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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, 36 og 48. 
Deadline til næste nr. er den 1. 

februar 2012 

Siden sidst er der sket rigtig me-
get i Kværndrup. Noget har væ-
ret skidt, noget har været godt – 
sådan er det. Redaktionen læg-
ger vægt på optimisme og posi-
tive historier, men naturligvis 
kan man ikke negligere, at Ege-
skov Marked for 2. år i træk var 
ramt af dårligt vejr og derfor fik 
beskeden indtægt og beskedent 
udbytte til byen. Men man kan 
godt lægge vægt på det positive 
i historien, som Tommy også 
gør her i bladet, nemlig byens 
evne til at stå sammen og få en 
god dag ud af det – for det var 
det jo! Igen! Man kan heller ikke 
negligere, at et af byens gamle 
byggefirmaer er stoppet, fordi 
folk ikke skulle have bygget. 
Men det positive er, at firmaet i 
talrige år har brødfødt flere af 
byens familier og stået for opfø-
relsen af adskillige af byens 
bygninger. Derudover har de 
været en væsentlig samarbejds-
partner for byens foreninger, og 
for øvrigt også for dette blad. 
Der er i høj grad sat fingeraftryk 
– tak for det! 
”Befolkningen bakker ikke op” 
stod der at læse i en overskrift i 
dagens avis. Kun 41 personer 

var mødt til spisning og show 
med Amin Jensen i Kværndrup 
Forsamlingshus. Og heraf kun 
de 7 fra Kværndrup! Ja, det er 
rigtig ærgerligt, at der ikke kom 
flere til et sådant godt initiativ – 
vi håber, at folk vælter ind næ-
ste gang. Det har nemlig været 
tilfældet til et andet arrange-
ment, hvor Kværndrup Forsam-
lingshus heldigvis også er invol-
veret. Den 14. januar afholdes 
der Bierparty i Kværndrup Hal-
len med 650 tilmeldte fra 
Kværndrup og omegn. Et lig-
nende antal hjælpere var aktive 
ved Egeskov Marked, og 400 
strømmede til Markedsfesten – 
igen i år. Så det er ikke typisk 
for Kværndrup, at opbakning 
mangler. 
Og opbakning har der så sande-
lig også været i processen om-
kring Byfornyelsesmidler. Det 
være sig til borgermøder og i 
møder med følgegrupperne. Det 
har forhåbentlig været arbejdet 
værd, og redaktionen ser frem til 
i de kommende numre af 
5772.Kværndrup, at kunne præ-
sentere diverse projekter, som 
er blevet gennemført i forbindel-
se med byfornyelsesprojektet.   

Fra redaktionen 
 
Af Anders Thorup 

 
Redaktionen lægger vægt på optimisme og positive historier  

Hele holdet bag 5772.Kværndrup ønsker alle en rigtig 
glædelig jul og et godt nytår. 

mailto:plata@plata1226.dk
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Mandag den 7. november kom det så - byfornyelsesprogrammet 
 
Af Anders Thorup 

 
Der er beskrevet 3 indsatsområder. De omhandler i overskrifter hhv. By – og gaderum, Grønne 
rum og Revitalisering af Hal og stier/forbindelser.  
Der kan allerede nu søges byfornyelsesmidler til nogle huse bygget før 1950 hovedsagelig i 
”området” dvs. langs Svendborgvej, Bøjdenvej, Bryggerivej og Nyborgvej. 

Så kom byfornyelsesprogram-
met for Kværndrup. Trine Hede-
gaard Jensen og en højgravid 
Fay Mitchell Nielsen kunne ef-
ter ca. 9 måneders arbejde med 
indsamling af data og afholdel-
se af borgermøder og følge-
gruppe-møder i Kværndrup 
præsentere det første udkast til 
byfornyelsesprogrammet for 
Kværndrup. 
 
Programmet er et digert værk, 
som vil være alt for omfattende 
til at kunne komme her i 
5772.Kværndrup i sin helhed. 
Programmet skal bruges som 
ansøgning til Socialministeriet – 
eller muligvis Ministeriet for 
Landsbysamfund, som jo er et 
nyt ministerium. Ministeriet har 
reserveret 2 mio. kr. under den 

forudsætning, at kommunen 
giver det dobbelte. Byfornyel-
sesprogrammet forventes poli-
tisk godkendt i Faaborg-Midtfyn 
kommune i januar 2012, hvoref-
ter endelig ansøgning kan ind-
sendes. Udover de 6 mio. kr. er 
der 1,5 mio. i puljen til byg-
ningsfornyelse. 
Kort fortalt er der beskrevet 3 
indsatsområder. De omhandler i 
overskrifter hhv. By – og gade-
rum, Grønne rum og Revitalise-
ring af Hal og stier/forbindelser. 
Det drejer sig bla. om Rute 8, 
som på forsiden af dette blad 
fremstår i en manipuleret udga-
ve med bedre forhold for de blø-
de trafikanter – et af flere for-
slag, og der kan sikkert komme 
flere. Det drejer sig desuden om 
det store grønne område mel-
lem Mågevej og Kirkevej, som 
også er nævnt i forbindelse med 
workshoppen om de grønne 
områder. Endelig foreslås mid-
ler sat af til en plan om bedre 
sammenhæng mellem skolens 
og hallens arealer. Desuden 
ændring i indretning af Kværn-
drup Hallen, så den kan fremstå 
som socialt mødested og rum-

me flere former for aktiviteter 
end i dag og dermed nye mål-
grupper. 
 
Det er et vældig flot materiale 
Trine og Fay har produceret. 
Når programmet er endelig 
godkendt af politikerne, får vi 
alle mulighed for at læse og 
kommentere materialet. Der 
bliver rig lejlighed til at komme 
med gode ideer og ændrings-
forslag i forbindelse med den 
endelige projektering. 
 
Det skal nævnes, at det allere-
de nu er muligt at søge byfor-
nyelsesmidler til nogle huse 
bygget før 1950 hovedsagelig i 
”området”, dvs. Svendborgvej, 
Bøjdenvej, Bryggerivej og Ny-
borgvej. 
 
Læs mere om bygningsfornyel-
se og tilskudsmulighederne på 
kommunens hjemmeside 
www.faaborgmidtfyn.dk Søg 
”byfornyelse”, så får du en 
nærmere beskrivelse eller hen-
vend dig til Trine Hedegaard 
Jensen: 72 53 20 18. 

http://www.faaborgmidtfyn.dk/
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Igennem længere tid har 
Kværndrup Station mindet om 
en forhindringsbane, når pend-
lere til og fra skole og arbejde 
har måttet færdes med stor op-
mærksomhed, for ikke at falde i 
et af hullerne fra den sammen-
styrtede perron. 
En mail fra Banedanmark, der 
står for vedligeholdelsen, viser, 
at virksomheden er klar over 
perronens dårlige forfatning. 
”Tilstanden er så dårlig, at der 
er behov for en hel eller delvis 
ombygning af perronen. Ba-
nedanmark har ikke penge til at 
finansiere dette over sine drifts-
midler”, lyder det fra Banedan-
mark, og påpeger, at der ”i for-
bindelse med Egeskov Marked 
etableres en midlertidig løsning 
på problemet”. Den løsning 

blev ganske rigtigt etableret op 
til markedet, men hvornår en 
mere holdbar vedligeholdelse 
sættes på skinner er altså et 
uafklaret spørgsmål. Indtil da, 
er det måske bedst at vente på 
toget i behørig afstand fra per-
ronkanten.. 

Pas på toget ..og perronen! 

 
Af Lars Skov Sørensen 
 
Økonomien hos Banedanmark smuldrer og det samme gør are-
alet ved byens lokale station.  

Kværndrup Station, med den midlertidige lappeløsning af den faldefærdi-
ge perron.  

Birte Poulsen fik for snart 2 år 
siden den ide, at en ny alterdug 
til Kværndrup Kirke kunne være 
en opgave for hende. Hun kon-
taktede præst og menighedsråd, 
og fik positiv tilbagemelding. Ja-
nuar 2010 gik hun så i gang. I 
mellemtiden har hendes helbred 
svigtet i perioder, men nu er det-
te store håndarbejde ved at være 
færdiggjort, og det forventes at 
alterdugen skal ligge på alteret 
ved indvielsen af den nyrestaure-
rede kirke 1. søndag i advent. 
Dette er det største kniple-
arbejde, Birte nogensinde har 
udført, men før har hun fremstil-
let adskillige kniplearbejder - alt 
lige fra små lyse-manchetter til 
større lyseduge. 
Birte har kniplet ca. 4 m smuk 

Ny alterdug 
 
Af Annelise Knudsen 

blonde med 105 kniplepinde, 
syet ca. 10 m hulsøm, og nu til 
slut skal den flotte blonde påsy-
es med kædesting. Ikke under-
ligt at Birte nu synes, det er 

rart , at det store arbejde er ved 
vejs ende, og forståeligt må det 
være en stor tilfredsstillelse at 
se sit eget kunstværk ligge der i 
vores smukke kirke. 
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Grøn helhedsplan – referat fra workshop på Kværndrup Skole 
med rundtur i byen lørdag 5. november 
 
Af Anders Thorup 
 

Hvor skal der ske noget? Bakkelunden, det grønne område mellem Mågevej og Kirkevej, den 
gamle losseplads, sammenbinding af hal og skole?  

Grete Justesen, formand for 
Teknik- og Miljøudvalget i Faa-
borg-Midtfyn Kommune, bød 
velkommen til borgere, em-
bedsmænd fra kommunen, 
samt ingeniørfirmaet NIRAS, 
som er rådgivere på en plan for 
Kværndrups ”grønne” udvik-
lingsmuligheder. Hermed me-
nes byens åbne rum, stier, sti-
forbindelser og grønne arealer. 
 
Fra Kværndrup deltog 11 per-
soner, nogle fra foreninger og 
Lokalrådet, andre mødte som 
borgere fra byen. Fra kommu-
nen deltog udover Grete Juste-
sen, Lisbeth Østergaard, 
Svend Pedersen og Trine He-
degaard Jensen, som vi jo og-
så kender som projektleder for 
byfornyelsesprojektet. Fra 
NIRAS deltog arkitekterne Le-
ne Gundahl Sørensen og Mette 
Lise Ginnerup, samt praktikant 
Susanne. NIRAS havde produ-
ceret store kort over byen, 
hvorpå var markeret de områ-
der, som kunne være emne for 
renovering. Senere i dagens 
program diskuterede vi, hvad 
disse områder kan bruges til, 
inden vi så stemte om hvilke 
projekter, der var vigtigst. 
 
Byfornyelse og Grøn hel-
hedsplan 

Planerne for udvikling af de 
grønne områder er blevet til 
samtidig med, at der har været 
arbejde i gang vedrørende by-
fornyelsesplaner – og det har 
vist sig, at mange af de centra-
le ønsker vedrørende byforny-

else faktisk handler om udvik-
ling af grønne områder. Grete 
Justesen gjorde i sin velkomst 
opmærksom på de betingelser, 
som Kommunalbestyrelsen har, 
og som man vil tage hensyn til i 
godkendelse af projekterne. Et 
nøgleord er drift. Hvad koster 
det at ”drifte” projekterne – alt-
så, hvad kan gøres bedre uden 
store driftsomkostninger? 
Arkitekt Lene Gundahl Søren-
sen fremlagde herefter NIRAS´ 
tanker om Kværndrup, og hvad 
der er karakteristisk for vores 
by. Spændende at høre en 
”udefra” beskrive byen med nye 
øjne. NIRAS har sandelig haft 
øjne og ører åbne og kom med 
oplysninger om byen, som var 
helt nye – i hvert fald for under-
tegnede. Efter NIRAS´ indlæg 
skulle vi på byrundtur, så der 
kunne blive knyttet kommenta-
rer til de tanker, ingeniørfirmaet 
havde fremstillet for os. 
 
