 
og sumpede det første år, og 
nogle kommer ikke, fordi mar-
kedet har et ”dårligt ry” pga. 
politikontrol for mere end 10 år 
siden.  
Heldigvis fandt vandrepokalen i 
2022 en fast bopæl, da den ef-
tertragtede BIS titel gik til Stut-
teri Bjerregård fra Nørre Snede 
for 3. gang i træk. 
 
Tak for jeres opbakning. 
Jeg er sikker på, at den nuvæ-
rende bestyrelse, som jo allere-
de er i fuld gang med planlæg-
ningen af årets marked, har 
nye og spændende tiltag i tan-
kerne, så mon ikke der også 
fremover vil være heste og po-
nyer på Egeskov Marked. 



 21 

 FORENINGER OG INSTITUTIONER 

Egeskov Marked 
 
Formand Egeskov Markedsforening, Brian Nyhus 
 
Egeskov Marked står ved en skillevej. Det, der tidligere var grundlaget, nemlig kræmmerne, er 
skrumpet, således, at vi ikke er sikret, at markedet kan løbe rundt på år med dårligt vejr.  

I de gode gamle dage har der 
været solgt helt op til 1000 
pladser á 4 meter til en pris på 
800,- pr. plads. Dermed var alle 
udgifter så rigeligt dækket ind, 
og markedet kunne holdes 
uden at være nervøs. I år 2022 
var der knap 400 solgte plad-
ser, hvoraf 24 var iværksætte-
re, som får deres plads billige-
re. Det betyder, at vi før marke-
det går i gang, har en indtægt 
på under halvdelen af, hvad der 
var de gode år. Det gør marke-
det skrøbeligt, og i 2022 blev 
det desværre til et underskud. 
Da vi samtidig ikke kunne finde 
alle hjælpere til markedet, bli-
ver jeg nervøs for, om vi kan 
gennemføre markedet i 2023 
med de tiltag, der skal til for at 
sikre overskud. Giver hjælper-
ne op efter dette resultat? Der-
for har jeg fået hjælp af Edvin 
Larsen til at kigge lidt i historie-
bøgerne.  
Af større projekter har Mar-
kedsforeningen blandt andet 
givet støtte til:  

Anlæg af tennisbaner, 
spejderhytten, renove-
ring af Forsamlingshu-
set (bl.a. nyt gulv i den store 
sal), juletræsbelysning og mu-
sikpavillon i Bakkelunden, ny 
messehagel, legeplads/lege-
redskaber ved Tre Ege Skolen, 
legeland ved Trunderup Frisko-
le, genoptryk af Kværndrup 
Sogns historie 1943, udgivel-
sen af Kværndrup Sogn 2 
(1940- 1995), handicaplift ved 
Kværndrup Bibliotek, at sende 
ungdomsafdelingen i Boldklub-
ben på fodboldture sydpå, 
boldrummet, til uddannelse af 
ungdomstrænere, gymnastik-
redskaber, fitnessrummet og så 
sent som i 2021 et TeqPro tek-
nikbord (fodboldbord), som står 
ved hallen. Dertil kommer en 
driftsstøtte til de foreninger, der 
udgør Markedsforeningen. Fra 
1984 til 2008 har Markedsfor-
eningen støttet med  

12.042.356 kr. foruden købet af 
Bøjdenvejen 22 og bygning af 
Markedsforeningens hus. 
 
Hvis man har børn i skolen eller 
børn, der deltager i foreningsli-
vet i byen, eller måske selv går 
til fitness, ville der ikke være de 
faciliteter, der er, hvis det ikke 
var for markedet og Markeds-
foreningens udlodninger. Derfor 
er mit store håb, at folk stadig 
vil melde sig som hjælpere og 
også, at der kommer nye hjæl-
pere til. Derudover håber jeg 
også, at folk vil komme op på 
pladsen. Køb en øl eller mad. 
Overskuddet kommer tilbage til 
byen. Folk, der gerne vil hjæl-
pe, kan henvende sig til : 
personale@egeskovmarked.dk 
eller melde sig ind i hjælper-
gruppen på Facebook.  

mailto:personale@egeskovmarked.dk
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Lokalhistorisk Forening for Gislev, Kværndrup og Ryslinge Sogne - 50 år 
 
Af Edvin Larsen 
 
13. marts 2023 kan foreningen, hvis oprindelig navn var Lokalhistorisk Forening for Ryslinge 
Kommune, fejre sit 50-års jubilæum. Jubilæet markeres først lørdag den 22. april, hvor byens 
flagallé vil være sat op. Foreningen vil afholde en reception fra kl. 13-16 i Arkivet på Kirkevej 3, 
og der vil være en udstilling, der viser foreningens virke gennem de 50 år. 

Der var engang… - ja, sådan 
starter alle eventyr - og dermed 
også fortællingen om den for-
ening, som kan fejre 50-års ju-
bilæum. Det var tre år efter den 
store kommunesammenlæg-
ning i 1970, hvor 1098 sogne-
kommuner var blevet til 277 
storkommuner. Ryslinge Kom-
mune var blevet dannet af de 
tre sognekommuner: Gislev, 
Kværndrup og Ryslinge. I man-
ge af de nye kommuner var 
borgerne bekymret for, hvordan 
man skulle sikre de gamle sog-
nekommuners historie for efter-
tiden. Og i den forbindelse vil 
jeg i denne artikel give et lille 
indblik i, hvordan foreningen så 
dagens lys. 
 
