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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 

15. marts 2012 

Der er i de seneste måneder 
brugt rigtig megen tid og rigtig 
mange kræfter i Kværndrup på 
at arbejde med Byfornyelses-
projektet. Og 17. januar blev 
Byfornyelsesplanen for Kværn-
drup så godkendt politisk i Faa-
borg-Midtfyn Kommune. Som 
det fremgår af Trine Hedegaard 
Jensens artikel her i bladet, er 
ansøgningen nu sendt til mini-
steriet. Der har været røster 

fremme om, at den nye regering 
ville spare på midler til byforny-
elsesprojekter, men vi er optimi-
ster og håber ikke at blive ramt 
af sparekniven, da projektet har 
været under opsejling inden re-
geringsskiftet. 
 
Som det fremgår af tidligere ind-
læg om byfornyelsesprojektet 
her i bladet, er der blandt andet 
fokus på området ved hallen og 
skolen. I denne forbindelse hav-
de idrætsforeningerne i Kværn-
drup håbet på, at det første syn-
lige projekt, ville have været en 
multibane ved siden af tennisba-
nerne. Trine havde drøftet et 
projekt med Lokale – og An-
lægsfonden, og vi havde håbet 
på, at fonden ville støtte projek-
tet med 50 % af prisen, men 
desværre har vi modtaget afslag 
på ansøgningen. MEN forenin-

gerne arbejder videre på projekt 
Multibane, som vil give et kæm-
peløft til idrætslige aktiviteter for 
alle borgere i Kværndrup. Multi-
banen skal være åben for alle, 
og den giver muligheder for flere 
forskellige aktiviteter og der er 
tænkt både legeplads og uden-
dørs fitness ind i projektet. Pla-
cering tæt på skole og den juni-
orklub, der etableres af kommu-
nen efter sommerferien, er na-
turligvis en fordel for børnene, 
men hallen, og boldbanerne er 
også samlingssted for ældre 
borgere, der på multibanen ek-
sempelvis kan spille boccia 
uden huller i græstæppet. 
 
Og så har der ellers siden sidste 
blad været fest i Kværndrup 
Hallen. Og hvilken fest!!!! ”Den 
bedste fest, der har været i 
Kværndrup”, er et af citaterne. 
650 feststemte personer, nok 
ca. halvdelen udklædte i tyroler-
kostume, fantastisk pyntet hal, 
dejlig mad – ja det hele klappe-
de. Processen fra første snak 
om bierparty til festen var godt 
overstået var helt fantastisk. Pri-
vat initiativ fra 4 naboer, inddra-
gelse af foreningerne, aftaler 
med frivillige hjælpere til bord-
dækning, servering, ølsalg, gar-
derobe og oprydning, styring af 

Fra redaktionen 
 
Af Anders Thorup 

 
Om byfornyelse, multibane og fest 

mailto:plata@plata1226.dk
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økonomien, samarbejde med 
halinspektør, cafeteriabestyrer 
og forsamlingshus, organise-
ring af indkøb, lån og leje af 
udstyr – ja mange forhold skul-
le tages i ed, og det er efterføl-
gende en kæmpe forløsning for 
alle involverede og viser, at der 
i byen er en bred folkelig op-
bakning, når denne efterspør-
ges. At der bliver økonomisk 
gevinst til Kværndrups bedste, 
er et plaster på såret til det fak-
tum, at Markedsforeningen i et 
par år kører med lavere om-
sætning... 
 
Dejligt at se Kværndrup Hallen 
også kunne bruges til et sådant 
kæmpe arrangement. Et arran-
gement, som naturligvis også 
er en støtte til Hallen. I den lo-
kale presse har formanden for 

Ryslinge Hallerne ellers luftet 
tanke om, at det på grund af 
økonomien kunne blive nød-
vendigt at lukke en af de tre 
haller i Ryslinge, Kværndrup 
eller Gislev. Den nuværende 
bestyrelse har overtaget et un-
derskud, og den arbejder på 
højtryk for at forbedre tallene, 
men det er en tilsyneladende 
håbløs opgave. Gammelt un-
derskud og forrentningen af 
dette, betyder, at det er meget 
vanskeligt at ændre de røde tal 
– selvom hallerne bruges så 
flittigt, at det er vanskeligt at få 
tider, hvis man da ikke har mu-
lighed for at dyrke sin sport på 
meget skæve tidspunkter! Og 
samtidig falder den kommunale 
støtte til hallerne og brugerne af 
hallen, foreningerne, - en fuld-
stændig unfair situation. Men vi 

skal ikke undervurdere politiker-
ne. De vil ikke tillade, at tusind-
vis af frivilliges arbejdstimer for-
svinder, de vil heller ikke tillade, 
at børn og unge bliver over-
vægtige og får livsstilssygdom-
me, fordi de ikke har adgang til 
idræt, de vil heller ikke tillade at 
de ældre får knogleskørhed og 
går og brækker hofterne, fordi 
de ikke bliver holdt ved lige 
med motion. Dejligt at se politi-
kerne har givet økonomisk op-
bakning til hallerne i både Faa-
borg og Ringe – det må betyde, 
at opbakningen er tilstede til 
kropslige aktiviteter  - kommu-
nen får meget for pengene, hvis 
den hjælper Ryslinge Hallerne i 
denne akutte situation – og det 
drejer sig kun om et relativ be-
skedent engangsbeløb! 

Områdefornyelsen godkendt og sendt til ministeriet  
 
Af Trine Hedegaard Jensen 
 
Detaljeplanlægning går forhåbentlig i gang i april/maj. 

Så er det bare at vente! Mini-
steriet for By, Bolig og Landdi-
strikter har modtaget kommu-
nens program for områdeforny-
else i Kværndrup og skal nu 
læse det igennem. Det forven-
tes, at der kommer besked om 
den forventede godkendelse i 
løbet af april. 
Inden programmet blev sendt, 
har det politisk været behandlet 
i både Erhvervs- og Planlæg-
ningsudvalget , Økonomiudval-
get og i Kommunalbestyrelsen. 
Hele vejen med stor politisk 
opbakning til projektet.  Særligt 
er der udtrykt glæde over det 
lokale engagement i projektet 
og politisk ser man frem til at 
understøtte den positive udvik-
ling i Kværndrup. 