Byrundtur 
På rundturen i højt solskin be-
søgte vi nogle af de områder, 
som kan være i spil i forbindel-
se med den grønne helheds-
plan. Først Bakkelunden med 
dens store træer og scene. 
Hvor meget bliver den brugt? 

Hvad kunne den også bruges 
til? Skulle der laves siddeplad-
ser? Skal der ryddes i bevoks-
ning og træer? Spørgsmålene 
og kommentarerne var mange.  
Vi fortsatte til cykelstien mel-
lem Mågevej og Kirkevej. Her 
befinder der sig jo en skøjteba-
ne, som faktisk kan være op-
lyst. Men det viser sig, at tek-
nikken til at lukke og åbne for 
dræn er defekt, hvorfor skøjte-
banen i de seneste år ikke har 
været brugbar. Kan denne sø 

komme til at fungere som skøj-
tebane igen? Det store grønne 
område mellem Mågevej og 
Kirkevej er et fokusområde. Ud-
sigten er her rigtig god – man 
kan faktisk se den gamle kirke 
fra villakvartererne. Skal dette 
område laves om? Skal der 
være en dekorativ æblelund - 
smuk med blomstrende æble-
træer og frugter, som byen kan 
være fælles om at lave til 
most? Skal der være bålsteder 
og legeplads? Hvor ofte skal 
græsset slås? Og skal det hele 
slås eller bare en sti gennem 
terrænet? Vi gik videre til søen, 
som for tiden er groet helt til 
med træer. Der er fundet både  

(fortsættes) 
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om området mellem disse og 
stadion. Et område, der kunne 
være oplagt til anlæggelse af 
Multibane, legeplads og bane til 
Mountain Bike cykling. 
Ved afstemningen om, hvor be-
hovet er størst for indsats, var 

der dominans af 2 forslag: Det 
ene var det grønne område 
mellem Mågevej og Kirkevej, 
incl. Bakkelunden og søen og 
den gamle losseplads. Det an-
det var området omkring skole 
og hal. Der er et relativt be-
grænset budget på 2,6 mio. kr., 
som kommer fra statslige og 
kommunale puljer. Så der er 
lagt op til nogle spændende 
diskussioner om, hvilke projek-
ter der skal vælges, for der er 
ingen tvivl om, at der må priori-
teres. 

 
Gultved Autoværksted & Autolakering 

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

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

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

Gratis lånebiler. Salg af kvalitetsbiler 
 

www.oles/olie/dk 

padder og spændende planter. 
Skal beplantning omkring søen 
tyndes ud, så søen bliver mere 
synlig? Hvad koster den at drif-
te? Skal der laves en bro ud til 
øen?  
Vi spadserede videre til lege-
pladsen på Mågevej. Legeplad-
sen ligger bag hegn og høj be-
plantning, så det var vist ikke 
alle, der havde set denne dejli-
ge plads tidligere. Skal hegnet 
til vejen fjernes og buskene li-
geså? – eller bare skæres ned? 
Hvem bruger pladsen? Vi endte 
ved tennisbanerne og snakkede 
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Æblemosteri i Trunderup 
 
Af Grete Jørgensen 

Søndag den 9.oktober, havde Trunderup Bylaug 
en produktiv eftermiddag hos Karen og Asbjørn 
Nyholt, hvor man kunne presse most af sine egne 
æbler. 
Der var 5-6 familier, der var mødt op med en stor 
æblebeholdning, og yderligere var der adskillige 
tilskuere, der sluttede sig til. 
Trunderup Bylaug har selv en æblerasper og sel-
ve presseren var venligst udlånt af Beboerforenin-
gen i Sandager. 
En trillebørfuld gav ca. 15-18 liter æblemost, der 
smagte herligt. 
Vejret var dejligt, og vi nød den medbragte kaffe-
kurv i pauserne.  

Hjertestop! Hvad skal du gøre, og hvornår skal du gøre det? 
 
Af Gert Skov 

Det er nogle af de store spørgs-
mål, man ofte står med, hvis 
man møder en person med 
hjertestop. Disse spørgsmål vil 
jeg forsøge at give dig svar på 
gennem den 2 timers undervis-
ning, jeg vil afholde i Kværn-
drup hallen  

tirsdag d. 15. december  
Kl. 19-21. 
Jeg tager afsæt i de nyeste 
guidelines fra European Resus-

citation Council (www.erc.edu) , 

som udkom i 2010. Det er de 
guidelines, der følges på syge-
husene og hos Falck, og det er 

dem, jeg, via mit arbejde som 
anæstesisygeplejerske, er vant 
til at følge. 
I undervisningen vil jeg tage 
udgangspunkt i konkrete ek-
sempler fra virkeligheden.  
Man ved, at ved en hurtig og 
effektiv hjertestopsbehandling 
øges muligheden for overlevel-
se. 
DERFOR! Er det vigtigt, at DU 
kommer og hører mit oplæg, 
for DU kan gøre en forskel, for 

den der rammes af hjertestop. 
I Kværndrup er vi heldige at 
have flere hjertestartere sat op, 

bl.a. ved tandlægerne, i læge-
huset, i Kværndrup hallen, på 
Montagen, på Egeskov Slot og 
i nogle af industriens bygnin-
ger. 
På kurset vil vi gennemgå bru-
gen af hjertestarteren, vise 
hvordan den anvendes, og du 
vil kunne se/høre den i aktion. 
Desuden vil jeg gennemgå, 
hvordan der gives hjertemas-
sage. 
Så vil du blive bedre eller bare 
opdateres på din viden om 
genoplivning, så kom og hør 
mit oplæg i Kværndrup hallen. 

http://www.erc.edu/
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Jul på stationen 
søndag d. 11. dec. 

Kl. 10-17 
Mange forskellige gaveidéer 

Musik og bøger kl.11 
 Lucia kl. 15 

Åbent i caféen 
 

Lise-Lotte Liengaard 
Tlf. 62272561/28902583  

Inge Eriksen – ildsjæl med mange jern i ilden. 
 
Af Lars Skov Sørensen 

Ofte hører man førtidspensioni-
ster og efterlønsmodtagere si-
ge, at de ikke forstår, hvordan 
de nogensinde har haft tid til at 
gå på arbejde. Når man har 
fået sig en snak med Inge Erik-
sen i hendes og hendes mand 
Gerts dejlige hus på Mejse-
vænget i Kværndrup, kan man 
lidt bedre forstå dette udsagn.  
 
”De bedste år af mit liv” 

Når man taler med Inge, ven-
der hun ofte tilbage til sine 13 
år i Børnehaven Oasen – ”de 
bedste år af mit liv”, som hun 
kalder dem. Og heldigvis har 
hun stadigvæk sin gang i Oa-
sen. Hun er altid velkommen og 
har for eksempel lige været ne-
de hos børnene som pølse-
mand. Der var nemlig rester af 
pølsebrød tilbage fra Egeskov 
Marked – og hvad var mere 
naturligt end at tage brød – og 
pølser – med ned til børnene. 
De havde så til gengæld lavet 
pølseboden klar til hun kom…
Måske en ny tradition er skabt? 

En anden tradition i Oasen har 
været, at Inge og børnene laver 
suppe her til jul. Og selvfølgelig 
skal denne tradition ikke stoppe 
- bare fordi Inge nu er gået på 
efterløn.  
 
Man skal høre sandheden fra 
børnene…. 

Det er tydeligt, at Inge stadig 
brænder for børnene. Hun el-
sker at erindre børnene, som 
hun har set vokse op, og stadig 
ser i bybilledet, og hun kan for-
tælle mange små anekdoter fra 
årene i Oasen. Som da børne-
ne og Inge sad i børnehaven og 
snakkede om arbejde, og natur-
ligvis også om, hvad forældre-
ne arbejdede med. Hvorefter en 
af de små drenge uskyldigt 
spurgte: ”Jamen Inge, hvad ar-
bejder du med?” 
 
Min egen barndom…. 
”Det var dejligt, at arbejde et 
sted, hvor der virkelig blev taget 
hånd om børnene – ja og om 
familierne! Det var noget, jeg i 
årene i Oasen har lagt meget 
mærke til – måske fordi jeg selv 
har haft en lidt hård barndom 

og ungdom. Da jeg var lille, 
blev min mor nemlig syg, hun 
blev lam i den ene side og hun 
kunne heller ikke snakke. Så 
jeg har aldrig snakket med min 
mor! Men heldigvis var hun 
glad, og selvom hun ikke kunne 
snakke, så kunne hun grine – 
og vi grinede meget derhjem-
me. Måske er det derfor, at jeg i 
dag har let til grin? Men hun 
havde også sine anfald, hvor 
hun pludselig blev dårlig, og jeg 
husker, hvordan vi børn var 
utrygge. Vi var 3 piger og en 
dreng, og da mor blev syg, så 
var det min ældste søster, som 
tog over og passede os små 
søskende, ligesom hun skulle 
passe huset. Min far havde jo 
job at passe – han var Falck-
mand – så han var ikke meget 
hjemme….. Desværre er min 
ældste søster og min bror beg-
ge døde. Og det er begge mine 
forældre jo også.” 
 
”Dejligt at have oplevet, at der i 
vores institutioner i dag, bliver 
hanket op i problemerne, så de 
ikke udvikler sig. Når jeg kigger 
i bakspejlet, var det urimelige 

Tv. ses Inge Eriksen for nogle år siden med 
mor og søster. Herover er det Inge og hen-
des søster i det fine tøj med billedbogen. 



 9 

 

SOGNEROD 

kår, mig og mine søstre er vok-
set op under. Men heldigvis kla-
rede vi det uden at blive pro-
blembørn. Måske har det i virke-
ligheden modnet os, og gjort os 
til mennesker med et positivt 
livssyn og med megen humor. 
Der bliver i hvert fald grint me-
get, når jeg og min søster er 
sammen.  
 
….og ungdom 

Da jeg kom ud af skolen, kom 
jeg i lære som ekspeditrice i den 
lokale slagterforretning i Assens, 
hvor jeg er født. Jeg husker, at 
jeg måtte hjem for at hjælpe min 
mor i løbet af arbejdsdagen – 
det kunne jeg lige nå mellem 2 
ærinder for slagtermesteren. Så 
min mor er, på trods af sin syg-
dom, aldrig blevet passet at an-
dre end af os døtre. Ja, det var 
en anden tid! Heldigvis var min 
mor jo oftest glad, så det var 
ikke noget problem at have ven-
inder med hjem, men jeg sagde 
altid til gæsterne, hvordan det 
stod til med min mor. Den åben-
hed, tror jeg, var vigtig i ung-
dommen, og jeg har aldrig ople-
vet at have været flov over at 
have en mor, som var handicap-
pet.”  
 
Så til Kværndrup 

I 1967 kom Inge og Gert til 
Kværndrup, fik børn i 1969 og 

1973, og har i dag 3 børnebørn, 
som hun meget gerne passer. 
Når man hører om Inges liv, er 
der stof nok til adskillige artikler. 
Hvem ved for eksempel, at Inge 
i 20 år fra 1977 til 1997, har ar-
bejdet på Chris Konserves, der 
lå i Kværndrup indtil 1997, hvor 
det blev solgt. Inges mand Gert 
var ansat i 36 år i firmaet, se-
nest som direktør, og der var op 
til 14-15 ansatte. Firmaet var 
mest kendt for økologisk grønt-
sagspaté, og for mange former 
for konserves, men først og 
fremmest for deres champignon. 
 