Som sagt: Der var engang en 
julefrokost i Kirkely i Ryslinge! 
Det var i det Herrens år 1972. 
Personerne, som var plantet 
omkring bordet ved julefroko-
sten, var frimenighedspræst 
Niels Thomsen og hans kone 
Bodil Thomsen uddannet histo-
riker fra Københavns Universi-
tet samt nu afdøde museums-
chef Henrik M. Jansen og hans 
kone Lotte Dombernowsky 

begge uddannet historikere. 
Altså en præst og tre historike-
re, som alle inden for en kort 
årrække var blevet tilflyttere til 
Ryslinge Kommune. 
De tre sogne var ved kommu-
nesammenlægningen præget 
af - på godt og ondt - store lo-
kalpatriotiske strømninger, hvil-
ket den nye kommune skulle 
forsøge at udligne og skabe en 
fælles identitet ud af for kom-
munens borgere. De fire tilflyt-
tere ville gerne bidrage til, at 
borgerne i Ryslinge Kommune 
fandt bedre sammen, og som 
middel hertil så de den lokalhi-
storiske forening. 
En kontakt til daværende borg-
mester Kristian Thule Hansen, 
som blev indviet i de fires pla-
ner om at stifte en lokalhisto-
risk forening, der skulle have til 
formål at oprette et lokalhisto-
risk arkiv for hele Ryslinge 
Kommune, blev positivt modta-
get af borgmesteren, som ufor-
beholdent lovede, at kommu-
nen ville støtte initiativet, når 
foreningen var stiftet og også 
sende en repræsentant til den 
kommende bestyrelse. 
Der blev arbejdet hårdt i be-

gyndelsen af 1973 for at få for-
beredt stiftelsen af foreningen. 
Der blev ført uformelle forhand-
linger med repræsentanter for 
Ryslinge Kommune, og Niels 
Thomsen og Henrik M. Jansen 
fik tilsagn om, at Ryslinge Kom-
mune ville stille arkivplads og 
mødelokale til rådighed på 
kommunekontoret, således at 
oprettelsen af et lokalhistorisk 
arkiv som centrum for forenin-
gen blev muliggjort. 
 
Stiftende generalforsamling 
blev afholdt den 13. marts 1973 
i Ryslinge Forsamlingshus. På 
generalforsamlingen fortalte 
initiativtagerne om baggrunden 
for mødeindkaldelsen. ”Ikke 
mindst i det midtfynske område 
havde der gennem tiderne ud-
foldet sig et stærkt og mangear-
tet foreningsliv. Endnu fandtes 
der på vor egn mange levende, 
interesserede ældre menne-
sker, som kunne huske træk af 
de tre sognes historie. Dette 
fandt vi burde sikres for efter-
slægten – og det var vigtigt, at 
det blev gjort nu i en tid, hvor 
traditioner opløses og livs- og 
samfundsmønstre forandres.” 
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Ca. 50 mennesker deltog i mø-
det. Og interesse for sagen var 
stor. Værd er det at bemærke 
at Gregers, greve Ahlefeldt-
Laurvig-Bille til Egeskov tilbød, 
at foreningen kunne trække på 
såvel hans slot som det store 
slægts- og godsarkiv samme-
steds. 
Paragraf 1 i foreningens ved-
tægter kom til at lyde: Forenin-
gens formål er at fremme in-
teresse for Gislev, Kværn-
drup og Ryslinges sognes 
historie. 
Dette formål søges opnået: 
1. Dels ved at oprette et Lo-

kalhistorisk Arkiv for Rys-
linge Kommune 

2. Og dels ved afholdelse af 
møder, udflugter, udstil-
linger samt andre initiati-
ver 

 
De tilstedeværende ca. 50 
mennesker tegnede sig som 
medlemmer af foreningen, og 
man kunne herefter gå i gang 
med at vælge foreningens før-
ste bestyrelse. Bestyrelsen 
skulle bestå af ni personer, for-
delt med tre personer fra hvert 
af de gamle sogne. 
  
Valgt blev: 
Fra Gislev: Carl H. Eltzholtz, 
Sigrid Thule Hansen og Mo-
gens Predstrup (udpeget af 
kommunalbestyrelsen). 
Fra Kværndrup: Michael 
Strandholdt, Inge Malmos og 
Helge Egelund. 
 
Fra Ryslinge: Henrik M. Jan-
sen, Jens Raun Nielsen og Bo-
dil Thomsen. 
 
På det efterfølgende bestyrel-
sesmøde konstituerede besty-
relsen sig med Henrik M. Jan-
sen (formand), Carl H. Eltzholtz 
(næstformand), Helge Egelund 
(kasserer), Sigrid Thule Hansen 
(sekretær) og Bodil Thomsen 
(redaktør). 

På samme møde vedtog man 
endvidere at nedsætte fire 
grupper: en arkæologigruppe, 
en arkivgruppe, en interview-
gruppe samt en bladgruppe, 
som skulle arbejde med at lave 
et medlemsblad ”BYHORNET”. 
 
Der var allerede fra starten stor 
opbakning til den nye forening, 
og efter knap to år havde med-
lemstallet passeret 200. Ved 
25-års jubilæet var medlems-
tallet 250 og ved 40-års jubilæ-
et rundede medlemstallet 300. 
Nu i 2023 ved 50-års jubilæet 
er medlemstallet 317 medlem-
mer. 
 
Arkæologigruppen arbejdede 
de første år i tæt samarbejde 
med Fyens Stiftsmuseum, 
hvortil alle nye fund blev indbe-
rettet, men fra 1978/79 overgik 
arbejdet til Svendborg & Om-
egns Museum. Og efter Struk-
turreformen i 2007 er gl. Rys-
linge Kommune videregivet til 
Odense Bys Museer. Siden 

Arkivpersonale 2023 i jubilæumsåret. 
Stående fra venstre: Keld Riber, Ebbe Andersen og Steffen Høgild. 
Siddende fra venstre: Inge Riber, Gerda Jensen, Kirsten Pedersen  
og Helle Høgild. 

arbejdet overgik til Svendborg 
& Omegn Museum, har forenin-
gen ikke haft en arkæologigrup-
pe.  
 