En velholdt facade 
Allerede nu er der, som tidlige-
re fortalt, mulighed for at søge 
støtte til renovering af ejen-
domme langs byens centrale 
veje. Det er et stort ønske, bå-
de i kommunen og lokalt, at 
bl.a. de mange udlejningsejen-
domme bliver holdt i en god og 
præsentabel stand. Dette vil 
være til gavn for byen, idet et 
velholdt hus ser bedre ud i by-
billedet end et misligholdt, men 
også for den enkelte udlejer, 
der med en renovering kan ha-
ve lettere ved at finde de gode 
lejere. Flere ejendomme har 
allerede taget i mod tilbuddet 
om støtte, hvilket glæder kom-
munen. 
 

Mågesøen frem i lyset 
Et af de første projekter, der 
forventes at blive sat i gang, er 
oprensning i og omkring den 
lille sø for enden af Helsevej – 
lokalt kaldet Mågesøen. Så 
snart en godkendelse er i hus 
fra ministeriet, sættes der gang 
i dette projekt, der bl.a. også 
omhandler reetablering af den 
lille ”skøjtesø” nord for Bakke-
lunden og plantning af æble-
lund mm. Allerede nu, mens 
vinterkulden gør jorden hård og 
farbar, vil der blive ryddet bu-
ske og krat langs søen. Det er 
planen, at der i området skal 
gøres en ekstra indsats for at 
sikre gode betingelser for pad-
der og gerne også et spæn-
dende og varieret planteliv, så 
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Mindeord 
Af Annelise Knudsen 

I sidste udgave af 5772 fortalte 
jeg om Birte Storm Poulsens 
store arbejde med at kniple en 
alterdug til vores kirkes alter. 
Birte er desværre ikke mere 
blandt os - hun sov ind kort før 
jul. Godt at hun selv nåede at 
se sit værk på plads i kirken. - 
Nogle meget flittige hænder er 
nu ikke mere i gang. Hun vil 
blive savnet og husket som en 
dygtig landhusmor og som en 
gæstfri værtinde. I familien bli-
ver savnet stort, idet hun var 
den samlende bedstemor 
for hele familien.  
Ære være Birtes minde. 

Kværndruphallens 
 Cafeteria 

 
Åbningstider: 

 
mandag til torsdag 

19.00 – 22.30 
eller efter behov 
tlf. 22 37 64 71 

 
rkghallernescafeterie@hotmail.dk 

kommunen har haft kontakt til 
eksperter for at finde de bedste 
løsninger for netop dette områ-
de. 
 
Projekterne skal konkretise-
res yderligere 

I områdefornyelsesprogrammet 
for Kværndrup er der skitseret 
flere projekter rundt om i byen, 
men flere af dem er ikke så 
konkrete endnu. Når ministeri-
ets godkendelse er modtaget, 
vil der derfor blive behov for 
nye møder med den lokale føl-
gegruppe og andre interessere-

de borgere i byen, hvor disse 
projekter skal konkretiseres og 
planlægges yderligere. Disse 
møder forventes at blive afholdt 
i april og maj, hvorefter en mere 
detaljeret tidsplan for hele pro-
jektet kan fastlægges. Da der 
er mange forskellige aktører på 
banen, vil en del afhænge af 
deres interne tidsperspektiver 
og muligheder. 
Det indsendte program for 
byfornyelsen kan hentes på 
kommunens hjemmeside un-
der emnet ”Byfornyelse”. 

Løn udbetalt i gule ærter 

Den væsentligste grund til at 
du nu kan sidde med 
5772.Kværndrup i hånden, er 

at der er en flok af stabile folk, 
som har lyst til – i sol og sne – 
at gå rundt fra postkasse til 
postkasse med nyeste udgave 
af bladet. Opgaven koordine-
res af Bodil Engholm, som med 
sin entusiasme og lyse sind, 
har et stort netværk, så når de 
1300 eksemplarer af bladet er 
klar, sørger Bodil og hendes 
utrættelige hjælpere for resten. 
Og det vel at mærke på helt 
frivillig basis. 
 
For at værdsætte det store ar-
bejde, inviterede bestyrelsen 
torsdag den 26. januar til nyt-
årskur for alle omdelerne i To-
ve Jørgensens dejlige festloka-
le. De gule ærter fra Niels Eis 
passede godt til vintervejret, 
snakken gik, og heldigvis er 
det bestyrelsens indtryk, at om-
delerne ikke blot ser opgaven 
som en sur pligt, men at de 
synes opgaven er interessant. 
Folk er glade og snakker, og 
man opdager steder, som man 
ikke har været før. Og så kan 

man følge med i, hvordan folk 
har løst opgaven med reglerne 
for de nye postkasser.   
 
Efter et par hyggelige timer tog 
vi atter ud i vinterkulden med 
håbet om, at denne nytårskur 
bliver en årlig tilbagevendende 
tradition. 5772.Kværndrup hå-

ber, at dette samarbejde kan 
fortsætte mange år frem. 
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Der var engang……  
4 naboer omkring Glasmester-
vej i Kværndrup – Søren, Ulrik, 
Carsten og Rene som ved så 
mange andre hyggelige stun-
der, fik en god snak om blandt 
andet en bierfest her i Kværn-
drup. Festen måtte gerne kunne 
give et overskud til f.eks julebe-
lysning, som vi virkelig mangler 
i vores by og så en støtte til 
idrætsforeningerne. For godt et 
år siden blev der afholdt et mø-
de hos os sammen med Peter 
Voldsted fra bandet Yo-Yo, et 
band som vi har oplevet nogle 
gange, der spiller rigtig god mu-
sik for alle aldre, og som er i 
stand til at sætte en god stem-