Stadig aktiv 
Efter tiden med Chris, søgte In-
ge så i Oasen – dette på trods 
af, at hun aldrig havde arbejdet 
med børn tidligere. Gert fik job 
andet sted i branchen – nemlig 
på Kompan! Og selvom Inge er 
gået på efterløn, har hun måske 
aldrig været mere flittig end nu. 
Med fare for at glemme nogle af 
hendes nuværende og tidligere 
tillidsposter, kan nævnes: Med i 
bestyrelsen for Kværndrup For-
samlingshus, med i styregrup-
pen vedrørende Kværndrup-
ugen i uge 19, skuespiller - og 
leder – af revyholdet, som op-
træder i uge 19, tidligere næst-
formand for Kværndrup Skytte - 
& Gymnastikforening – og hun 
er blevet kåret til ”årets for-
eningsnavn”. Er desuden aktiv i 
senioridræt og i Fitnesscenteret 
i Kværndrup Hallen, danser  
Zumba, er besøgsven og nok 
meget mere. En aktiv kvinde, 
som påstår, at hun faktisk var 
meget genert som ung. 
 
Og til sidst endnu et par anek-
doter…. 
En dag Inge var på besøg i Oa-
sen, hev en lille gut Inge til siden 
for at komme til at snakke meget 
fortroligt med hende. Inge troe-

de, at han havde et problem, 
men det han ville vide under 4 
øjne var: ”Kommer du og bager 
småkager i år?” 
 
En dag var der en af drengene, 
der hele tiden tog sig i skridtet, 
hvorfor Inge spurgte ham, om 
han skulle tisse. Næh – det skul-
le han ikke: ”Jeg skal bare have 
rettet den ud!” 
 
Inge kom uventet på besøg i 
Oasen og mødte så en af dren-
gene. Men i stedet for at løbe 
hende i møde, som han plejede, 
vendte han hende ryggen og 
forsvandt. Inge tænkte, at det 
dog var mærkeligt – hun havde 
ikke noget udestående med 
ham. Men pludselig kom dren-
gen så tilbage med hele Oasen 
efter sig, mens han råbte ”Inge 
er her, Inge er her”! 
 
Redaktionen siger tak for besø-
get hos Inge. Hvad vi vidste i 
forvejen blev bekræftet: Der er 
rigtig meget at skrive om en po-
sitiv og optimistisk person som 
Inge. Nye, spændende oplysnin-
ger kom frem, i hvert fald for un-
dertegnede. Så måske er det 
sidste ord ikke sagt om Inge!  
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Turen går til Sri Lanka 
 
Af Marie Storm Strandholdt 
 
Imens jeg sidder og skriver på denne artikel, er der kun 3 uger og 4 dage til at jeg og en veninde 
fra min klasse tager til Sri Lanka i 9 ugers praktik i vores uddannelse til Fysioterapeut, på børne-
hjemmet Lotus Hill, Home for Disabled Children. Når I sidder og læser dette, er vi i fuld gang 
med vores praktik, langt væk hjemmefra, i et land med en helt anden kultur og indstilling til fy-
sioterapi. 

Lotus Hill 
Vi skal arbejde på et børnehjem 
for fysisk og psykisk handicappe-
de drenge i alderen 5-17 år. Der 
bor 12-14 drenge på børnehjem-
met, der bliver undervist og pas-
set af 7 srilankanere. Drengene 
har ingen deciderede diagnoser, 
men sygdomsbillederne tyder på 
ADHD, autisme, Downs Syn-
drom (mongolisme), cerebral 
parese (lammelser), epilepsi og 
psykiske mén efter misbrug, vold 
og mishandling. I Sri Lanka an-
ser man handicappede for at 
være onde, dumme eller besatte 
af djævle. Mange bliver gemt 
væk for omverdenen og bliver 
både mentalt og fysisk mishand-
let. De mest handicappede over-
lever ikke længe i Sri Lanka, og 
børn med mildere former for 
handicaps har meget dårlige vil-
kår for at blive forstået, passet 
og behandlet respektfuldt. 
 
Vores arbejdsopgaver 

Udover at træne med drengene  
i gruppeterapi, massage, afslap-

ning og individuel træning, skal 
vi også undervise 6 lokale mun-
ke 6 timer om dagen fra man-
dag-fredag. De skal lære, hvor-
dan man kommunikerer med 
handicappede børn, enkle tera-
piteknikker og princippet ’lear-
ning by playing’ (læring gen-
nem leg). Via dette projekt med 
at undervise de lokale, er det 
meningen, at Sri Lanka efter-
hånden selv skal kunne vareta-
ge behandlingen af fysisk og 
psykisk handicappede børn. 
Jeg vil skrive en artikel mere 
her i bladet, når jeg kommer 
hjem igen. Hvis I er yderligere 
interesseret i vores projekt, vil 
vi skrive et par artikler til fysio-
terapeuternes hjemmeside 
www.fysio.dk, imens vi er der-
nede. Nedenstående link er til 
en hjemmeside med billeder og 
videoer fra Lotus Hill. De er ta-
get af vores vejleder Antti, den-
gang han var dernede i vinte-
ren 2010-2011.  
http://lotushill.kuvat.fi/kuvat/  

(fortsættes) 

Fakta 
Sri Lanka er en demokratisk socialistisk republik, beliggende i Asien syd for Indien. Arealet er 65.610 
km2 med et indbyggertal på 21,5 million. Størstedelen af indbyggerne er singhalesere, og en mindre 
del er hinduistiske tamiler. Spændingerne mellem disse 2 grupper førte til, at der udbrød borgerkrig i 
1983. En krig der varede indtil 2009 og som kostede 70.000 mennesker livet. 250.000 tamiler endte i 
flygtningelejr under krigen.  
Tsunamien i 2004 medførte, at 35.000 mennesker blev dræbt, 10.000 blev sårede og 500.000 endte i 
flygtningelejre rundt på hele øen. Tsunamien ødelagde 70 % af fiskerbådene og 50.000 hjem. 

Pga. den langvarige borgerkrig og tsunamien er landet fuld af ødelagte familier. Livet er først nu ved at 

komme tilbage til det normale igen.   

Artiklens forfatter er klar til spæn-
dende praktikophold på Sri Lanka. 
 
Marie er aktiv træner i Kværndrup 
Boldklub og spiller selv kvindese-
nior i FC Midtfyn. Marie er i øvrigt 
barnebarn til Birte Poulsen, som I 
kan læse mere om i artiklen om 
alterdug til Kværndrup Kirke. 

http://www.fysio.dk/
http://lotushill.kuvat.fi/kuvat/
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Donationer 
Vi har søgt om donationer til at 
købe relevant fysioterapeutisk 
udstyr for. De har stort set ikke 
noget udstyr på Lotus Hill, og 
når alle finansielle og praktiske 
indkøb er ordnet, har de ikke råd 
til at købe hverken udstyr eller 
legetøj til drengene. Hvis I har 

lyst til at støtte vores projekt på 
Lotus Hill med et beløb, vil både 
vi og de, blive meget taknemme-
lige. Jeg kommer hjem på julefe-
rie i 2 uger fra d. 17. december 
til d. 2. januar, så hvis vi har 
modtaget nogle donationer, vil 
jeg kunne købe udstyret i de 2 
uger og tage med derned i an-

den periode. 
Pengene kan sættes ind på den-
ne konto: Regnr.: 6845    Kon-
tonr.: 0001515362 

Husk at skrive at det er til støtte 

til Sri Lanka og også meget ger-

ne, hvem pengene er fra! 

Turen går til Sri Lanka (forts.) 

Trine Greve, som var svaret på sidste nummers opgave 
”Gæt en kværndrupper”, fortæller, at hun lige efter sidste 
blads udgivelse tit blev spurgt, om hun spiller fodbold. 
Trine fik faktisk mange flere henvendelser, end vi fik løs-
ningsforslag.  
Den heldige vinder blev denne gang Erna Hansen, Laur-
bærvænget 11 (tv på billedet). Tillykke til Erna, der her 
får overrakt præmien, en flaske Egeskov vin sponseret 
af SuperBrugsen, af Trine Greve (th) 

Dette nummers konkurrence 

Hun er bosat i Kværndrup 
og har fødderne solidt plan-
tet i det midtfynske for-
eningsliv, men agerer også 
gerne globalt, f.eks i Hong 
Kong og USA. Hun er 
yderst handlekraftig og altid 
på vej mod nye mål, er 
svær at kue og har et impo-
nerende og hæsblæsende 
aktivitetsniveau. Hendes 
børn mener, at det simpelt-
hen skyldes, at hun er for 
dårlig til at lave ingenting.  
I sine yngre dage især, var 

hun skydegal og fik beteg-
nelsen den fynske Annie 
Oakley. (hende fra ”Annie 
get your gun”) Og hun sky-
der heldigvis fortsat gerne 
med skarpt, såfremt det er 
nødvendigt.  
 
Hvem er hun?  
 
 
- svar indsendes til re-
daktionen eller lægges i 
postkassen Kirkevej 4 
inden d. 1. februar 2012.  
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Lille motionscenter med stort hjerterum 

Af Lars Skov Sørensen 

Drømme og entusiasme banker stadig med høj puls blandt instruktørerne, her snart 2 år efter de 

første skridt blev taget på løbebåndet i Kværndrup Fitness- og Motionscenter. 

En svag summen fra de vel-
smurte træningsredskaber pu-
ster livligt til lokalets energiske 
stemning. Tirsdagen er trukket 
ud på de sene eftermiddagsti-
mer og et par medlemmer er i 
fuld gang med at udfordre hver 
en fiber i kroppen i det lokale 
fitnesscenter. ”Jeg bor i Kværn-
drup, så det er nemt at tage 
herop”, siger David Ratzabi, 
inden han kaster sig over næ-
ste styrkeprøve. Han har været 
bruger af motionscentret i 
Kværndrup siden det startede, 
og pointerer, at tiden og der-
med den lokale beliggenhed, er 
afgørende for ham. 
 
Barnestol som redskab? 
Centrets egne instruktører er 
enige i David Ratzabis geogra-
fiske argument. Men på 

spørgsmålet om, hvorfor man 
ikke lige så godt kan tage ud og 
træne på de større fitnesscen-
tre i Svendborg eller Ringe, har 
de ingen problemer med at 
nævne endnu flere styrkepositi-
oner ved Kværndrups mere be-
skedne rammer: ”Vores center 
er drevet af frivillige og er ikke 
startet for pengenes skyld. Det 
er nemmere at få indflydelse 
her og få indfriet sine ønsker”, 
påpeger instruktør og udvalgs-
medlem, Liv Hellesen. ”Det er 
også nemmere og muligt for 
unge med børn at træne”, sup-
plerer en anden instruktør, 
Vagn Jørgensen. Det svar spa-
rer bladets udsendte for 
spørgsmålet, om hvorfor i alver-
den der står en barnestol midt 
mellem motionsmaskinerne?!  
De to ildsjæle nævner sågar, at 

nogle brugere af centret har 
haft deres barnevogne stående 
lige uden for døren, mens de 
trænede. De to instruktører 
minder også om, at lokale akti-
viteter åbner mulighed for, at 
møde andre, der bor i lokal-
samfundet. 
 
Personlig træning 

”Vi følger folks træning”, siger 
Liv Hellesen og lover et per-
sonligt engagement fra centrets 
i alt 5 instruktører. Vagn Jør-
gensen er enig i det han kalder 
’et individuelt træningscenter’. 
”Jeg vil hellere planlægge en 
ekstra time sammen med en 
bruger for at være sikker på at 
øvelserne gøres rigtigt”, lyder 
det fra Liv, der tillige påpeger at 
”vores center er lille og hygge-
ligt ”. 
 