Arkivgruppen var forløberen 
for Lokalhistorisk Arkiv, hvis 
første leder var Svend Nyholm 
Sørensen, Trunderup, og til-
holdsstedet var fra starten kom-
munekontoret. Men de mange 
arkivalier, som efterhånden be-
fandt sig i Arkivets varetægt, 
betød, at pladsmanglen allere-
de var kommet for at blive et 
tilbagevendende problem. Arki-
vet har holdt flyttedag adskillige 
gange i løbet af de 50 år. Efter 
at Ryslinge Kommune den 1. 
januar 2007 var blevet en del af 
Faaborg-Midtfyn Kommune 
valgte Kommunalbestyrelsen at 
opsige lokaleaftalen pr. 31. de-
cember 2008, fordi Faaborg-
Midtfyn Kommune ville sælge 
Gislev Bibliotek til lægehus.  
I stedet fik Lokalhistorisk For-
ening tilbudt den tidligere tand-
klinik plus et tilstødende klasse-
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værelse på Tre Ege Skolen i 
Kværndrup.  
Lokalhistorisk Arkiv flyttede den 
1. januar 2009 til Kirkevej 3 i 
Kværndrup, hvor det i 2023 sta-
dig holder til. Arkivleder Svend 
Nyholm Sørensen, Trunderup 
blev ved sin død i 1993 afløst af 
Connie Jensen, Trunderup, 
som ledede Arkivet frem til 1. 
marts 2000, hvor Aase B. Lar-
sen Kværndrup afløste hende.  
Siden 1. april 2002 har Keld 
Riber, Gislev været leder af Ar-
kivet med hjælp fra en række 
frivillige. 
 
Interviewgruppen har gennem 
mange år lavet lydbåndsopta-
gelser med borgere fra de tre 
sogne. Disse lydbånd opbeva-
res i Arkivet og venter blot på at 
blive skrevet ud. Til denne op-
gave har foreningen brug for 
frivillige. 
 
BYHORNET - foreningens lo-
kalhistoriske tidsskrift har gen-
nem de 50 år udsendt 77 num-
re indeholdende lokalhistoriske 
artikler. En komplet fortegnelse 
over de mange artikler findes 
på foreningens hjemmeside 
www.lokalhistoriskforening-g-k-
r.dk samt er trykt i jubilæums-
udgaven af BYHORNET. 
Bodil Thomsen var BYHOR-
NETs første redaktør. Siden 
overtog Svend Nyholm Søren-
sen også redaktørjobbet. I 1994 
blev Viggo Nørgaard Nielsen, 
Ryslinge redaktør og var dette 
frem til 1997, hvor Mogens C. 
Hansen, Gislev afløste ham. 
Mogens C. Hansen blev i 2006 
afløst af Edvin Larsen, Kværn-
drup. 
 
Lokalhistorisk Forening driver 
i dag Arkivet, Kirkevej 3 og Den 
Faberske Samling, Kirkevej 7 i 
Kværndrup. Foreningens aktivi-
teter er byvandringer, kirke-
gårdsvandringer, udstillinger, 
filmaftener i den Faberske 

Samling, virksomhedsbesøg i 
de tre sogne, ture til fynske 
herregårde, kirker, museer og 
slotte, udflugter har bl.a. været 
til historiske steder på Lange-
land, Sønderjylland, Lolland og 
Østjylland. Foreningen har lige-
ledes stået for to bogudgivelser 
(Gislev-bogen og En bondesøn 
fra Lørup bliver fabrikant i Rys-
linge) og et genoptryk af Rys-
linge-bogen. 
 
Bestyrelsen i jubilæumsåret 
består af: Poul Toudal Frand-
sen, Kværndrup (formand), 
Jens Mogensen, Kværndrup 
(næstformand), Finn Skarvil, 
Ryslinge (kasserer), Runa 
Fjeldstad, Ryslinge (sekretær), 
Edvin Larsen, Kværndrup 
(redaktør af BYHORNET og 
foreningens hjemmeside), Es-
ther Bøje, Gislev, Svend-Erik 
Guldborg, Ryslinge, Ib Hansen, 
Gislev og Anders Lauritsen, 
Ryslinge. 

Bestyrelsen i jubilæumsåret  
Forreste række fra venstre: Runa Fjeldstad, Poul Toudal Frandsen og 
Ester Bøje. 
Bagerste række fra venstre: Finn Skarvil, Svend-Erik Guldborg, Jens Mo-
gensen, Ib Hansen, Anders Lauritsen, Otto Jørgensen (suppleant) og Ed-
vin Larsen. 

Interessen for lokalhistorie 
på landsplan er kraftigt stigen-
de, hvilket foreningen også 
mærker.  
Det handler dels om den identi-
tet, som mange i de gamle sog-
ne føler, bliver sat under pres 
med den sidste strukturreform 
(2007), men også dels om ny 
identitet, som de fleste tilflyttere 
har brug for, når de bosætter 
sig i en ny og ukendt egn.  
Derfor vil der også i tiden frem-
over være brug for en Lokalhi-
storisk Forening, som kan op-
samle og holde styr på histori-
en, så den ikke går tabt for ef-
tertiden. 



 25 

 FORENINGER OG INSTITUTIONER 

Kværndrup Borger- og Erhvervsforening 
 
Af Per K Nielsen på vegne af bestyrelsen 

Kværndrup Borger- og Er- 
hvervsforening ser tilbage på et 
år med blandt andet fastelavns-
fest på skolen, Familiedag i 
Bakkelunden, Markedsfest i 
Forsamlingshuset, Æbleskive-
dag for byens de mindste børn, 
15 flagdage med flagalleen, 
pyntning af byen fra gule cykler 
i forbindelse med Tour de Fran-
ce til påskeæg og julekranse og 
lyskæder i december.  
Vi sluttede af med julearrange-
ment i SuperBrugsen d. 16. 
december.  
 