ning, så folk morer sig. Tids-
punkt og div. aftaler blev lagt i 
rammer – en Bierfest er jo 
egentlig en oktoberfest, men 
netop her i Kværndrup har vi 
vores markedsfest 1. lørdag i 
oktober – en rigtig god fest og 
samlingspunkt for byens befolk-
ning , en tradition, som vi ende-
lig ikke skal stå i vejen for, så 
valget af dato for vores Bierfest 
blev så d. 14. januar . Et fanta-
stisk godt samarbejde med 16 
ambassadører ( 16 tyske del-
stater ) som hver især skulle 
forsøge at finde 42 pers. Som 
kunne tænke sig at deltage i 
sådan en fest, repræsentanter/
medlemmer fra de forskellige 

udvalg i idrætsforeningerne og 
mange andre mennesker, som 
har været behjælpelig med en 
masse gøremål og forberedel-
ser. Billetsalget gik meget 
stærkt og i løbet af meget kort 
tid var alle 650 billetter solgt – 
det var helt utroligt men dejligt. 
Der blev bestilt og  indkøbt div. 
rekvisitter til blandt andet pynt-
ning af hallen, tyrolertøj til ser-
veringspersonalet  ”Anton’er og 
Heidi’er” – drikkelse til festen 
og wienersnitzler, som blev 
leveret fra Kværndrup forsam-
lingshus.   
Pyntningen af hallen startede 
torsdag eftermiddag til midnat, 
og der blev også arbejdet ihær-

Der var engang et Bierparty 
 
Af Søren og Rie Christensen 
 
Lidt historie omkring Bierparty’et i Kværndruphallen d. 14. januar 2012, og hvordan ideen til netop den-
ne fest blev til. 
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digt fra tidlig fredag morgen til 
godt midnat og igen lørdag for-
middag – Hallen blev fuldstæn-
dig ukendelig, den var så flot at 
det næsten var en skam at pille 
det ned igen.  Det blev et brag 
af en fest, hallen ”kogte” og det 
var tydeligt at folk morede sig 
og igen fantastisk musik, som 
ikke holdt en eneste pause. 
Maden fra Kværndrup forsam-
lingshus var også super, meget 
mør og lækker  wienersnitzel, 
der manglede desværre kartof-
ler, det beklager vi meget. Til 
den næste fest vil vi sørge for, 
at der er nok. Men alt i alt me-
ner vi, at det blev en rigtig god 
fest, og der vil blive et pænt 
overskud som på flere måder 
vil komme vores by til gode – 
endnu engang tusind tak til alle 
jer, der på mange måder har 
været med til at denne fest kun-
ne blive til noget. Tusind tak for 
godt samarbejde, og vi håber 
og satser på, at det kan genta-
ge sig til næste år  

 
d. 12. januar 2013 

 
 

Obs. Der kan ses billeder fra 

Bierfesten i Kværndruphallen 

på Yo-Yo’s hjemmeside, de er 

bare go’e. (www.yoyo.dk) 

 
Kværndrup-ugen 2012, uge 19 

 

Forberedelserne er i gang til Kværndrup-ugen i uge 19.  
 

Glæd dig til programmet for ugen i næste udgave af 
5772.Kværndrup,  

der udkommer i uge 16 
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Turen går til Sri Lanka 
 
af Marie Storm Strandholdt 
 
Marie er fysioterapeutstuderende og har været i praktik i Sri Lanka – fortsættelse fra sidste nr. 

Så er vores praktik på Lotus Hill 
slut. Det har været 8 interes-
sante, spændende og lærerige 
uger. Aftalen med de seks loka-
le munke vi skulle undervise, 
blev desværre ikke til noget 
pga. administrative problemer, 
men til gengæld har vi oplevet 
så meget andet. 
 
Hverdagens opbygning 
Der bor pt. 14 drenge på Lotus 
Hill. Drengene er på meget for-
skellige niveauer, både mentalt 
og fysisk. Vi har fået indført et 
dagsskema, som skal være 
med til at give struktur og over-
skuelighed.  
Drengene står op kl. 6, og i lø-
bet af de næste 2 timer har de 
fået vasket sig, ordnet deres 
værelser, bedt til buddha og 
spist morgenmad. Kl. 8 mødes 
vi alle sammen i multifunktio-
nalrummet til morgengymna-
stik. Drengene er helt vilde med 
morgengymnastikken, og de 
fleste deltager i højt humør. 
Morgengymnastikken varer ca. 
45 min.  
Derefter er de klar til den første 

skoletime. Vi har fået indført at 
drengene bliver delt op i 3 
grupper. Gruppe A er de dyg-
tigste drenge rent fagligt. De 
kan alfabetet, tallene, kan skri-
ve og regne lidt og også snak-
ke lidt engelsk. Gruppe B er 
midtergruppen. De skal lære 
alfabetet og tallene. I gruppe C 
er de drenge, der ikke har et 
sprog, de har følelsesmæssige 
problemer, og de ved generelt 
ikke, hvordan man interagerer 
med andre, eller hvordan man 
leger. Denne gruppe tager vi os 
af den første time. Vi går en tur 
med dem på ca. ½ time, hvilket 
de elsker. Derefter prøver vi at 
lære dem at lege, f.eks. i sand-
kasse, med bolde eller på gyn-
ger.  
Kl. 9.45 er der ½ times frikvar-
ter, derefter en ½ times frugt/
æg/brødpause. Efter pausen 
har vi sinhalaundervisning. Her 
lærer vi sammen med gruppe A 
og B, de singalesiske + de en-
gelske tal fra 1-12 og nogle en-
gelske og singalesiske ord. 
Dette gør vi for at vokaltræne 
med drengene, men også for at 

få dem alle til at åbne op og 
sige noget mere. Samtidig 
hjælper det os til bedre at kun-
ne kommunikere med drenge-
ne, og det giver os en sjov ½ 
time sammen. 
Efter sinhalaundervisningen 
beder de til Buddha. Middags-
mad får de fra 12-13. Maden 
står på ris og karry 3 gange om 
dagen, både morgen, middag 
og aften. 
Fra 13-14 har de ’play and 
learn’. Kl. 14-15 er det uden-
dørs leg, samt Lotus Hill arbej-
de, hvor dem, der kan, hjælper 
til med at feje, hente brænde 
og gøre rent. Indtil aftensma-
den kl. 18 står det på enten leg 
eller løb, bad og tv-kiggeri. Kl. 
19.30 ligger alle drengene i de-
res senge.   
 