De utrættelige instruktører, Vagn Jørgensen og Liv Hellesen 

Hvileplads til centrets yngste gæster 
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”Størrelse i lilleputklasse, men indretning i verdensklasse.” 

Indholdet tæller 
Netop træningslokalets lidet 
prangende størrelse på godt 42 
m², må kandidere til prædikatet, 
som en af landets mindste af 
slagsen. Ikke desto mindre er 
udnyttelsen af den værdifulde 
plads ret imponerende. ”Man 
kan træne hele vejen igennem”, 
fortæller Vagn Jørgensen og 
hentyder til, de mangeartede 
maskiner og redskaber lige fra 
ro-maskiner og crosstrainer til 
håndvægte, løbebånd og rib-
ber. Alt udstyr er indkøbt som 
helt nyt. 
 
Centret i endnu bedre form  
Altså et fuldt tidssvarende og 
funktionsdygtigt motionscenter 
for de nuværende 68 aktive 
medlemmer. 
Men: ”Vi vil gerne have at det 
bliver endnu større”, griner 
Vagn. ”..Og flere maskiner og 
nyt gulv!”, bryder Liv Hellesen 
ind. Herefter overbyder de to 
instruktører nærmest hinanden 
med ønsker og visioner om 
fremtidens fitness i Kværndrup. 
Og det er tilsyneladende ikke 
for at tegne store overskrifter, 
men fordi de som frivillige, vir-
kelig brænder for at udvikle lo-
kalsamfundet. De seneste par 
år har da også allerede budt på 
en del nyskabelser på aktivi-
tetssiden, nemlig 
”Indoorcycling” inde i hallen, 
”Senior-fitness” og nu senest 
også ”Power-træning”, hvor 
blandt andet naturens egne 
redskaber er en del af trænin-
gen.  Men trods mange aktivite-
ter på løftestangen, kan det fri-
villige engagement i Kværndrup 
Fitness- og Motionscenter sag-
tens bære mere endnu. ”Vi er 
modtagelige over for ønsker og 
alle er hjertelige velkomne i 

centret”, fastslår Liv Hellesen. 

Kværndrup Fitness– 
og Motionscenter: 
 
 Åbnede 2. januar 2010 
 Åbent alle dage fra 5.00

-22.00 
 En del af Kværndrup 

Idrætsforening 
 
 Læs mere på 

www.kvaerndrupif.dk 

Tak fra Kværndrup 
Idrætsforening 
 

Der skal lyde en tak til FFV og 

Nordeafonden for de tilskud, de 

har bevilget til Kværndrup 

Idrætsforening til hhv. en ny 

nedspringsmåtte og spinning-

cykler.  
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Tak til Carlsberg 
Sportsfond.  
 
Kværndrup Idrætsforening vil 
gerne rette en stor tak til Carls-
berg Sportsfond, som har givet 
os økonomisk støtte til et nyt 
bordtennisbord. Også tak for 
den hurtige behandling af vores 
ansøgning. Der gik knap 14 
dage fra vi sendte ansøgnin-
gen, til vi fik bevillingen. 
 
Vores træner Peter Foged var 
glad for at kunne præsentere 
børnene for et helt nyt bord 
næsten fra sæsonstart. 

Glad træner, Peter Foged, med glade bordtennisspillere ved det nye bord-
tennisbord 

Bevæg dig for sjov 
 
Af Anne Sloth 

Lørdag d. 8. oktober myldrede 
hallen igen af liv, da der var 
Bevæg dig for sjov. Ca. 50 
børn og ret så mange voksne 
havde fundet vej til eftermidda-
gen, som blev livligt afviklet 
med spring på airtrack og diver-
se andre måtter og redskaber, 
basketball, rulleskøjter, store 
bolde, waveboards, ”sæbekas-
se-kørsel” og masser af hygge. 
En fornøjelse at være med til at 
arrangere noget sådant, når så 
mange bruger tilbuddet aktivt, 
store som små, og dejligt at se, 
hvor alle tager hensyn til hinan-
den. Alt i alt en eftermiddag, 
som man kun kan blive glad og 
fornøjet over. 
 
Vi fortsætter i 2012, hvor der er 
Bevæg dig for sjov d. 7. januar 
og 10. marts. Sæt allerede nu 
kryds i kalenderen. 
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Ny målgruppe på Egebo - Seniorcenter Egebo 
 
Af Anelise Nielsen, Formand Egebo’s Venner 
 
Nye beboere er flyttet ind, alt er i godt gænge, og aktiviteter for beboere og medlemmer fra byen 
fortsætter uændret. 

Efter en travl tid på centret, 
hvor forandringens vinde har 
blæst, er der kommet mere ro 
og aktivitet omkring os alle. Vi 
var alle meget spændte på 
fremtiden. Den nye målgruppe 
flyttede ind i deres nye hjem i 
maj måned. De havde tidligere 
boet forskellige steder. 
Sommeren blev brugt  til at læ-
re hinanden og personalet at 
kende. Der var også lige en 
sommerferie, der skulle over-
stås. Som jeg ser det nu, når 
jeg besøger centret i forbindel-
se med forskellige ting, funge-
rer det godt. Personalet er ven-
ligt, og de er gode til at tage sig 
af beboerne. 
Når vi, som stadig er Egebo’s 
Venner, kommer derind, får vi 
en rigtig god modtagelse. 
Høstfesten, som vi afholdt for 
beboere og medlemmer, var 
rigtig vellykket. Alle 18 beboere  
var med. Underholdningen, 
som alle nød, ikke mindst bebo-
erne, som er meget glade for 
musik og sang, stod Bodil og 
Erling Engholm for. 
Hovedretten blev leveret fra 
vores forsamlingshus: Gl. dags 
oksesteg med bønner/gule-
rødder, brun sovs og kartofler, 

var meget, meget mørt og vel-
tillavet, OK. Dessert: fin og 
lækker citronfromage 

Sidst på sommeren fik alle os, 

som tidligere kom på Egebo 

Plejecenter, en invitation fra 

Forstander og Leder med ori-

entering om fremtiden. Alle fik 

en rigtig god modtagelse, og 

vi fik grønt lys til at fortsætte 

med aktiviteter både for bebo-

ere og medlemmerne ude fra 

byen. Det samme gælder og-

så for mange andre brugere af 

stedet, så som: kortspil, strik-

kedamer, edb, stolemotion og 

borgere, som bruger fitness-

centret. 
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Et efterår med masser af naturoplevelser i Børnehuset Oasen 
 

Af Jeppe Eder-Jensen 
 
”..man ikke må smide skrald, for ormene har svært ved at lave det om til jord”. Natur er for livet. 

I Børnehuset Oasen har vi i 
løbet af efteråret arbejdet med 
forskellige aktiviteter, hvor fo-
kus har været på natur og na-
turfænomener. Alle børnene 
har været på tur i skoven, lavet 
mad af råvarer fundet i naturen 
og lavet en insekt-by. Fokus i 
alle aktiviteterne har været at 
give børnene viden inden for 
området. 
 
Skovturene har bl.a. et mål om 
at lære børnene om regler for 
at færdes i skoven. De har lært, 
at man ikke må lave for meget 
larm i skoven, så bliver dyrene 
bange, at man ikke må smide 
skrald, for ormene har svært 
ved at lave det om til jord og at 
man ikke må knække grene af 
træerne. Så har vi talt om alt 
det, skoven kan bruges til, vi 
kan klatre i træerne, springe 
over en å, lave huler, se dyr 
osv. 
 
Et andet mål med skovturene 
har været at give børnene vi-
den om, hvilke dyr der bor i 
skoven. Børnene fandt ud af at 
ræven bor i skoven, at den so-
ver om dagen og jager om nat-
ten og at den godt kan lide at 
spise mus og hare og den lever 
i en rævegrav under jorden. 
Der bor også mus i skoven, de 
spiser bl.a. grankogler og nød-
der og de bor i små huller i jor-
den. Børnene har gået ned til 
skoven, alle har haft rygsæk, 
drikkedunk og madpakke med 
på turene og vuggestuen var 
selvfølgelig også med.  
 
Børnene har også lavet mad af 
råvarer, som de selv har været 

ude og finde i naturen omkring 
Oasen. De fandt æbler, pærer, 
nødder, brombær, rabarber, 
hyldeblomst, mirabeller, kryd-
derier fra sansehaven og flere 
andre ting. Af disse råvarer 
blev der bl.a. lavet marmelade, 
saft, pesto og krydderierne blev 
brugt til at give den gode smag. 
Der blev samtidig indkøbt råva-
rer, så børnene kunne lave et 
godt og sund måltid mad. Der 
blev snakket om, hvor kartofler, 
gulerødder, agurk og kød kom-
mer fra og hvordan man bager  
boller. Menuen for perioden 
var: Bagekartofter med skinke 
og cremefraiche fyld og Okse-
ruller a lá Oasen med krydderi, 
guacomole og pasta – pesto 
salat. Der blev bagt boller til 
marmeladen, drukket saftevand 
og pyntet med bær. Børnene fik 
specielt brugt smags- og syns 
sansen i denne aktivitet. 
 
Den tredje aktivitet, børnene 
skulle prøve, var at lave en in-
sektby. Børnene var rundt på 
Oasens store legeplads og fin-
de insekter, der blev vendt 
mange sten og træstammer i 
perioden og fundet mange flot-
te insekter. Børnene var også 
ved åen med fiskenet og når 
der blev fanget noget, kom det i 
spanden og blev taget med 

hjem til nærmere undersøgelse.  
Børnene fik udleveret forstørrel-
sesglas og de voksne hjalp, 
bevæbnet med en insektbog, til 
at finde ud af navnene på det, 
der blev fundet. Der blev fundet 
rygsvømmere, edderkopper der 
lever i vandet, regnorme, frøer, 
skrubtudser, bænkebidere, 
mange forskellige snegle, fluer, 
der var blevet fanget i et edder-
koppespind, og børnene opda-
gede, at der findes rigtig mange 
forskellige insektarter i naturen.  
 
Der blev også snakket om, 
hvordan man behandler insek-
terne på en god måde, ikke 
klemme for hårdt og de skal 
altid sættes ud i naturen igen. 
 
Vi afsluttede perioden med en 
stor fest, hvor vi lavede mad, 
hyggede os og snakkede om 
vores oplevelser. 
 
Perioden var en stor oplevelse 

for både voksne og 
børn i Børnehuset 
Oasen. Vi kan mær-
ke, at børnene kom 
fra aktiviteterne med 
en viden om natu-
ren, som de forhå-
bentlig kan bruge 
videre i livet. 
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Efterårets gang i SFO slottet! 

Af Johnny Vejen Kristensen 

Tiden nærmer sig, hvor uden-
dørs aktiviteterne bliver mindre 
og mindre, men dermed ikke 
sagt, at de går helt i stå. Vi har, 
her i efteråret, erhvervet os 
nogle nye Triker cykler, samt et 
trehjulet løbehjul, som fungerer 
lidt på samme måde som et 
waveboard. Disse bliver med 
stor glæde brugt rigtig meget i 
skolegården, når vejret er til 

det.  

Vores årlige hockey-turnering 
for SFO'erne på Tre Ege sko-
len foregår tirsdag den 29. no-
vember i Ryslinge hallen, og vi 
er derfor allerede nu i fuld gang 
med træningen i skolens gym-
nastiksal, hvor der trænes to 
gange om ugen med forskellige 
sammensatte hold. Gymnastik-
salen bruger vi rigtig ofte til 
mange andre aktiviteter såsom 

stikbold, fri leg, battle m.m. 