Bakkelundens faciliteter stiller 
vi hvert år til rådighed for sko-
len, børnehaven og dagplejer-
ne i byen. Bakkelunden er også 
samlingspunkt for Kværndrup 
Ugen og årets friluftsgudstjene-
ste. Derudover benyttes områ-
det flittigt af de mange private i 
byen, unge som gamle.   
Alt det kan kun lade sig gøre 
pga. af vores medlemmer.  
 
Vi uddeler igen i 2023 en folder 
til borgerne i Kværndrup og 
omegn på samme måde, som 
vi gjorde i år 2022.  
Vi håber derfor, at byens bor-
gere og virksomheder fortsat vil 
støtte os i 2023 med et med-
lemskontingent. 
 
Vi modtager meget gerne for-
slag og input til nye arrange-
menter og tiltag mv.  
 
Husk fastelavnsfest søndag d. 
19. februar kl. 14 på Kværn-
drup skole og generalforsam-
ling torsdag d. 23. februar kl. 
19.30 i Spejderhytten på Væn-
gevej 28A. 
 
Med ønske om et godt 2023  
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”Sundhed” - efterårets emneuge på Tre Ege Skolen 
 
Af Christine Krogh, Tre Ege Skolen, afd. Kværndrup 

Hvad er sundhed egentlig? Det 
skulle vi i dette efterårs emne-
uge finde frem til. Derfor skulle 
samtlige elever på tværs af år-
gangene ud og prøve forskelli-
ge værksteder af.  
Dette har Juliane fra 5. klasse 
skrevet nedenstående om. 
 
I emneugen i uge 41 havde vi 
emnet sundhed. 
Vi blev inddelt i 4 hold fra 0.-6. 
klasse, hvor vi hver dag kom til 
nye værksteder. Her lærte vi 
om f.eks. puls, sund mad og et 
værksted hvor vi skulle lave 
vores egen madpakke af pap. 
Hver morgen mødtes vi i aula-
en, hvor vi sammen med hele 
skolen, så 2-3 videoer om 
sundhed.  
Herefter vi fik at vide, hvilket 
værksted vi skulle være ved 
resten af dagen.  
Det første værksted var om 
puls, hvor man skulle måle ens 
puls efter at have lavet en mas-
se forskellige ting. Som at løbe, 
lave yoga, slappe helt af og 
lege en leg. Vi skulle også lave 
det menneskelige skelet ud af 
pap. 
Andet værksted handlede om 
sund mad og usund mad. Her 
skulle vi vælge hvilke 3 ting, vi 
ville have at spise (som vi ikke 
fik), og så stod der, hvor man-
ge runder vi skulle løbe rundt 
om multibanen for at forbræn-
de maden. Efter det skulle vi 
tegne sådan, som vi troede 
madpyramiden så ud. 
Tredje dag skulle man lave en 
madpakke ud af farvet papir, 
hvor man helt selv kunne be-
stemme, hvad der skulle være i 
den, og man fik også lidt at vi-
de om, hvad der er godt at put-
te i en madpakke. 
 
Ved det sidste værksted skulle 

man lave mad. Nogen lavede 
lidt bolledej, og andre lavede 
suppe, og når man var færdig, 
fik man lov til at skrælle et æb-
le, som der skulle kanelsukker 
p,å og så fik man det varmet, 
så det blev lækket som en des-
sert. Og så gik man udenfor og 
lavede suppen og fik varmt 
brød og æbler. 
 
Om fredagen før efterårsferie 
lavede vi høvdingebold turne-
ring, hvor vi blev delt op i hold 
fra 0.-2. kl. og 3.-6. kl,. hvor vi 
så spillede en hel masse høv-
dingebold kampe, og vinderne 
fra de 2 grupper, fik en pokal 
med deres navn. 

 
Jeg synes, at det var en spæn-
dende og anderledes uge i sko-
len, og jeg glæder mig til næste 
emneuge. 
- Juliane, 5 kl. Tre Ege Skolen 
afd. Kværndrup 
 
I år blev det ”Brombær” og 
”Pære” holdene, der vandt og 
har fået deres navne på van-
drepokalen – den kan I for øv-
rigt se, når I går ned ad ”den 
røde gang” ved hovedindgan-
gen. 
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Børnehuset Oasen 
 
Af Signe Groth Rasmussen, afdelingsleder 

I Børnehuset Oasen er der det 
seneste år sket mange nye 
ting. 
Jeg havde første dag som af-
delingsleder i Børnehuset Oa-
sen 1. juni. Det var en stor og 
spændende dag for mig, som 
jeg havde glædet mig meget til. 
Jeg blev mødt af børn og per-
sonale, der tog imod mig med 
flag, musik og dans. Det blev 
det bedste startskud på forhå-
bentlig mange gode år og stun-
der i Oasen. 
 
Jeg kommer fra en stilling som 
souschef i en integreret dagin-
stitution i Gentofte Kommune. 
Jeg er uddannet pædagog og 
har stor pædagogisk erfaring 
inden for dagtilbudsområdet – 
særligt vuggestuebørn. 
 
Jeg vil arbejde for at skabe en 
struktureret og organiseret ram-
me for det pædagogiske arbej-
de, så børnene møder genken-
delighed og forudsigelighed. 
Børnene skal mødes af pæda-
gogisk personale, som er sin 
faglighed bevidst og arbejder 
aktivt for at skabe gode og sun-
de tilknytningsforhold for børne-

ne. Jeg mener, at det vil skabe 
grundlaget for en tryg og om-
sorgsfuld dag for børnene.  
 