Individuelle patienter 

Vi har fået 2 drenge hver, som 
vi skal træne med. Marie skal 
træne med S. Han er en lidt 
stor og klodset dreng, der er 
lidt langsom til at opfatte hvad 
der sker omkring ham. Han har 
et lavt koncentrationsniveau, 
men er ellers en rigtig glad og 
smilende dreng. Maries anden 
patient er D. Han er en genert 
og indadvendt dreng, der har 
kommunikationsproblemer, og 
som generelt er svær at få til at 
gøre noget. 
Anjas ene dreng er U, som er 
en charmerende dreng, der har 
potentiale til at blive rigtig dyg-
tig både fagligt og fysisk. Han 
har balanceproblemer og ved 
generelt ikke, hvordan man le-
ger. Anjas 2. patient er L. Han 
har epilepsi og er meget tynd 
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og muskelsvag. Han har behov 
for styrketræning, så han kan 
blive stærkere, og derved får 
han forhåbentlig også mere 
appetit. 
Den sidste weekend inden jule-
ferien, besøgte vi et dansk par 
der bor her i Sri Lanka halvde-
len af året. De besøgte os på 
Lotus Hill efter at have læst vo-
res første artikel på Fysio.dk og 
var så venlige at invitere os 
hjem til dem at bo en weekend. 
Det var 2½ dag i paradis. Ren 
afslapning, luksus og hygge. 
 
Store badedag, og udleve-
ring af sko til lokale børn 
Mandagen før vi tog på julefe-
rie, var det den sidste dag for 3 
finske frivillige, der havde ar-
bejdet på Lotus Hill i weeken-
derne. De havde derfor arran-
geret en tur til Hikkaduwa 
strand for alle drengene og per-
sonalet. Det var skønt at se, 
hvordan drengene tumlede 
rundt i vandet. Efter badeturen 
fik vi noget middagsmad, før 
turen gik tilbage til Lotus Hill. 
Resten af dagen var drengene 
godt trætte. At komme uden for 
Lotus Hill, at køre i bus og at 
bade, er mange spændende 
oplevelser, som giver mange 
indtryk. Men det havde helt sik-
kert været en dag med stor 
succes. 
Lørdag d. 7. januar, dagen ef-
ter vi var kommet tilbage til Lo-
tus Hill efter juleferien, var det 
en stor dag i Baddegama. Lo-

tus Hill er ikke kun børnehjem-
met, men er også navnet bag 
hele det finske velgørenheds-
projekt. Af andre projekter Lo-
tus Hill udfører, er der den årli-
ge uddeling af sko til lokale 
børn. I Baddegama var 200 
børn blevet valgt ud til at mod-
tage sko fra Lotus Hill. Sko er 
en nødvendighed i Sri Lanka, 
for at børnene kan komme i 
skole. Det tog kun 1½ time at 
dele de 200 par sko ud. En 
skøn dag, der gav mange smil 
ikke kun på børnenes ansigter 
men også på vores.  
 
Donationer  
Vi har endt med at få 15.000 
dkr. i donation fra 4 forskellige 
Lions klubber i Danmark. Dette 
er både vi og Lotus Hill meget 
taknemmelige for. Donationer-
ne har betydet, at drengene har 
fået noget ordentligt, holdbart 
og brugbart legetøj, såsom 
sandkasseting, bolde, Lego, en 
kæmpe faldskærm, et volley-
ballnet og lidt ekstra. Derudover 
har vi brugt nogle af pengene 
på foder til hønsene og geder-
ne. Dette har betydet at dren-
gene nu får de æg at spise, 
som hønsene lægger, hvorimod 
æggene før blev solgt, så de 
kunne købe foder. De daglige 
æg har betydet, at drengene nu 
får nogle meget tiltrængte pro-
teiner.  
Den sidste dag vi er på Lotus 
Hill, vil vi med de resterende 
penge fra Lions,  forkæle dren-
gene og personalet med en god 
middag. Et nærende og lidt an-
derledes måltid og is med cho-
koladesovs til dessert. Derud-
over vil vi købe 14 små træ tuk-
tuk’er, som drengene hver især 
vil få lov til at male. Disse får de 
tilbage som gave den sidste 
dag som et minde fra os, men 
også så de vil have en ting, 

som vil være deres helt egen.  
 
Hvordan har det været at væ-
re i praktik på Lotus Hill? 

Det har været meget anderle-
des at være i praktik hernede i 
forhold til derhjemme. Marie 
var hjemme i julen og mødtes 
med nogen af vores klasse-
kammerater. Der var det tyde-
ligt at høre, at de udførte fysio-
terapi i den traditionelle for-
stand, som vi har lært i skolen.  
Vi har lært at tage ansvar for 
egen læring. Med en vejleder 
der har haft meget travlt med 
administrative ting, har vi stået 
meget på egne ben og har kun 
haft hinanden til at hive os op 
ved og til at sparre med. Vi har 
lært at tænke kreativt. Når man 
ikke har et færdigudviklet red-
skab til at træne børnenes fing-
re med, må man tage en ballon 
og fylde den op med rismel. 
Herved får man en kramme-
bold, der er med til at styrke og 