SFO BIO kører igen for 3. klas-
se her i efteråret og vinterhalv-

året. Vi kører med toget til Rin-
ge. Tirsdag d. 15 november 
skal vi se "De 5 og spionerne", 
tirsdag d. 6 december 
"Superbror", tirsdag d. 17 janu-
ar "Den kæmpestore bjørn", 
tirsdag d. 14. februar står den 
på, "Orla Frøsnapper" og den 
sidste film bliver tirsdag d. 20 
marts, hvor vi skal se 

"Dragejægerne". 

Det har de forgangne år været 
en kæmpe succes, og børnene 
glæder sig rigtig meget til at 
skulle i biografen.  November 
er også måneden, hvor julega-

veprduktionen så småt går i 
gang. Det kreative værksted 
samt træværkstedet er åbent, 
og der kreeres flotte ting i stor 
stil. Spændende at se, hvad 
årets julegavehit mon ender 

med at blive.  

Hver anden torsdag har vi for-
ældrekaffe og kage, og her i 
november gentager vi sidste 
års store succes: DEN ÅRLIGE 
FORÆLDRE/BARN BORD-
FODBOLDTURNERING, hvor 

vi igen i år ser frem til et super 
arrangement og et stort frem-

møde. 
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Torsdag d. 27.10. var Kværn-
drup Skoles 3. og 4. kl. på be-
søg på Toftegårdskolen i Få-
borg. Sammen med 10 andre 
3. / 4. klasser fra Faaborg/
Midtfyns Kommune deltog de i 
et stort kor, som sammen med 
et orkester fra musikskolen og 
en dramagruppe fra Ringe op-
førte: Spøgelser og gode feer. 
Tekst og musik er skrevet af 
Tommy Hovgaard Nielsen fra 
Gislev. 
I ugerne op til koncerten blev 
der øvet flittigt på sangene. 
Torsdag før efterårsferien kom 
Tommy forbi skolen for at høre 
elevernes sang og fortælle lidt 
om, hvordan han fik ideen til 
sangene.  
Koncerten blev en dejlig ople-
velse. Hele formiddagen gik 
med at øve. Eleverne skulle 

Tre Ege Skolen i Kværndrup vandt højskolesangbog i guldtryk 
 

Af Mette Schiel 

 
Tre Ege Skolen  

KVÆRNDRUP AFDELING 
 

skolen i hjertet af byen 
 
 

 www.treegeskolen.dk 

 
Er du klar til vinteren? 

Styrk immunforsvaret med Zoneterapi og gode 
råd om vitaminer og mineraler. 

  
Laserterapi til ømme muskler og sener. 

  
Vi ses i Klinik Hygia 

  Sanne G. Tyllesen 
Rødhøjsvej 16, 5772 Kværndrup 

Tlf. 60 67 87 88  www.klinik-hygia.dk 
   

til den årlige landsdækkende 
”Spil Dansk Dag”, der altid af-
holdes den sidste torsdag i ok-
tober.  
Kværndrup Skole var så heldig 
at vinde en gave udtrukket 
blandt de aktive Spil Dansk 
skoler. Gaven bestod af et ek-
semplar af den nye højskole-
sangbog i guldtryk, et Usb-stik 
med alle melodier, en cd og en 
udgave af Sanghåndbogen. 
Gaven blev overrakt i uge 45 af 
Tommy Hovgaard Nielsen ved 
en morgensamling på skolen. 

lære at synge i et kor på 150 
børn i stedet for på 30 børn. 
Formiddagen sluttede med, at 
stykket blev opført for forældre 
og bedsteforældre. 
Koncerten var dette års bidrag 
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Festlig Spil Dansk-Dag på Trunderup Friskole 
 
Af Karin Thordsen 

 
En fin og stemningsfuld caféaften på Trunderup Friskole med  nyt og gammelt, sjovt og stem-
ningsfuldt. 

I anledning af årets Spil-Dansk 
Dag blev der afholdt caféaften 
på Trunderup Friskole og afte-
nens program bestod af indslag 
fra både elever og lærere. 
Aftenen indledtes med Grundt-
vigs ”Nu falmer skoven trindt 
om land”, og her blev det slået 
fast, at fællessangen stortrives i 
Trunderup, for de ca. 80 publi-
kummer sang godt med, og så-
ledes var stemningen sat til en 
god aften. 
Herefter blev scenen indtaget af 

elever fra 8. og 9. klasse, der 
læste egne digte op. Digtene 
har eleverne selv skrevet som 
afslutning på et forløb i dansk 
omkring Dan Turéll, og det er 
der kommet både stemningsful-
de og sjove digte ud af. Under 
oplæsningen grinede publikum 
flere gange højlydt af de fanta-
sifulde bogstavrim og sjove 
gentagelser i nogle af digtene, 
og helt stille var der i salen, da 
de mere alvorlige og stem-
ningsfulde digte blev læst op.  

Efter Kim Larsens ”Strengeleg” 
var der underholdning ved 3 af 
skolens lærere, der til lejlighe-
den havde dannet en lille trio 
bestående af Kirstine på klaver, 
Steen på bas og Karin på sang. 
Repertoiret bestod af PH´s 
kendte viser og Kai Normann 
Andersen melodier.  
Publikum nød en kop kaffe 
med hjemmebag eller et glas 
vin til lyden af de kendte sange. 
Alt i alt en fin og stemningsfuld 
aften på Trunderup Friskole, 
der sluttede med Frank Jægers 
smukke efterårssang ”Det løv-
fald, som vi kom så alt for nær”. 

Skolens sammenspilshold 
spillede Strengelegen af Kim 
Larsen 

Mange var mødt op, både forældre og folk fra byen 
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Trunderup Friskole 
 
Af Jørn Frank Rasmussen 
 
På Trunderup Friskole har man f.eks. med god erfaring inddelt eleverne i tre grupper: yngste –, 

mellemste– og ældstegruppe. Skolen arbejder stadig målrettet på at udvikle sig  

De store skolesammenlægnin-
ger har givetvis en økonomisk 
gevinst for kommunerne, men 
eleverne er de store tabere. På 
Trunderup Friskole har man i 
mange år kunnet se, at den 
mindre skole har fantastiske 
muligheder for barnets trygge 
udvikling og for at kunne under-
vise efter de undervisningsprin-
cipper, som alle eksperter på 
undervisningsområdet hylder. 
På Trunderup Friskole har man 
f.eks. med god erfaring inddelt 
eleverne i tre grupper: yngste-, 
mellemste– og ældstegruppe. 
Skolens erfaringer med denne 
opdeling er udelukkende posi-
tiv. Eleverne opdager allerede 
fra skolestart, at aldersforskel-
le, faglige niveauforskelle og 
forskellige sociale kompetencer 
er udfordrende og udviklende. 
En virksomhed, der i medarbej-
dergruppens aldersmæssige 
sammensætning ikke har den 
samme nuancerede sammen-
sætning, er vel nærmest utæn-
kelig. Den innovative undervis-
ning, som skolen målrettet 
praktiserer i de projektoriente-
rede emneuger, skal udvikle 
eleverne til at blive initiativrige 
og til at de tager medborger-

Ved skolens daglige morgen-
sang har hver elev en morgen-
sangspartner. En ældre elev 
hjælper en yngre elev, og den-
ne opdeling benyttes når sko-
len har emneuger, fælles lejr-
skoler m.m. Denne ordning er i 
høj grad med til at udvikle de 
enkelte elevers sociale kompe-
tencer. Den lille skole giver ele-
verne den tryghed, som er nød-

vendig for at turde udvikles. 
Eleverne læres og øves også i 
at fremvise og fremlægge et 
givet stofområde for klassen 
eller for hele skolen. Eleverne 
står ofte for et  arrangement 
ved skolens morgensamlinger 
på Videnstorvet. Det kan være 
oplæsning, fremvisning af bille-
der eller musik. Vi har oplevet, 
at lærere fra de videregående 
uddannelser ofte roser vores 
elever for at turde fremlægge 
eller tale i store forsamlinger. 
Et af argumenterne ved for-
årets mange skolesammenlæg-
ninger var, at store enheder 
giver eleverne flere valgmulig-
heder. På Trunderup Friskole 
kunne man i foråret tage 3 in-
teraktive tavler i brug, og kunne 
dermed sikre, at eleverne kun-
ne bruge de interaktive mulig-
heder i den daglige undervis-
ning. Tiltaget har bibragt ele-
verne bedre muligheder for at 
være velforberedte til de vide-
regående uddannelser.  
 
Skolen arbejder stadig målret-
tet på at udvikle sig. Skolen har 
hvert andet år arrangeret ud-
landsrejser for de ældste ele-
ver, og dette har ført til ideer i 

skab. Også i disse sammen-
hænge tilstræber skolen, at ele-
verne lærer at arbejde sammen 
på tværs af årgangene. Så når 
man i disse år hylder de store 
skoler med den klasseopdelte 
undervisning, har Trunderup 
Friskole i mange år arbejdet 
målrettet med at udvikle elever-
nes evne til at samarbejde på 
tværs af årgange. 
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lærerkollegiet om at skabe en 
mere international profil for vo-
res ældste elever. Internationali-
seringen af vores samfund er 
skabt gennem den globale ud-
vikling, der er sket med vores 
udvidede kommunikationsmulig-
heder. Denne verden må en 
skole forholde sig til og præsen-
tere sine elever for, da den er 
en del af den virkelighed, de un-
ge vil møde i deres voksenliv.  

Det er vigtigt, at en skole hele 
tiden er opmærksom på den ud-
vikling, som det omgivende 
samfund gennemgår. At det om-
givende samfunds skolesystem 
så udvikler sig i en retning, som 
gør en 155 årig gammel skole 
attraktiv, er bare dejligt. Mange 
skoler og pædagogiske konsu-
lenter hylder de samlæsnings-
principper, som Trunderup har 
praktiseret i mange år. 

Et af de mere utraditionelle 
dyrskue-dyr: En flot frø 
Foto: Tina Helm Baumgartz-
Frederiksen 

Tredje lørdag i september var 
der børnedyrskue på Trunde-
rup Friskole, i år også med vel-
smagende kagekonkurrence. 
Opfindsomheden og kreativite-
ten havde været stor blandt 
deltagerne, og dommerne var 
kommet på en svær opgave 
med at udpege en vinder. Se-
nere på dagen kunne publikum 
købe smagsprøver på de for-
skellige flotte og lækre kager. 
Også med dyrene havde bør-
nene været kreative. Udover de 
traditionelle kæledyr kunne 
publikum se frøer, tudser og 

Dyrskue med flotte kager og dejlige dyr 

 
Af: Kirstine Simon-Gaarde 

Cecilie fra 5. klasse havde brugt 
flere dage på denne flotte kage-
kostald, som blev vinder af kage-
konkurrencen 

vandsalamandre – som natur-
ligvis nænsomt blev sat på fri 
fod igen efter dyrskuet. 

De små børn kunne få en 
træktur på en Shetlandspo-
ny. Her er det Fie, der hjæl-
per 
Foto: Tina Helm Baumgartz-
Frederiksen 

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

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

Hilsen Tage. 

 

 

HAR DU BRUG FOR EN  

SYERSKE? 