Oasen er en integreret dagin-
stitution med gode faciliteter – 
vi har især et fantastisk udeom-
råde. Udendørsrammerne er 
en oase, der indbyder til et hav 
af alsidige muligheder. Børne-
ne styrker deres sanser, når de 
får jord under neglene. Motori-
ske kompetencer udvikles, når 
børnene løber rundt i det kupe-

rede terræn. De sociale kompe-
tencer bliver styrket, når børne-
ne samarbejder om at finde 
blomster til at pynte sandkager i 
sandkassen. Nysgerrighed og 
viden om vores natur og nær-
miljø bliver stimuleret, når vi 
leder efter og undersøger in-
sekter.  
 
Oasen er en del af Landsbyord-
ningen Tre Ege Skolen, som 
giver unikke muligheder for at 
skabe en god og tryg overgang 
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fra børnehave til vores Forårs 
SFO på afdeling Kværndrup. Vi 
har et tæt samarbejde med 
skolen, hvor skolens pædago-
ger en fast dag ugentligt er en 
del af arbejdet med de ældste 
børnehavebørn. Derudover ryk-
ker vi en af børnehavens pæ-
dagoger med til Forårs 
SFO´en, så børnene har en 
kendt voksen med sig i den før-
ste tid i deres skoleliv. Begge 
dele er vigtige for børnenes 
tryghed og tilknytning, der er 
altafgørende for, at børnene 
kan starte læring. 
 
Som nævnt indledningsvis er 
der sket mange nye ting i Oa-
sen. I efteråret har vi lavet om 
på vores struktur vedr. børne-
grupper. Tidligere havde vi 3 
aldersopdelte grupper, hvor vi 
nu har ændret det til at have 2 
integrerede grupper med 3-4-5-
6 årige børn i hver gruppe. Det 
giver en helt anden dynamik i 
grupperne.  
Små børn lærer af de større 
børn og større børn finder stor 
glæde i at kunne hjælpe de 
små og tage hensyn til dem. Vi 
planlægger aktiviteter med hen-
blik på, at børnene kan lege i 
mindre grupper. Det er især her 
relationer og venskaber dan-
nes, idet de har roen til at kun-
ne fordybe sig i leg med hinan-
den. Vi har dage, hvor de æld-
ste børn fra hver stue mødes 
og laver noget sammen. Det 
handler især om skoleforbere-

dende aktivite-
ter. Børnene i de 
øvrige årgange 
mødes også på 
tværs af de to 
grupper. De sto-
re vuggestue-
børn leger ofte 
med i børneha-
ven som led i 
overgangen til, 
at de snart skal 
være børneha-
vebørn.  
 
Vi er i skrivende 
stund i fuld gang 
med at renovere 
børnehaven ind-
vendig. Der er 
kommet farver 
på væggene og 
skabt indbyden-
de læringsmiljø-
er rundt om i 
huset, så børne-
ne kan fordybe sig i leg i man-
ge små kroge. Udenfor sker 
der også løbende nye tiltag. 
Indtil nu har vuggestuen fået 
opgraderet deres legeplads, og 
i børnehaven er der udskiftet 
dele af nuværende legestati-
ver. Vi ser frem til flere spæn-
dende tiltag på legepladsen.  
 
Vi vil meget gerne byde inte-
resserede velkommen til at 
komme og besøge os, hvor vi 
med glæde vil fremvise vores 
fantastiske rammer og facilite-
ter og fortælle om, hvad vi har 

at tilbyde pædagogisk for dit 
barn. 
For alle andre, der ikke har 
børn i daginstitutionsalderen, 
kan vi oplyse, at vi i Kværn-
drup Ugen (uge 19) holder 
Åbent Hus, hvor vi meget gerne 
tager imod besøg af jer, der 
måtte have tid og lyst til at se 
vores dejlige inde- og ude om-
givelser. Vi viser gerne rundt og 
byder også på lidt godt til ga-
nen. Nærmere oplysninger om 
dato og tidspunkt kommer i 
”5772 Kværndrup” i maj måned.  
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Udeliv i Trunderup Børnehave 
 
Af Gitte Reimer, leder af Trunderup Børnehave 

 
Vi har været så glade for projektet, at vi vil fortsætte med dette i en eller anden form. 

I det tidlige forår 2022 beslutte-
de vi at lave en udegruppe for 
den ældste årgang i børneha-
ven. Det valgte vi, fordi antallet 
af børn i børnehaven var sti-
gende, og vi fortsat gerne ville 
bevare det trygge og nære i at 
have mindre grupper. I tilgift 
kunne forskning bekræfte, at 
børn, der opholder sig ude en 
stor del af dagen, er bedre til at 
koncentrere sig, er mindre sy-
ge, lærer bedre og har større 
ro. Forskningen viser, at denne 
effekt holder helt frem til 3. kl. 
 
Foråret blev derfor brugt til at 
finde og ansætte personale, der 
brænder for udeliv, finde et eg-
net sted nær børnehaven, og i 
det hele taget få alt det prakti-
ske på plads ift. vand, toiletfor-
hold etc. Alt dette er vi kommet 
godt i mål med til stor glæde for 
børnene. 
I skrivende stund har udegrup-
pen været ude siden 1. novem-
ber 2022. Det har været fanta-
stisk at se, hvordan børnene 

har boltret sig i skoven, lavet 
vipper af træstammer, klatret i 
træerne og været opfindsom-
me, når der ikke lige har været 
gængs legetøj ved hånden. 
F.eks. er en kæp en udmærket 
hest! 
 
Der er sat en skur-
vogn med toiletter og 
håndvaske op på 
grunden, og en Tippi, 
så alle måltider kan 
nydes ude i alt slags 
vejr. Denne er også 
blevet brugt til at lave 
kreative ting og til 
omklædning, da der 
skulle synges Lucia 
for alle forældrene. 
 