træne motorikken i fingrene. 
Den fantastiske og varierede 
natur omkring Lotus Hill, har 
også været et af vores yndede 
træningssteder. Vi har lært at 
kommunikere på et andet 
sprog og virkelig lært at bruge 
vores krop til at udtrykke os 
med. Smil, vrede og grin er uni-
verselle sprog, der er til at for-
stå, også for handicappede sin-
galesiske børn. Vi har lært at 
indfinde os og arbejde under 
en helt anden kultur. Man skal 
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være fleksibel med sin tid, da 
der kan komme tidsmæssige 
overskridelser af aftaler eller 
uforudsete forhindringer i vejen 
for ens planer. Samtidig skal 
man også respektere deres 
religion og deres ritualer, deres 
anderledes måde at tænke og 
opdrage på og deres helt an-
den baggrund og opvækst.  
Vi har nydt vores ophold her på 
Lotus Hill. Drengene og perso-
nalet er virkelig søde og venli-
ge, og vi har følt os velkomne 
fra første dag. Hvis nogen er 
interesserede i at komme hertil 
som frivillig eller bare for en 
visit, er I velkomne til at kontak-
te os og få relevante oplysnin-
ger/informationer. 

Gæt en Kværndrupper 
 
Vi kan nu løfte sløret for sidste nummers konkurrence.  
 

Det var Lise-Lotte Liengaard, Sønderhave 3, Kværndrup (th 
på billedet ovenfor). Og det havde flere gættet.  

Den heldige vinder blev Kirsten Søfelde fra Trunderup, tillyk-
ke. 
Kirsten havde i sit svar bemærket, at hun gerne ville tilføje, at  
Lise-Lotte også altid var fantastisk hjælpsom, altid tænkte på 
andre før sig selv og at der gerne måtte være flere af hendes 
slags. 
Og det er hermed videreformidlet.   

Kirsten Søfelde (t.v.) får  
præmien overrakt af Lise 
Lotte (en flaske vin sponso-
reret af Brugsen).      
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Vi havde i konkurrencen om 
”Gæt en Kværndrupper ” opstil-
let følgende ledetråde: 
Hun er bosat i Kværndrup og 
har fødderne solidt plantet i det 
midtfynske foreningsliv, 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 impone-
rende og hæsblæsende aktivi-
tetsniveau. 
I sine yngre dage især, var hun 
skydegal og fik betegnelsen 
den fynske Annie Oakley. 
(hende fra ”Annie get your 
gun”) Og hun skyder heldigvis 
fortsat gerne med skarpt, så-
fremt det er nødvendigt. 

 
Lise - Lotte har sandelig fart 
på og overkommer det utroli-
ge, kunne jeg konstatere efter 

et par  hyggelige besøg på 
Sønderhave 3 i Kværndrup. 
Her bor Lise-Lotte, mor til 5 
børn, på et tidligere husmands-
sted sammen med den yngste 

og endnu hjem-
meboende søn, 
Steffen, 18 år. 
Der er stor have, 
hyggelige pavil-
loner, brænde, 
skure og kroge, 
der udnyttes, og 
inde står en væg 
pt. for renove-
ring og mere 
planlægges.   
 
Der er mange 
gøremål, meget 
at holde styr på 

for en driftig kvinde. 
Engageret lærer på opholdste-
det Gl. Højgård i Trunderup, et 
omfattende og aktivt forenings-
arbejde og forældre, børn og 
svigerbørn, der bruges meget 
tid sammen med. Hunden Plu-
to, hus og hjem,  brændefyring 
og daglig motion, gymnastik, 
løb, morgensvømning (snart 
vinterbader) for ikke at tale om 
cyklen, selv om bilen dog har 
sine fordele og ses overalt i 
lokalområderne.   
Vennekredsen forsøger hun 
løbende at vedligeholde, og 
nye projekter skal lige realise-

res, og  uddannelse som mas-
sør skal lige tages. Og så er 
hun aktiv i Valgmenigheden og 
meget andet. 
Og så har hun såmænd også 
sin egen ”familievirksomhed”  
(Orientel Decoration & Aces-
sories) – ODA, hvor hun er 

fast annoncør i vores lokalblad 
og sælger tørklæder, især im-
porteret via Hong Kong. (En 
idé, der opstod, da L-L i 2007 

besøgte sin ældste søn, An-
ders, som arbejdede der.)   
Iværksættergenet udmønter sig 
også ved, at Oda nu på 3. år vil 
afholde den populære ”Jul på 
Stationen”, og allerede nu har 
planer om flere nisser, mere 
musik og endnu større delta-
gelse. 
Hun er såmænd også ved at 
indrette sig med massagebriks 
og behandlerrum og vil tilbyde 
massage i løbet af foråret. 
Hun keder sig bestemt ikke. 
 
Foreningskvinden og aktivi-
sten fik det ind med moder-
mælken. 
Lise-Lotte er født i 1954 i Sdr. 
Højrup v. Ringe. Forældrene, 
der stadig lever i bedste velgå-
ende, var aktive i Sdr. Højrup 
Skytte- og Gymnastikforening. 
Forsamlingshuset var stedet 
hvor det foregik, og L-L var fra 
helt lille med forældrene til bå-
de gymnastik og dans og til 
skydning med faderen. 
Hun har åbenbart suget godt til 
sig. 

Hun blev Danmarks yngste og 
første kvindelige skydeudvalgs-
formand  som 17-årig. En po-
pulær nyhed i medierne, der 
udråbte hende til ”den fynske 
Annie Oakley”. 
Fik også hurtigt sine egne gym-
nastik og dansehold og flyttede 
hjemmefra som 19-årig til Rin-
ge. Var på gymnastikhøjskolen 
i Ollerup i flere omgange og 
dygtiggjorde sig løbende med 
leder- og instruktøruddannel-
ser.   
 