 

Jeg hjælper gerne med at: 

Skifte lynlås 

Reparere 

Lægge op og forandre 

Sy gardiner og andet tilbehør 

 

Kløvervej 7, Kværndrup 

  

Tlf.: 62 27 22 14 
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Af Mette Schiel 
 

Den lokale badmintonklub hav-
de i samarbejde med DGI ar-
rangeret to dage fuld af bad-
minton. 
Mandag d. 29.8. og onsdag d. 
31.8 fik eleverne på Kværndrup 
Skole besøg af Alexander 
Gram fra DGI. Alexander, der til 
daglig arbejder som lærervikar, 
er en erfaren badmintoninstruk-
tør. I løbet af sommeren har 
han undervist i badmintonsko-
ler rundt omkring på Fyn. Ale-
xander havde et godt tag på 
børnene. Alle var aktive og gla-
de. 
Gitte Jansen fra den lokale 
badmintonklub havde sørget for 
frugt og vand til pausen. Det er 
2. år Gitte er med til dette ar-
rangement for skoleelever fra 
1. – 4. kl. ”Vi plejer at få en del 
nye medlemmer efter, at vi har 
afholdt sådan en dag. Sidste år 
havde vi kun 2 på begynderhol-
det, men efter arrangementet 
fik vi 10 nye medlemmer,” for-
tæller Gitte. 

Af Oskar, Lukas og Tobias 4.kl. 
 

Vi havde badmintondag i 
Kværndruphallen. 3. og 4. klas-
se var samlet og spillede bad-
minton. Det var hyggeligt, men 
lyset gik hele tiden ud. Vores 
træner var flink og god til bad-
minton. Vi spillede og legede 
lege fra klokken 9:00 til 12:00. 
Vores træner hed Alexander. 
 

Af Sia og Michelle 4. kl. 
 

Mandag d. 29. august var der 
badmintondag i Kværndruphal-
len. 3. og 4. kl. var der sam-
men. Trænerne hed Gitte og 
Alexander, de var søde. Vi le-
gede og spillede. Alle var med, 
og det var sjovt. Vi fik en flaske 
vand og et stykke frugt i pau-
sen. Det var lidt hårdt, fordi vi 
havde idræt lige bagefter. Til 
sidst skulle vi spille rundt om 
nettet, men lige før det, måtte vi 
bare spille, som vi havde lyst til. 
Vi skulle også øve nogle serve, 
så vi selv kunne sætte spillet i 
gang. Det var en lille smule 
hårdt, men vi overlevede. 

Badminton i Kværndrup 
 

I sidste sæson var der 48 børn 
og 65 voksne i klubben. Der 
bliver spillet mandag og ons-
dag, og der er stadig ledige 
baner for motionister. 

TANDLÆGERNE I KVÆRNDRUP 
Jørgen Bergmann & Eva K. Jensen 
Svendborgvej 5, 5772 Kværndrup, tlf.: 62 27 27 71 

Se vores hjemmeside: www.bergmannjensen.dk 

Vidste du: 
At Kværndrup by med 258 indbyggere i 1840 hørte til blandt 
landets største landsbyer. 

http://www.bergmannjensen.dk
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Fredag den 30. september gjor-
de kemi-A holdet fra Midtfyns 
Gymnasium sit indtog på Tre 
Ege Skolen i Kværndrup. Som 
led i naturvidenskabsfestivalen 
2011 skulle vi mødes med de 
forskellige elevårgange på fol-
keskolen for både at fremvise 
et flot kemi-show og delvis ind-
drage eleverne i forskellige 
spændende forsøg, hvor vi stod 
med ansvaret for en lærerig 
formidling af kemiske fænome-
ner.     
     Tanken bag naturviden-
skabsfestivalen, og dermed 
også bag vores besøg, er at 
skabe større bevidsthed og in-
teresse for naturvidenskaben. 
Dette indebærer både at give 
svar på hvordan naturen funge-
rer, men også hvordan vi bru-
ger naturvidenskaben i vores 
hverdag og således hvordan vi 
kan gøre den til en del af vores 
kultur. Endelig omhandlede for-
midlingen også nogle af de sik-
kerhedsforhold, man bør tage, 
når man arbejder med kemi og 
anden naturvidenskab. 
     Eleverne blev først delt op i 
to grupper; en med de store 
årgange og en med de mindre. 
Herefter satte den mindste 
gruppe sig til rette og overvæ-
rede et større spektakulært ke-
mishow, der bestod af en læn-
gere forsøgsrække lavet af 
nogle af gymnasieleverne, her-
iblandt mig (Nicolai). Dette in-
deholdt blandt andet skumpøl-
ser med en højde på halvanden 
meter, der skulle vise hvordan 
man kunne katalysere 
(accelerere hastigheden af) en 
kemisk reaktion. 
 I et andet forsøg kaldet den 
imploderende dåse blev der 

vist, hvordan man kunne 
’kvase’ en cola-dåse ved at ud-
nytte vands faseovergang fra 
gas til væske, som er alminde-

ligt kendt fra hverdagen. Og i et 
helt tredje forsøg blev det illu-
streret, hvordan en stjerneka-
ster fungerer, ved afbrænding 
af jernspåner. Hele idéen med 
dette kemishow var ikke at 
komme med lange tørre forkla-
ringer, men at vække børnenes 
interesse for den naturviden-
skabelige verden ved hjælp af 
flotte, farverige og opsigtsvæk-
kende forsøg.  
Imens den ene gruppe var op-
slugt i kemishowet, blev den 
anden gruppe delt op i mindre 
hold og sendt ud på en række 
mindre forsøgsstationer, hvor 
de selv skulle deltage og der-
med opleve, smage, se, lugte 
og røre ved kemien og måske 
vigtigst af alt: Stille mange go-
de spørgsmål hvordan det dog 
kunne lade sig gøre? På disse 

stationer blev der bl.a. lavet 
slim, som elever måtte få med 

hjem, oppustet balloner 
uden brug af mund eller 
hænder og ’bubble-pulver’, 

som er en slags slik.  
     Personligt forklarede og 
hjalp jeg (Jeff) de forskellige  
elever med nogle mindre 
forsøg, der skulle illustrere 
de kemiske principper i nyt-
årsfyrværkeri. Kemien her 
er ganske simpel, idet man 
blot væder nogle forskellige 
salte (bl.a. køkkensalt, hvis 
kemiske navn er natrium-
chlorid) og antænder disse, 
hvorved flammerne bræn-
der med diverse farver, som 
man kender fra fyrværkeri. 
Forsøgene var overordnet 
struktureret således, at ele-
verne skulle komme med 
nogle gæt (i fagsprog kaldet 
hypoteser) omkring hvilke 

farver de forskellige salte 
ville få ved antændelse. 
Denne fremgangsmåde kal-
det hypotetisk-deduktion, og 

betyder ganske enkelt at 
man har en ide og undersø-

Besøg på Tre Ege Skolen med kemiholdet 
 
Af Jeff Granhøj og Nicolai Hansen 
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ger om den er rigtig fx ved forsøg. Elever-
ne erfarede hurtigt, at de tre medbragte 
salte fik henholdsvis en rød, en grøn og en 
blå flamme. Derefter snakkede vi om, at 
salte består af små komponenter med 
elektriske ladninger kaldet ioner. Køkken-
salt består fx af en natrium-ion (Na+) og en 
chlorid-ion (Cl-), der sammen danner den 
elektrisk neutrale ionforbindelse (også kal-
det salt) NaCl. Med udgangspunkt i et an-
det salt, kaldet lithiumchlorid, fik eleverne 
forklaret, hvorfor flammen blev rød ved 
afbrænding af saltet. Der sker nemlig det, 
når et salt afbrændes, at ionerne får me-
get energi fra ilden og løsrives (saltet 
’spaltes’), hvorefter at lithium-ionen, som 

har en karakteristisk rød farve, blev frigivet 
og ’farvede’ flammen. Hefter forsøgte vi at 
diskutere hvilke salte, der måtte være i 
forskelligt fyrværkeri med baggrund i den 
viden, vi fik fra forsøget. Til sidst dryssede 
eleverne lidt jernspåner på en flamme, for 
at se, hvordan man kunne lave fyrværkeri-
gnister, mens vi talte om, hvilke sikker-
hedsregler man bør have ved forsøget og 
brug af fyrværkeri generelt.  
 
Alt i alt var det en særdeles hyggelig og 
forhåbentlig lærerig dag, hvor elever fik et 
indblik i kemien og måske sågar en spi-
rende interesse for naturvidenskaben, 
som de kan forfølge videre i deres uddan-
nelse. 

 
 

Kværndrup Forsamlingshus 
 

Madordning, Diner Transportable, møder,  

konferencer og arrangementer 

v/Michael Nielsen 

62 27 12 77, www.kvaerndrup-forsamlingshus.dk 
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Med Junigrundloven af 1849 
blev der givet mulighed for for-
eningsdannelse. Hermed var 
forenings- og forsamlingsfrihe-
den blevet grundlovsfæstet, og i 
takt med den spirende moderni-
sering, som fandt sted i by og 
på land, blev der overalt dannet 
foreninger og fællesforetagen-
der baseret på andelsbevægel-
sens principper. 
 
Forsamlingshusbevægelsen 

var et eksempel på et fællesfo-
retagende, der holdt sit indtog 
på landet og fandt sted i to bøl-
ger. Første bølge opstod umid-
delbart efter nederlaget ved 
Dybbøl i 1864/tabet af Sønder-
jylland og varede helt frem til 
omkring 1890. Med Venstre 
som initiativtager blev der i 
1864 oprettet skytteforeninger i 
de enkelte sogne. Disse for-
eninger havde til formål at be-
væbne og træne sognets me-
nigmand, så han var i stand til 
at forsvare fædrelandet, hvis 
det blev nødvendigt. De forsam-

lingshuse, som blev opført un-
der første bølge, blev oftest 
kaldt øvelseshuse og var hjem-
sted for disse foreninger. For-
samlingshusene var noget nyt 
og kontroversielt og med et ide-
ologisk afsæt i den grundtvigi-
anske og Venstrepolitiske selv-
forståelse. Anden bølge satte 
ind omkring 1890, og selv om 
den havde sin største vækst 
frem til 1910, varede den helt 
frem til midten af 1900-tallet. 
Ved anden bølges begyndelse 
var forsamlingshustanken ble-
vet alment udbredt og nærmest 
en modesag. 
 
Tiden efter nederlaget i 1864 

var en politisk bevæget tid, som 
var præget af den lange og bitre 
kamp mellem Højre og Venstre 
– en magtkamp mellem det 
etablerede samfund og de bre-
de lag i befolkningen. Den dre-
jede sig om indflydelse på lan-
dets styreform. Dette var også 
medvirkende til forsamlingshu-
senes tidlige og kraftige udbre-
delse. Landsbyskolen var en 
institution under statslig myndig-
hed, men med et udstrakt lokalt 
selvstyre. Skolestuen dannede 
den naturlige ramme om den 
voksende møde- og forenings-
aktivitet, men der skulle tilladel-
se fra sognerådet, hvis skole-
stuen skulle anvendes til offent-
lige møder. Omkring 1880 be-
gyndte staten imidlertid at blan-
de sig i disse forhold. Det endte 
i 1887 med, at sognerådets 
kompetence vedr. brug af skole-
stuen til andet end undervisning 

skulle godkendes af amtets sko-
ledirektion. Dette kraftige ind-
hug i sognets selvstyre blev der 
blødt lidt op for i 1889, da mini-
steriet udsendte detaillerede 
regler i form af et cirkulære om, 
hvad skolestuen kunne benyttes 
til ud over undervisning. Heri 
hed det: 
 
”På steder, hvor ingen forsamlingshu-
se, klublokaler, gæstgivergårde, kroer 
o. lign. findes kunne man give bemyn-
digelse til, at skolestuen måtte anven-
des til møder, men kun en gang ugent-
lig, og formålet skulle være: bibellæs-
ning, konfirmandundervisning, aften-
skole, husflidsskole, oplæsning eller 
belærende foredrag.” 
 