Der brænder ofte bål 
hos udegruppen, og 
mindst en gang om 
ugen laves der mad 
over dette bål. Alle 
de børn, der har lyst 
til at deltage i mad-
lavningen, er vel-

komne til at være med, og der 
er både kogt suppe, lavet pan-
dekager, frikadeller, burgere, 
pastasalat osv. Al tilberedning 
foregår naturligvis under åben 
himmel. 
 
Hver mandag sætter børnene 
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fra udegruppen sig til rette i bi-
ler og bus og kører på tur. De 
har bl.a. været på naturlege-
plads i Fåborg, ved stranden og 
på besøg hos en af pædago-
gerne. Om torsdagen går turen 

til svømmehallen i Midtfyns 
Fritidscenter, hvor der svøm-
mes en times tid, og madpak-
kerne derefter nydes i cafeteri-
et. Børnene fra udegruppen er 
blevet så begejstrede for at 

være ude, så når vi går over i 
børnehaven igen om eftermid-
dagen, vil de gerne være ude at 
lege. 
 
Da børnene i udegruppen er de 
ældste, starter de forårs-SFO d. 
1. april. Vi har været så glade 
for projektet, at vi vil fortsætte 
med dette i en eller anden form. 
Om det bliver stuevis, eller al-
dersopdelt en uge ad gangen, 
om det kun bliver de store igen, 
eller noget helt tredje, det vil 
tiden vise. Lige nu nyder alle 
bare oplevelsen af, at naturen 
alligevel kan noget. 

Borgerbiblioteket - rettelse 
 
I forrige nummer var en artikel og fotos fra Borgerbiblioteket. Forfatteren var Jens Mogensen, ikke 
som anført Birthe Find. 
 
Vi beklager fejlen. 
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"Hvad laver vi i Røde Kors butikken? 
 
Af Ellen Hansen, butiksleder 
 
Jeg vil gerne invitere dig op til os og være med i arbejdet nogle timer. Så byder vi på en kop kaf-
fe eller the, for det skal der være tid til. 

Vi laver mange forskellige ting, 
men der er to opgaver, som er 
ens hver dag. Det er åbning og 
lukning, som følger en fast pro-
cedure, uanset hvem der er på 
vagt. Klokken 10.00 sættes fla-
get ud, og det tages ind når bu-
tikken lukker, kassen gøres op, 
og butikken støvsuges, så der 
er pænt til næste dag. 
 
I løbet af åbningstiden betjener 
vi kunderne og passer kassen. 
Det er ikke et krav, at alle skal 
kunne betjene kassen.  
 
Som udgangspunkt gennemgås 
alle ting for fejl og mangler, in-
den de sættes i butikken, da vi 
meget gerne vil sikre en god 

kvalitet på det, vi sælger.  
Vores største indtægtskilde er 
salg af tøj. Derfor er der mange 
frivillige, som arbejder med sor-
tering, prismærkning, strygning, 
ophængning i butik og udtag-
ning af tøj, som har været i bu-
tikken mere end 4 uger. 
 
Tilbehør til boligen og køkken-
ting sælger vi også en del af, 
og her består arbejdet i at gen-
nemgå tingene for fejl/mangler 
og eventuel rengøring, inden 
de prissættes og er klar til at 
sætte i butik. Elektriske ting 
afprøves, om de virker. 
Nogle varegrupper tager læn-
gere tid at klargøre end andre 
f.eks. smykker. Det kan nogle 

gange være meget svært at se, 
om et smykke er ægte (sølv). 
Er vi i tvivl, fordi vi ikke kan fin-
de stemplet, bliver det ikke 
solgt som sølv. 
En ting må ikke glemmes, og 
det er rengøring i butik. Vi er så 
heldige at have en frivillig, som 
klarer afvaskning af hylder 
m.v., men ellers hjælpes vi ad. 
 
Jeg kunne skrive meget mere 
om andre opgaver, men jeg vil 
meget hellere invitere dig op til 
os og være med i arbejdet nog-
le timer. Så byder vi på en kop 
kaffe eller the, for det skal vi 
have tid til at få. Måske du så 
får lyst til at blive en del af fæl-
leskabet." 

Egebos-venner i Kværndrup. 
 
af Connie Ebbesen 
 
Fra årets julearrangement. 

Her er lidt fra vores julearran-
gement. 
 
Vi havde en dejlig eftermiddag 
med god tilslutning. Der blev 
serveret smørrebrød fra vores 
lokale brugs. 
 
Efter smørrebrødet var der kaf-

fe/småkager og derefter Ameri-
kansk lotteri med en masse ge-
vinster, som var sponseret af 
handlende i Ringe og Kværn-
drup. Tak for det! 
 
Og derefter fin underholdning af 
Ulla Nicolaisen (billedet th). 

FORENINGER OG INSTITUTIONER 
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Mågeparken før og nu 
 
Af Frank Andersen, Formand for Kværndrup Lokalråd 

For nu lidt over 10 år siden var 
jeg inviteret til Plant et æbletræ 
i Mågeparken. 
Dengang var det børnene i Tre 
Ege Skolen, der plantede frugt-
træerne i Mågeparken. 
Det var en regnfuld og grå dag, 
men børnene hyggede sig, og 
de voksne havde mere travlt 
med at hive børn ud af mudde-
ret, hvor gummistøvlerne ofte 
blev stående tilbage i mudde-
ret . 

November 2012 
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Lokalrådet skifter hjemmeside.  
 
Kværndrup lokalråd har i mange år haft sin egen hjemmeside, men det er blevet en dyr fornøjelse, og 
derfor har vi fået plads under www.kvaerndrup.info . 
 