Portræt af kvinden bag ”ODA” 
 
Af Peter Nielsen 

 
Lise-Lotte Liengaard – en overskudskvinde med et hæsblæsende aktivitetsniveau. 
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Er nu på 14. år formand for 
de Midtfynske Skytte- og 
Gymnastikforeninger, der tæl-
ler mere end 30 foreninger, 
heraf 12 skytteforeninger - re-
sten danse- og gymnastikfor-
eninger. Foreningerne er   uaf-
hængige af DGI og kommunale 
tilskud. 
”Tingene skal gro nede fra, an-
dre skal ikke bestemme, hvor-
dan vi skal arbejde, vi gider ik-

ke unødigt bureaukrati” anfører 
forkvinden som nogle af be-
grundelserne for at bevare uaf-
hængigheden. 
Og så kan hun i øvrigt med stor 

entusiasme berette om forårs-
opvisningerne i Ringe med op 
til 1400 deltagere og ca. 1000 
publikummer. Om nye udvidel-
ser i skydehuset i Ringe og 
godt sammenhold i foreninger-
ne og mange dygtige og enga-
gerede ildsjæle, der gør for-
mandsposten let. 
”Til de første foreningsmøder 
jeg var med i, kunne røgen fra 
langpiberne ligge tæt, og de 
kunne vare den ½ nat. Sådan 
er det ikke mere.” 

”Men ellers er der ingen syn-
derlig forskel i forhold til i dag.  
Det er Tordenskjolds soldater, 
der må trække, og sådan har 
det altid været. Der findes i dag 
utallige tilbud vi skal forholde 
os til og prioritere imellem, og 
den store fællesskabsfølelse er 
nok dalende.  Men sådan er 
det, vi må forsøge at følge med 
tiden og tilpasse foreningslivet 
de nye behov,” siger en optimi-
stisk foreningsveteran.   
 
Skolelæreren (og danselære-
ren) 

Læreruddannet 1980 - 85 på 
Den frie Lærerskole i Ollerup. 
Lærer på Trunderup Friskole 
1986 - 2005 og nu siden som-
meren 2011 ansat som årsvi-
kar på opholdsstedet Gl. Høj-
gård i Trunderup. 
”Det er som at komme hjem 
igen”, siger en glad vært. ”3 af 
mine børn er født i Trunderup, 
og jeg har boet og arbejdet her 
i mange år. Og det er dejlige 
børn og kollegaer, jeg nu har 
mødt på Gl. Højgård.”   
Og så kan hun ellers fortælle 
om gyldne tider for danselivet i 
området tilbage i 80- og 90-
erne, hvor både folkedans og 
moderne dans huserede. Både 
som obligatorisk fag for mere 
eller mindre motiverede elever 
på friskolen, og som et popu-
lært tilbud for alle. Der var faste 
danseaftener i den fyldte gym-
nastiksal og mange aktører, 
bl.a. Bodil og Erling Engholm. 
Der var også store kurser for 
danseledere, hvor Bylauget 
bespiste, og der var  besøg 
med dansehold i USA i -92 og -
96, hvor tætte venskaber op-
stod og består.   
 
Hvor får du al den energi og 
al det overskud fra?       

En beskeden Lise – Lotte sva-

Lise-Lotte og lillebror Per til dans 

rer: ”Jeg tror, at jeg har et godt 
helbred, og at motion og frisk 
luft giver mig energien,” imens 

hun bedyrer, at hun også er no-
genlunde almindelig og også 
kan være sur, tvær og utålelig 
og for meget. 
Jeg mener som skribent, ud fra 
de indtryk jeg i øvrigt fik, at der 
også er andre indfaldsvinkler.   
Måske kommer overskuddet af, 
at  L- L ikke opfatter sine man-
ge gøremål som pligter, men 
vælger, at det, hun gør, skal 
være sjovt og berigende? Og at 
hun selv kan vælge at sige fra 
og til. 
Eller måske er det, fordi hun 
som lærer selv mener, at hun 
både er krævende og skrap, 
men også retfærdig og lydhør? 
Eller måske er det fordi, hun 
evner at glædes over meget? 
Eller måske er det, fordi hun 
altid er kommet styrket ud af de 
nedgangsperioder, der også 
har været igennem årene og er 
blevet klogere og især indenfor 
de sidste år har erkendt, at ikke 
alt nødvendigvis kan/skal æn-
dres? 
Eller måske er hun bare bela-
stet helt fra lille af, hvor hun 
aldrig kunne sidde stille og hav-
de svært ved at holde sin 
mund. Og altid skulle blande 
sig og var en frygtelig grinebi-
der, der af den grund af og til 
røg uden for døren? 
Nok om det. Der er helt sikkert 
mange flere årsager, men 
ovennævnte var nogle af dem,  
vi kom ind på under et hygge-
ligt besøg i særdeles godt sel-
skab med en sympatisk og be-
skeden værtinde, som syntes, 
at det var helt upassende, at 
hun nu skulle i bladet og føre 
sig frem. 
Hun kan sidde stille, konstate-

rede jeg. (i hvertfald ind i mel-
lem.) Og hun strikker også, 
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Aftengymnastik 
 
Af Herdis Henriksen 

Fredag aften var i gymnastik-
kens tegn, da natgymnastik var 
blevet til aftengymnastik og i år 
afholdt på skolen. 
Mange børn og unge trodsede 
X-factor og Disney Sjov til for-
del for en aften med venner, 
sjov og gymnastik.  Der var 
super godt humør og masser af 
energi blandt store som små. 
Der var leg på tværs af alder, 
og måske blev der skabt nye 
venskaber. 
Maj og Christina havde igen 
lavet en super fællesserie, som 
vi alle skal øve og vise til opvis-
ningen. Pernille, Henriette, Lea 
og Mikkel havde fast arbejde 
ved redskaberne, som blev flit-
tigt brugt, heriblandt vores nye 
trampolin og softtop, som ses 
på billedet. Selv de yngste in-
struktører, Marie, Karen og 
Emilie var på banen med en 

sjov leg, hvor alle fik sved på 
panden og smil på læben. Met-
te diskede op med forfrisknin-
ger i løbet af aftenen, for flere 
forældre havde lækkert hjem-
mebag med.  