Møderne skulle være forbi in-
den kl. 20.00. Spise- og drikke-
varer måtte ikke indtages, og 
der skulle efter det afholdte ar-
rangement indsendes indberet-
ning til skoledirektionen om ar-
rangementets forløb. Cirkulæret 
vakte stor vrede ude i de enkel-
te sogne, da ministeriet hermed 
ønskede at forbyde skolestuens 
anvendelse til vælgermøder og 
arrangementer for politiske for-
eninger. Også sekter og frime-
nigheder samt selskabelige for-
eninger fik forbud mod at bruge 
skolestuen. Den politiske stem-
ning var ret ophidset overalt og 
fik i mange sogne Venstregård-
mændene til at tage initiativ til at 
skaffe sig alternative møde- og 
samlingslokaler, som ikke var 
underlagt statsmagtens be-
grænsninger. I Kværndrup var 
dette også tilfældet og fik til føl-
ge, at man i slutningen af 1880’-
erne nedsatte et udvalg bestå-

Forsamlingshuset – Kværndrup Sogns store stue 
 
Af Edvin Larsen 
 

Redaktionen har bedt mig fortælle om forsamlingshusets rolle i sognets historie. Første del 

dækker perioden fra forsamlingshusets start og frem til 1920’erne. 

Husets oprindelig indgang. Foto: Edvin Larsen, 2011 
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ende af købmand Martin Dyr-
holm Kværndrup, førstelærer 
Jens J. Fausing Kværndrup, 
gårdmændene Jens Christi-
ansen Kværndrup Vænge, 
Søren Rasmussen Kværn-
drup Vænge, Johan Højbjerg 
Egeskov, Frederik Jørgensen 
Trunderup, Rasmus Christen-
sen Gultved, og karetmager 
Erik Eriksen Egeskov – udval-
get skulle arbejde med ideen 
om et forsamlingshus i 
Kværndrup. 
 
Af foreningens protokol 

fremgår det, at for en stem-
peltakst på 15 øre blev proto-
kollen godkendt af Svendborg 
Amt den 16. juli 1892, og det 
første, der er indført i proto-
kollen er ”Vedtægterne for 
Foreningen Kværndrup For-
samlingshus”. Af § 1 fremgår 
foreningens formålsparagraf, 
som lyder ”Forsamlingshuset, 
som er opført, dels ved Aktier 
og dels ved Tilskud fra Kom-
munen, er rejst for at skaffe 
Sognets Beboere en god og 
hensigtsmæssig Plads til 
Brug for Møder og andre 
Sammenkomster”. Huset blev 
i 1892 opført på et stykke 
umatrikuleret jord på den øst-
lige del af bystævnets 
(tingstedets) grund. At huset 
blev opført på det lille stykke 
gadejord i landsbyens midte 
kan opfattes som et symbolsk 
udtryk for, at forsamlingshu-
set var et led i en gammel 
landsbyfællesskabstradition. 
To af sognets håndværkere 
murer Knud Skov og tømrer 
A. Knudsen stod for opførel-
sen af huset. Byggesummen 
beløb sig til 9.785 kr. Til fi-
nansiering af byggesummen 
blev der udstedt folkeaktier i 
form af andelsbeviser med et 
pålydende på kr. 20. 

(Andelsbevis fra 1902. Lokalhistorisk Arkiv) 

Ad den vej indkom 6.180 kr., 
som sognerådet supplerede 
med 3.000 kr. Det manglende 
beløb blev efterfølgende frem-
skaffet ved yderligere aktieteg-
ning. 
 
Huset kunne vederlagsfrit 
benyttes af sognerådet til alle 
kommunale møder. Ligeledes 
kunne Kværndrup Sangfor-
ening og Kværndrup Skyttefor-
ening frit anvende huset til de-
res ”øvelser”, men ved alle an-
dre sammenkomster uanset 
arrangør skulle der betales 
husleje. Ved den første gene-
ralforsamling - afholdt den 11. 
november 1892 - blev etable-
ringsudvalget valgt til bestyrel-
se, men da bestyrelsen kun 
skulle være på syv medlem-
mer, fratrådte Erik Eriksen - 
efter lodtrækning. Sognerådet 
supplerede efterfølgende be-
styrelsen ved at udpege de to 
trunderuppere: Hans Lunds-

gaard og P. Petersen. 
 
I begyndelsen af 1890’erne 

var legemsøvelser begyndt at 
vinde frem og skydningen, som 
skytteforeningerne tog sig af, 
var på tilbagetog. Skydningen 
havde vanskelige vilkår bl.a. på 
grund af Estrups provisoriske 
riffellov. Det var en lov, som 
også ramte skytteforeningerne 
og skabte uro blandt de danske 
skytter. Loven gav splittelse i 
mange skytteforeninger. En 
splittelse, som også kom til sy-
ne i Kværndrup, da der omkring 
årsskiftet 1893 var lokale kræf-
ter, der arbejdede på at danne 
en særlig gymnastikkreds i sog-
net. Initiativtagerne søgte i den 
forbindelse bestyrelsen for for-
samlingshuset om tilladelse til 
at drive gymnastik i huset. Det 
fik forsamlingshusets bestyrel-
se til ”politisk” at blande sig. Fra 
et bestyrelsesmøde afholdt den 
16. februar 1893, sendte besty-
relsen følgende udtalelse til en 
af initiativtagerne:  

”Bestyrelsen for Forsamlingshu-
set beklager, at flere her har fun-
det sig foranlediget til at ville dan-
ne en særlig Gymnastikkreds i 
Kværndrup. Vi vilde anse det for 
mere heldigt at vedkommende 
havde sluttet sig til den her væ-
rende Skyttekreds, vi misbilliger 
et saadant Skridt da det ikke kan 
undgaas at det bliver opfattet 
som en politisk Demonstration, 
noget vi meget nødigt vil være 
med til at fremme, da det har vist 
sig her i Kværndrup Sogn at Høj-
re- og Venstremænd kan blive 
enige om at arbejde sammen paa 
neutrale Omraader, et arbejde vi 
gjerne vil have fortsat, men vi tror 
at Skyttesagen er en af de Ting 
som vi alle maa kunne blive eni-
ge om at arbejde sammen om, 
det vil ogsaa komme til at se un-
derligt ud at vi her efter at snart 
alle Skyttekredse i Landet er slut-
tet sammen netop nu vil dele vo-
re Kræfter i denne Sag. Vi vil der-
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for opfordre Dem til at søge Til-
slutning til den her bestaaende 
17´ Kreds. Vi er vis paa at denne 
vor Opfordring har Tilslutning hos 
den besindigste Del af Aktionæ-
rerne i Forsamlingshuset.”  
Og videre: 
”Bliver foranstaaende Skrivelse 
ikke taget til Følge, maa Bestyrel-
sen fordre, at De indordner Dem 
under en af de her i Amtet væ-
rende Skytteforeninger samt at 
De overleverer os et Exemplar af 
Deres Vedtægter med Opgivelse 
af Deres Bestyrelsesmedlemmer, 
hvis De opfylder ovenstaaende 
Fordringer kan De faa Huset til 
Afbenyttelse.” 

I protokollen – den 21. april 
1893 – står der: ”Formanden 
fremlagde en skrivelse fra Be-
styrelsen for den i Sognet væ-
rende Afdeling af Svendborg 
Amts ny Skytteforening, som 
efter at have fyldestgjort de stil-
lede Betingelser har været 
overladt Huset til sine Øvel-
ser…” Med nutidsøjne må man 
betragte bestyrelsens skrivelse 
som ret usædvanlig. Noget til-

svarende ville næppe finde 
sted i dag. En gennemgang af 
foreningens protokol for de før-
ste ti år viser, at huset blev flit-
tigt brugt af sognets foreninger 
og i særlig grad af Skyttefor-
eningen og Sangforeningen, 
men også foreninger som Af-
holdsforeningen, Foredragsfor-
eningen, Sygekassen og Hus-
flidsforeningen var flittige bru-
gere af huset. Ud over alminde-
lig mødevirksomhed, herunder 
sognerådets møder, blev der 
afholdt sammenkomster i form 
af høstfest, juletræsfest, faste-
lavnsfest og maskerade samt 
dilettantforestillinger og spille-
gilde i foreningsregi. Hertil kom 
udlejning til familiesammen-
komster. Allerede ved indgan-
gen til det 20. århundrede var 
det bevist, at der var brug for et 
forsamlingshus også i Kværn-
drup. 
 
Men selv om gårdmænd med 

tilhørsforhold til Venstre havde 

kæmpet for forsamlingshusene, 
hvor politisk frisind og ”ordet 
kunne lyde frit, uden bånd i no-
gen retning” skulle det vise sig, 
at det ofte var svært at vise 
samme frisind, når det gjaldt 
om at åbne forsamlingshusene, 
hvis brugerne ikke var af sam-
me politiske observans. Kværn-
drup var et landsogn, hvor Ven-
stre havde flertallet. Landarbej-
derne i Kværndrup var endnu 
ikke begyndt at organisere sig 
politisk. Af forhandlingsproto-
kollen den 6. september 1900 
fremgår det, at en journalist ved 
Fyns Socialdemokrat havde 
anmodet om at leje huset til et 
offentligt møde. Bestyrelsen 
vedtog enstemmigt, ”at man 
ikke vilde udleje Huset til et så-
dant Møde”. Nogle forsamlings-
huse havde ligefrem indskrevet 
i deres vedtægter ”Foredrag om 
socialisme og fritænkeri må ik-
ke afholdes”. I Kværndrup tog 
man derimod stilling fra sag til 
sag. 
 
Kværndrup Forsamlingshus 

havde stor opbakning i sognet, 
hvilket bl.a. ses af, at fortegnel-
sen over antal udstedte andels-
beviser med pålydende kr. 20. 
Den 1. juni 1902 var 449 an-
delsbeviser fordelt på 269 per-
soner, hvoraf de 100 var bosat i 
Kværndrup by. Ved folketællin-
gen i 1901 var der 1521 indbyg-
gere i sognet – heraf boede de 
447 i Kværndrup by, dvs., at 
knap 25 % af byens indbyggere 
havde aktier i forsamlingshuset. 
 
Undervisningsministeriet 
havde allerede i 1889 opfordret 
sognerådene til at benytte for-
samlingshusene til skolernes 
gymnastikundervisning. Kværn-
drup Hovedskole havde fra for-
samlingshusets start benyttet 
det til gymnastikundervisningen 

Karlehold o. 1920. Foto: Lokalhistorisk Arkiv 
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i vinterhalvåret. Selv om lærer 
og elever havde ansvaret for 
rengøringen efter endt brug - 
de skulle svabre gulvet - følte 
bestyrelsen i 1907, at det var 
nødvendigt at søge sognerådet 
om et bidrag til rengøringen, nu 
hvor skolen anvendte forsam-
lingshuset fire gange om ugen. 
 
De fleste forsamlingshuse 
var bygget som længehuse. Og 
der var normalt ikke økonomi til 
noget prangende. Det, man 
gjorde mest ud af, var ind-
gangspartiet. Kværndrup er en 
stationsby, hvilket uden tvivl 
også har præget forsamlings-
husbyggeriet. Det er bygget i 
røde sten med en kvist over det 
oprindelige indgangsparti, som 
vendte ud mod Svendborgvej. 
Vinduespartierne er foroven 
rundbuede. Meget af den oprin-
delige stil i stationsbyhusene 

kan findes i det oprindelige 
længehus. 
 