Skiftet medfører også en ny mailadresse. Ny e-mail er lokalraadet@kvaerndrup.info. 

December 2022 

http://www.kvaerndrup.info
mailto:lokalraadet@kvaerndrup.info
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Andelsmejeriet Feldholm, Odensevej 36-38, Kværndrup - 3. del 
 
Af Edvin Larsen 

Landbrugets rationaliseringer i 
1950’erne og 1960’erne satte 
sit præg på erhvervsudviklin-
gen i landsognet Kværndrup. 
Allerede i 1948 var herregårds-
mejeriet på Egeskov blevet 
nedlagt. Siden de første efter-
krigsår havde det danske meje-
ribrug befundet sig i en omstil-
lingsproces henimod større en-
heder. Nøjagtig 80 år efter, at 
det første andelsmejeri i Hjed-
ding blev bygget (1882), kunne 
det nye andelsmejeri Feldholm 
i Kværndrup begynde driften 
efter en byggeperiode på ca. 1 
år. 
Feldholm var resultatet af en 
fusion mellem Kværndrup, 
Trunderup og Rudme mejeri-
kredse. I de indledende for-

Andelsmejeriet Feldholm, 1962.  
Foto: Sylvest Jensen Luftfoto, Det Kongelige Bibliotek. 

handlinger havde Krarup An-
delsmejeri også deltaget, men 
var efter kort tid sprunget fra. 
En del af andelshaverne i Rud-
me ønskede ikke denne fusion 
og gik i stedet til Ringe Andels-
mejeri.  
I Kværndrup var der også util-
fredshed blandt flere andelsha-
vere. Det var ikke uden sværd-
slag, at fusionen en realitet. 
Resultatet var blevet en super-
moderne mejeribygning på 
1.620 m2, som på alle måder 
svarede til de krav, der stille-
des til et mejeri, hvor der skulle 
fremstilles 1. klasses produk-
ter. 
 
Fyens Tidende skrev i 1962 
om Feldholm: ”Bygningen, der 

er opført i et plan og af gule 
sten med bølge eternitplader, 
som tagbeklædning, har fået 
en smuk beliggenhed og pynter 
i landskabet. Men selv om det 
har sin berettigelse med et 
smukt ydre, så spiller det indre 
trods alt en mere afgørende 
rolle i tiden fremover. 
Man fristes til at sige, at selv-
følgelig er der fliser overalt og 
klinker på gulvene. Samtlige 
maskiner og apparater er nye, 
og rustfrit stål er det anvendte, 
lige som de 10 store tanke, der 
er anbragt i loftet, er af rustfrit 
stål. Hovedindgangen, hvis 
man må kalde den sådan er 
mod nord. 
Den midterste del af bygningen 
udgør skummesalen med ind- 
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Indvielse af Mejeriet Feldholm, 1962. Foto: Aage Christiansen. Lokalhistorisk Arkiv. 

og udvejning mod øst. De øvri-
ge arbejdsrum med såvel kon-
tor, frokoststue, kølerum, depot, 
regnestue og værksted, labora-
torium samt kedel og fyrings-
plads er placeret sideløbende 
og tilgængelige fra skummes-
alen. Osteriet ligger mod vest 
umiddelbart efter kærnestuen.  
Ekspeditionslokalet følger i fort-
sættelse af skummesalen foran 
de fire ostelagre, der tilsammen 
dækker et grundareal på 850 
m2, og hvoraf det sidste skal 
fungere som kølelager. 
Parallel med de tre af ostelag-
rene imod vest følger saltnings-
rummet med adgang til ostelag-
rene.  
Alle rum, bortset fra ostelagre-
ne får fuld udnyttelse af dagsly-
set, og i den øvrige tid på døg-

net klares belysningen af et 
fuldt moderne belysningsarma-
tur. Næsten alt er forsynet med 
automatik, lige som ind- og ud-
levering af mælkejunger sker 
på transportbånd. 
Sammen med opførelse af me-
jeribygningen er der bygget en 
bestyrerbolig og i forbindelse 
hermed er der bygget en i 
håndværkersproget kaldet Ka-
vallerfløj med værelser til meje-
rister samt garager. 
Opførelsen af bygninger er pro-
jekteret til 1,8 mio. kr.” 
 
Håndværkerne bag byggeriet 
var fortrinsvis lokale.  
Murer-entreprise: Johs. Chri-
stensen & Søn, Herringe, Ejner 
Larsen, Kværndrup og Anton 
Hansen & Søn, Kværndrup. 

Tømrer-entreprisen: Keld Bøje, 
Trunderup, Antonius Henrik-
sen, Kværndrup og Erling 
Markvardsen, Kværndrup. 
 
Smede-entreprise: Rasmus 
Nielsen, Gultved, Niels H. Ras-
mussen, Trunderup og N. Chr. 
Larsen, Kværndrup. 
 
El-entreprisen: E. Goth & Søn, 
Kværndrup og Andreas Larsen, 
Kværndrup. 
 
Maler-entreprise: Ejvind Hen-
riksen, Herringe og Ludvig Gy-
desen, Trunderup. 
 
Blikkenslager-entreprise: Gun-
nar Jensen, Ringe og Axel Pe-
dersen, Stenstrup. 
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Kloak-entreprise: Marius Pe-
dersen, Ferritslev og Vilhelm 
Villumsen, Trunderup. 
 
Som ny mejeribestyrer på Feld-
holm blev Rudmes mejeribesty-
rer, Aage Christiansen, ansat. 
Endvidere var der yderligere 8 
ansatte på det nye mejeri. 
 