Tusind TAK til alle jer, der gjor-
de det muligt at lave denne 
skønne aften, også til alle i dej-
lige børn/unge der deltog, vi 
ses igen til næste år. 

spiller klaver i enrum, har akva-
rium, læser bøger og kan også 
nyde at være alene. Og hun 
sover godt om natten. 
Heldigvis for det, hun skulle 
gerne holde længe ! 

 
 

Tørklæder mm. 
”Hyttetilbud”  

i februar og marts 
Sønderhave 3, Kværndrup 

 
 
 

 
Lise-Lotte Liengaard 28902583 

Sønderhave 3, Kværndrup 
” Trunderupfilial” 22749873 

Hele holdet fra Nat-gymnastik 
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Lørdag formiddag kl. 9.00 er 
der Tour de France i Kværn-
drup Hallen.  
Kværndrup Idrætsforening har 
anskaffet sig 10 smarte Indoor 
Bicycles og med dunkende ryt-
mer fra anlægget, er det muligt 
på knap en time at gennemleve 
en hel etape i Tour de France.  
Der er stigninger, hvor man er 
nødt til at rejse sig i sadlen, 
sprinterafslutninger, hvor man 
bare skal give den gas – men 
også stille og rolige stræknin-
ger, hvor man kan køre i sit 
eget tempo. Der er terræn for 
alle.  
Mød op til en god gang motion 
– medbring kondisko, vandfla-
ske og håndklæde – vi lover at 
du får varmen. 
Prisen er kun 30 kr./gang 

Minder om Tour de France…. 

Nyt fra KB1919 – lidt om trænere, FC Midtfyn og stævner 
 
Af Anders Thorup 

Lars Pyrdol fik blomster og ga-
ve til seniorafdelingens afslut-
ningsfest, efter 3 fantastisk go-
de år i vores klub, hvor det lyk-
kedes at komme i serie 1 og 
endda at være tæt på at kom-
me i Albaniserien. Vi husker 
også nogle vilde pokalkampe 
mod Langeskov og 2. divisi-
onsholdet fra FC Svendborg, 
som kun med hiv og sving be-

sejrede KB1919 i en kamp, 
som trak mange folk på stadi-
on.  
Tak til Lars og velkommen til 
Brian Fakkenor og Henrik Chri-
stiansen, som er den nye træ-
nerduo. 
 
Træningen er startet efter vin-
terpausen. Vi ser frem til man-
ge spændende kampe i foråret 
og håber på rigtig mange folk 
på stadion. Se vores holds tur-
neringsplan på www.kb1919.dk 
– resultater. 
 
KB1919, Gislev og Ryslinge 
samarbejder i ungdomsfodbold 
om FC Midtfyn for at kunne stil-
le hold til turneringer. Det er en 
stor glæde, at vores U14 hold 
4. februar formåede at blive 
fynsmester i den bedste række, 
mesterrækken. Stort tillykke til 

holdet og til dets træner Lars 
Olav Nielsen, der trods bopæl i 
Gislev er godt kendt i Kværn-
drup efter adskillige år på vores 
1. hold. 
 
På generalforsamlingen 25. 
januar, nyvalgtes Jakob Simon-
Gaarde til medlem af bestyrel-
sen. Jakob har 3 børn, der alle 
spiller fodbold, han er træner 
og bedyrer, at han også selv vil 
til at spille i KB – Velkommen til 
Jakob. 
 
KB 1919 er kendt i fodboldkred-
se for sit store stævne i inden-
dørs fodbold, Februar Cup. I år 
lykkedes det at samle omkring 
150 til stævnet, som forløber 
over 3 weekender i Kværndrup 
Hallen.  
 
Igen i år skal vi arrangere Apol-

Lars Pyrdol 

http://www.kb1919.dk/
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LOKAL 
RÅDETS  
GENERAL- 
FORSAMLING 

lo Cup, som er et stævne, der 
laves sammen med Gislev og 
Ryslinge, samt Øens Hold. Vi 
ser frem til mange unge men-
nesker i byen 30. marts – 1. 
april. De unge mennesker skal 
sove på skolen og SFO´en, spi-
se i Hallen og spille kampe på 
banerne ved Kværndrup Hal-
len. 

U6 spiller på de små mål på tværs af banen. 

den til at bakke op om denne 
fantastiske mulighed for at tage 
din kæreste, dine børn, din na-
bo ved hånden / under armen 
og invitere dem ned at spise i 
forsamlingshuset. 
Lokalrådet har i samarbejde 
med Forsamligshuset taget ini-
tiativ til tre fællesspisninger i 
foråret. Se annoncen sidst i 
bladet. 

fundets udvikling. 
Vel mødt den 14. marts til Års-
mødet, kaffe, ostemad og en 
spændende fremtid. 
 
Fællesspisning 

Om kort tid banker foråret på, 
og så er det tid til at komme ud 
af husene, at møde andre men-
nesker, at komme hinanden 
ved. 
Så hvorfor ikke benytte lejlighe-

Lokalrådets årsmøde og gene-
ralforsamling finder i år sted 
onsdag den 14. marts klokken 
19:30 i Kværndrup Hallen. Vo-
res lokalsamfund har i løbet af 
det sidste årstid arbejdet på 
flere store projekter. Dels byfor-
nyelsesplanerne og, her sidst 
på året, sammen med idræts-
foreningerne og skolen på en 
mulig etablering af Multibane.  
På mødet den 14. marts kan du 
få endnu mere at vide om de 
store planer for dit lokalområde.   
 
Lokalsamfundene er for tiden 
presset på mange leder.  Der 
er ingen tvivl om at presset kan 
blive mindre, når et lokalområ-
de kan vise, at der ydes en 
ekstra indsats for at beholde og 
videreudvikle de institutioner, 
som vi sætter pris på, så som 
hallen og skolen, samt de grøn-
ne områder og aktivitets- mulig-
hederne for børn , unge og æl-
dre. 
 