På en generalforsamling i 
1908 besluttede andelshaverne 
efter indstilling fra bestyrelsen 
at udvide huset med en tilbyg-
ning til den nordre gavl. Tilbyg-
ningen skulle rumme gardero-
be, rum til opbevaring af husets 
borde, bænke og teaterrekvisit-
ter samt en ombygning og udvi-
delse af husets køkken. Pris kr. 
1.200 som generalforsamlingen 
vedtog enstemmigt. Da Kværn-
drup fik sit elektricitetsværk i 
1912, fik man også installeret 
elektrisk lys.  
 
I begyndelsen af 1900-tallet 

fik huset en mere markant posi-
tion som hele sognets møde- 
og samlingssted. I de første 20 
år havde byen – indtil 1960’er-
ne – sin største vækst i indbyg-

gertal, og sognets 24 foreninger 
og fællesforetagender anvendte 
alle huset mere eller mindre. 
Huset var blevet rammen om et 
vidtforgrenet lokalt kultur- og 
folkeliv.  
Husets store sal var grunstam-
men i forsamlingshuset og var 
velegnet som hjemsted for sog-
nets store fester. Huset blev 
dermed en del af sognets bebo-
eres livscyklus i fest og sorg – 
fra barnedåb og konfirmation, 
over bryllupper og runde fød-
selsdage til begravelser. Der 
var derfor grund for at fejre hu-
sets 25 års jubilæum. Jubilæet 
blev fejret den 19. september 
1917 som kombineret jubilæ-
ums- og høstfest. Festligheder-
ne begyndte kl. 14 med en fæl-
lesspisning. Menuen bestod af 
varm steg og is. Kl. 17 var der 
foredrag efterfulgt af oplæsning 
og koncert, som dog var af-
hængig af, om elektricitetsvær-
ket kunne levere strøm. Elektri-
citetsværket var i krise, og på 
grund af den svigtende olietil-
førsel under krigen var det ikke 
altid, der var strøm til forbruger-
ne. Som æresgæster deltog 
fhv. købmand Martin Dyrholm 
og førstelærer Jens J. Fausing.  
 
(Anden del følger i næste nr. af 

5772.Kværndrup.)  

Karneval 29 feb. 1929 
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Dato Kl. Arrangement Sted Arrangør / tilmelding Pris 

1. dec.  17.30 Julefrokost /middag Skolekøkkenet Kværndrup husholdnings-
kreds. Tilmelding  28. no-
vember 62271394 / 
62271900 

100 kr.  

2. dec. 9-12 Dagplejernes juletræsfest Skolen TRE EGE SKOLEN, 
Kværndrup Afdeling 

 

2 dec.  Aflevering af julesokker Super-Brugsen Superbrugsen  

3. dec.  14 Julehygge v/Ole Fenger 
”Brd. Sindssyg” - Amerikansk lotte-

ri - Gløgg/kaffe og æbleskiver 

Seniorcenter 
Egebo  

Egebo/s Venner.  

9 dec. 15-19 Juleølsmagning  Super-Brugsen Superbrugsen  

11. dec. 10 - 17 Jul på stationen: Salg, musik, bog-
café, café m hjemmebag 

Stationen Butik ODA  

11.dec. 15.00 Luciaoptog Stationen Elever fra Trunderup Fri-
skole 

 

15. dec. 14.00 Luciaoptog Egebo TRE EGE SKOLEN, 
Kværndrup Afdeling 

 

6. dec. 19-21 Hjertestartkursus Kværndruphal-
len 

Gert Skov  

16 dec. 15 -  
19 

Julesokker udleveres, gløgg og 
æbleskiver  

Super-Brugsen Superbrugsen 
 

 

18. dec. 10.30 Krybbespil Kirken TRE EGE SKOLEN, 
Kværndrup Afdeling 

 

20. dec. 8-12 Juleaktivitetsdag Skolen TRE EGE SKOLEN, 
Kværndrup Afdeling 

 

21. dec. 10.00 Skolens julegudstjeneste Kirken TRE EGE SKOLEN, 
Kværndrup Afdeling 

 

7. jan.  14 - 
17.30  

Bevæg dig for sjov Kværndruphal-
len  

Brugergruppen  Kværn-
druphallen 

20 kr.  
 

9. jan. 14:30 Syng sammen koret 
/v Ole Skovgaard   
danske sange og fællessang 
Kaffe og brød 

Seniorcenter 
Egebo  

Egebo/s Venner.  

8. feb. 19:30 Generalforsamling -  
Lokalhistorisk forening 

Ryslinge  
forsamlingshus 

Lokalhist. Forening Ryslin-
ge, Gislev, Kværndrup 

 

13. feb. 14 Generalforsamling 
Foreningen er vært ved kaffe og 
brød - modeshow ved Senior Shop  

Seniorcenter 
Egebo  

Egebo/s Venner.  

25. jan 19.30 Generalforsamling Kværndruphal-
len  

Kværndrup Boldklub  

28. 
febr. 

18.00 Generalforsamling Kværndruphal-
len  

Kværndrup Idrætsforening  

AKTIVITETSKALENDEREN 
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ANDRE AKTIVITETER 

Kværndrup har nu fået 
sin 4. hjertestarter!  
 

Montagen har nu også anskaf-
fet en. 
Så nu har vi hjertestartere føl-
gende steder i Kværndrup:  
 
Kværndrup Hallen,  
Vængevej 2 A 
 
Tandlægeklinikken,         
Svendborgvej 5                        
 
Lægehuset, Nyborgvej 16            
 
Montagen, Odensevej 26 
 
Uden for åbningstid stilles de til 
rådighed for alle i nød. Der er 
skilte der anviser placeringen 
og der skal knuses en rude for 
at få adgang. 

GÅR DU HJEMME PÅ BARSEL ?? 

 
Trunderup Børnehave indbyder hermed børn og forældre til en 
hyggelig formiddag i børnehaven. Vi laver forskellige aktiviteter, 
som de helt små også kan være med til. 
Men har I mere lyst til bare at lege, er det naturligvis også en mu-
lighed. Det sker mandag d. 9-1 2012 og mandag d. 13 -2 2012 
fra kl. 9-10.30 
 
Alle er velkomme 
Hilsen 
Trunderup Børnehave 
tlf. 62 27 22 66 – tbh@trundfri.dk 

 
 
 
 

En del elektroniske nøgler til 
Kværndruphallens trænings-
center er for længst udløbet. 
Du kan få dit depositum retur, 
hvis du afleverer nøglen i en 
konvolut  med navn og konto-
nummer til enten kasserer 
Jens Kring, Lærkevej 4 eller i 
Kværndrup IF’s postkasse i 
hallen. 

 

Kværndruphallens 
 Cafeteria 

 
Åbningstider: 

 
mandag til torsdag 

19.00 – 22.30 
 

eller efter behov 
tlf  22 37 64 71 

 
 
 

rkghallernescafeterie@hotmail.dk 
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RØD OG GRATIS 

Indsend små annoncer gratis inden næste deadline til   

 plata@plata1226.dk 

 OPSLAGSTAVLEN 
Private små annoncer :   

 

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

Aloe Lips – Læbepomade 
1 stk. 30 kr. 
3 stk. 75 kr. 

Læbepomade uden vand, med jojobolie, 
bivoks og aloevera.  
Salget går ubeskåret til KB 1919´s ung-
domsafdeling. 
 
Kan købes hos Trine Møller Hoffmann på 

tlf. 2297 7404. 

Fejlkøb 
Har du en HP printer der bruger HP 364 
farvepatroner? Så har jeg 3 patroner 
(cyan, magenta og yellow) til salg. 

Tlf. 2022 1693 

 

EJVIND HANSENS EFTF. 
 

MURER-& ENTREPENØRFIRMA 
62 62 40 56 

www.ejvind-hansen.dk 

mailto:plata@plata1226.dk
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Egeskov Marked 2011, med den 
usædvanlige lange og meget 
våde periode op til selve mar-
kedsdagen, havde svære betin-
gelser og virkede åbenbart ikke 
tillokkende på så mange menne-
sker, som vi altid håber på. Man 
må desværre konstatere, at når 
vejret ikke er med os, så bliver 
selv Egeskov Marked en sårbar 
størrelse. Den økonomiske ge-
vinst for lokalområdet et år som i 
år, er i forhold til et år, hvor vej-
ret arter sig, fortvivlende lille. 
Arbejdet med afviklingen er dob-
belt så stort og fortjenesten 5 
gange så lille. Ovenpå sådan en 
omgang er det utroligt vigtigt at 
vi fokuserer rigtigt og husker på 
hvor nemt, det hele kan være på 
en smuk og solrig sensommer-
dag, og den slags dage løber vi 
såmænd nok ind i igen, hvis der 
er retfærdighed til. 
Selv en markedsdag som i år, 
hvor man virkeligt må sige, at 
det var op ad bakke, er det fan-
tastisk at opleve hvor velfunge-
rende og utrættelig vores store 
medarbejderskare modtager ud-
fordringen. Alt klapper og ser-
vicen er uanset vejret i top. Selv 
om det er drøjt og hårdt, ser 

man kun glade ansigter, og net-
op dette giver forhåbninger for 
fremtiden. At afvikle et arrange-
ment af Egeskov Markeds stør-
relse under dette års omstæn-
digheder uden nævneværdige 
fejl, kan vi vist godt tillade os at 
være stolte af. 
Egeskov Markeds værdi for vo-
res lokalområde, tror og håber 
jeg ikke, der er nogen, der er i 
tvivl om, både socialt og økono-
misk. Vi har i Egeskov Marked 
noget helt unikt og fantastisk, 
noget der er værd at værne om 
og kæmpe for, så derfor, kære 
venner, er der kun en vej oven-
på dette års fortrædeligheder: 
”Op på hesten igen.” Vi har ikke 
endnu oplevet det mest fantasti-
ske marked, selv om der har 
været rigtig mange fantastiske 
markeder og rekorder hidtil. 
Fremtidens udfordring bliver at 
genskabe hestemarkedet og 
den stemning, som i alle tider 
har været kendetegnende for 
vores marked. Vi vil prøve at få 
de involverede parter i tale, og 
sammen prøve at genetablere et 
acceptabelt og brugbart koncept 
for dette, for Egeskov Marked, 
meget vigtige miljø. 

Fremtidens udfordring bliver at 
få medierne til at skrive noget 
pænt og positivt om et helt by-
samfunds store arbejde og en-
gagement i et helt unikt stykke 
kulturhistorie. Det kan da godt 
være at en positiv historie, og 
dem er der faktisk rigtig mange 
af hvert eneste år på Egeskov 
Marked, ikke sælger aviser eller 
skaffer seere og lyttere. Men det 
er unægtelig meget, meget 
nemmere at finde den slags hi-
storier her hos os. Kære medi-
er!!!! Jeg er sikker på, at vi nok 
skal lade være at kalde jer 
”Holdningsløse Tidende”, hvis I 
ved et uheld skulle komme til at 
udtrykke noget positivt. 
Egeskov Marked kan ikke i år 
støtte alle jer her i lokalområdet, 
som har fortjent et økonomisk 
skulderklap, men vi har fået kon-
stateret, at vi er et sundt og vel-
fungerende foretagende, der på 
trods af alverdens møgvejr ikke 
får røde tal på bundlinjen, og det 
er da ikke så ringe endda. 
Så kære venner: Mange, mange 
tak for hjælpen i 2011, vi kom-
mer stærkt tilbage 3. onsdag i 

september 2012. 
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Alle ønskes en glædelig jul og godt nytår. 

 
Tommy Christensen, formand 