Men mejerifusionen var kun 
lige begyndt, da mejeriet i 1970 
blev en del af Fyns Mejerisel-
skab (Fyns Mælk). Det blev 
udbygget til kontinuerlig smør-
fremstilling. Danmarks første 
smørmaskine blev indkøbt 
sammen med tre automatiske 
pakkemaskiner. Med dette ud-

styr kunne en mejerist og tre 
pakkedamer producere 3,5 
tons smør i timen. Mejeriet i 
Kværndrup var top-teknologisk 
på den tid og havde på et tids-
punkt 30 ansatte.  
I det første år kom der mange 
besøgende fra ind- og udland 
for at se det moderne mejeri i 
funktion. Mange i sognet troe-
de, at man med mejeriet havde 
fået en sikker arbejdsplads i 
Kværndrup. 
Fusionerne inden for mælke-
branchen var ikke slut. I 1980 
fusionerede Mejeriet Feldholm 
med Mejeriselskabet Danmark. 
Smørproduktionen for hele lan-
det blev samlet på to kærne-

centraler i Jylland. Smørpro-
duktionens tid var forbi i Kværn-
drup. Mejeriet Feldholm blev nu 
gjort til ostelager. 
 
Men Feldholm var med til at 
give Kværndrup by et varigt 
gode, nemlig vekselstrøm. Me-
jeriet blev planlagt i i 1960/61. 
Mejeribestyrelsen gav bestyrel-
sen for Kværndrup Elektricitets-
værk et ultimatum. Enten leve-
rede elværket vekselstrøm, el-
ler også ville mejeriet købe 
strømmen fra et værk i Rudme.  
 
Det fik gang i vekselstrømspla-
nerne i elværksbestyrelsen. 
Men først i 1966 havde de sid-

Mejeriet Feldholms bygninger, som de så ud ved lukningen. Foto: Aage Christiansen. Lokalhistorisk Arkiv. 
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Alu-Steel, Odensevej 36. Foto: Edvin Larsen, 2011. 

ste beboere i sognet fået vek-
selstrøm. Overgangen 1961-66 
fik kun betydning i Kværndrup 
by og i Trunderup. Kværndrup 
Vænge havde allerede på dette 
tidspunkt vekselstrøm.  
 
I 2009 købte Hønsehavens 
Smede- og Maskinværksted 
bygningerne.  
Virksomheden er en moderne 
metalvirksomhed, som produ-

cerer altaner og balkoner til 
hele Danmark og udfører spe-
cialopgaver i aluminium.  
 
Og dermed endte Andelsmeje-
riet Feldholm sine dage som 
en moderne metalvirksomhed.  
 
Godt for det. 

Kilder: 
 
Fyens Tidende, avisreportage. 
 
Lokalhistorisk Arkiv, Kirkevej 3, 
Kværndrup. 
 
Schultz Henrik (red.): KVÆRN-
DRUP SOGN 2, fra 1940 – 1995, 
1. udgave, 1996 
 

Sylvest Jensen Luftfoto, Det Kon-
gelige Bibliotek. 



38  

 

 GENERALFORSAMLINGSINDKALDELSER 

 
 
 
 

Indkaldelse til Generalforsamling i Kværndrup Lokalråd. 
 

Generalforsamlingen finder sted  tirsdag den 21/3 klokken 19.00 i Kværndrup Hallen 
Dagsorden i følge vedtægterne. 
 
Vedtægterne kan læses på lokalrådets hjemmeside www.kvaerndrup.info klik på Lokalrådet. 

 
 
 
 
 
 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i  
Kværndrup Idrætsforening 
 
Tirsdag den 28. februar 2023 kl 19.00 i Kvændrup Hallen 
Der startes med spisning kl. 18.00. Tilmelding er nødvendig til 
formand@kvaerndrup-if.dk senest den 22. februar 

 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab 
4. Planer for det nye år 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer 
 § 6 stk. 2 ændres til: inden udgangen af marts måned 
 § 6 stk. 3 ændres til: inden 3 uger før afholdelse af generalfor
 samling 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 På valg er: 
 Helle Jensen. Modtager genvalg 
 Ellen Hansen. Modtager kun genvalg for 1 år 
 Bente Rask. Modtager ikke genvalg 
 Bestyrelsen foreslår valg af Camilla Nakel Andersen 
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.  
 På valg er: 
 1. suppleant indtrådt i bestyrelsen. Derfor skal vælges ny 
 Paw Jensen. Modtager umiddelbart ikke genvalg 
9. Valg af revisor 
 På valg er Jørgen Larsen 
 Modtager genvalg 
10. Eventuelt 

http://www.kvarndrup.info
mailto:formand@kvaerndrup-if.dk
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Dato Kl. Arrangement Sted Arrangør / tilmelding Pris 

28.02. 18.00 
Spisning forud for generalfor-
samling i Kværndup IF 

Kværndrup 
Hallen 

Kværndrup IF, tilmel-
ding til  
formand@kvaerndrup
-if.dk 

Gratis 

28.02. 19.00 
Generalforsamling i Kværndrup 
IF 

Kværndrup 
Hallen 

Kværndrup IF - 

15.03. 18.00 
Fællesspisning, herefter oplæg 
v. arresthuspræst Mai Bjerre-
gaard 

Forsamlings-
huset 

Forsamlingshuset 130/65 * 

21.03. 19.00 Generalforsamling i Lokalrådet 
Kværndrup 
Hallen 

Kværndrup Lokalråd - 

22.03. 19.30 
Generalforsamling i 
 5772.Kværndrup 

Kværndrup 
Hallen 

Lokalbladet for  
Kværndrup Sogn 

- 

09.05. 18.00 Fællesspisning 
Forsamlings-
huset 

Fællesspisning ? 

17.06.  Revy med fællesspisning 
Forsamlings-
huset 

Forsamlingshuset og 
Kværndrup Ugen 

? 

 
* Børn under 12 år spiser gratis med til fællesspisning 
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