Lokalrådet savner medlemmer, 
som kunne tænke sig at bidra-
ge med synspunkter og har lyst 
til at få indflydelse på lokalsam-
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Pr. 1. oktober 2011 fik Kværn-
drup Børnehave ny leder, Gitte 
Roholte.  
 
Gitte Roholte er født og opvok-
set på Ærø men nu bosiddende 
i Svendborg. Gitte er 28 år og 
er uddannet pædagog i 2007. 
Hun blev ansat i Kværndrup 
Børnehave umiddelbart heref-
ter. Da børnehaven sidste som-
mer stod og manglede ny le-
der, bød udfordringen sig og 
Gitte slog til. 
Gitte er en aktiv pige, der el-
sker at invitere børnene med 
ud i naturen, hun elsker at væ-
re i vores naturskønne område 
ved åen eller på en frisk cykel-
tur i skoven. Gitte er udad-
vendt, smilende, imødekom-
mende og en initiativrig person. 
Gitte beskriver selv, at det har 
været en stor udfordring at bli-
ve leder, da der har været me-
get administrativt arbejde at 
sætte sig ind i, men at hun sat-
ser på, at der i fremtiden kan 

skabes en bedre balance mel-
lem lederjobbet og tiden med 
børnene. 
 
Privat er Gitte gift med Daniel 
og er mor til Olivia på 3 år, 
samt venter en lille til april. Det 
betyder selvfølgelig, at Gitte 
går på barsel og derfor ikke vil 
være fast i huset. Som vikar for 
Gitte har Børnehaven derfor 
ansat Pia Storm, der tidligere 
har været ansat som støttepæ-
dagog. 
Året 2011 har været et turbu-
lent år for Børnehaven. Udover 
lederskifte har Børnehaven i 
2011 for alvor skulle tage hånd 
om de økonomiske udfordrin-
ger, som mange institutioner 
gennem de seneste år har 
mærket. Det har derfor været 
nødvendigt med en del om-
struktureringer, og vi er nu igen 
på rette spor uden, at vi føler, vi 
har slækket på de værdier, vi i 
Kværndrup Børnehave arbejder 
ud fra.   
 
Ambitioner for børnehaven 

Gittes ambitioner med børne-
haven er, at bevare den gode 
lille børnehave, vi gennem 
mange år har haft. Hun har dog 
også ambitioner om at bidrage 
med nytænkning, her tænker 
Gitte blandt andet på at indgå i 
et tættere samarbejde med øv-
rige institutioner i nærområdet, 
herunder dagplejen og skolen 
for at skabe den bedst mulige 
overgang for det enkelte barn.  
En børnehave hvor man i høj 
grad har mulighed for, som for-
ældre at have stor medindfly-

delse på sit barns hverdag. Vi 
vil fremover fortsat prioritere 
det fantastiske forældresamar-
bejde, som allerede er etable-
ret. Vi er en børnehave uden 
fast ugeplan, hvor vi dyrker 
spontaniteten og de initiativer, 
der opstår i børnegruppen. 
Børnene har derfor stor indfly-
delse på deres egen hverdag, 
idet vi vægter medbestemmel-
se højt.  
 
Børnehavens dagligdag 

Tidligere har børnene været 
delt på to stuer i blandet alder. 
Denne opdeling er der gjort lidt 
op med nu, idet vi ønsker at 
gøre de store mere klar til de 
udfordringer, de vil møde i sko-
len, blandt andet ved at lege 
med bogstaver, ordlege, tal, 
øve klokken og lignende, samt 
give de lidt mindre mere ro i 
spisesituationen. Dagligt tages 
alderssvarende emner op, og 
ofte bliver der læst højt under 
spisningen.   
Når vi i børnehaven arbejder 
ud fra, at alle børn har medbe-
stemmelse, er det fordi børn, 
der bliver inddraget i egen 
hverdag, oplever en større lyst 
til at deltage. Det pædagogiske 
arbejde består derfor i at tilby-
de og igangsætte aktiviteter, 
som børnene kan deltage i, 
samt at gribe de initiativer, som 
børnene byder ind med. 
I efteråret 2011 havde vi åbent 
hus arrangement, en rigtig dej-
lig dag hvor både børn, foræl-
dre og gæster nød en masse 
dejlige aktiviteter og det fanta-
stiske vejr. 

Kværndrup Børnehave 
 
Af Christina Pedersen, bestyrelsesformand i Kværndrup Børnehave. 
 
-Samme gode børnehave nu med ny leder. 
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Kværndrup Børnehave (fortsat) 

 
Vi gentager denne succes d 29/4 april fra 10-14. Så sæt 

allerede nu kryds i kalenderen.     
Torsdag d. 10. maj vil der i forbindelse med Kværndrupu-

gen være åbent hus. 
Børnehaven har de seneste år både fået hjemmeside og 
er kommet på facebook, hvor vi lægger billeder fra hverda-
gen og særlige arrangementer ud. Derfor synes vi, at vi 
har brug for et nyt logo, og vi afholder derfor logokonkur-
rence, hvor alle kan deltage. Send eller aflever dit forslag 
til Kværndrup Børnehave senest d. 31. marts. Der er en 

æske chokolade og en buket blomster på højkant – vinde-
ren får direkte besked, og det vil blive slået op på hjemme-
siden.  

 
Tre Ege Skolen  

KVÆRNDRUP AFDELING 

 

skolen i hjertet af byen 

 

 

www.treegeskolen.dk 

Praktikophold på Slottet 
 

Af Christopher Buhl 
 

Jeg har ikke meget andet end ros til SFO Slottet  

i Kværndrup. 

Jeg har de sidste 3 måneder 
været i praktik i SFO slottet. 
Det har været en stor oplevelse 
for mig at komme i SFO, da 
dette er min første praktikperio-
de. Børnene tog rigtig godt 
imod mig og accepterede hur-
tigt, at jeg var en del af perso-
nalet, og at jeg skulle være en 
del af deres hverdag de næste 
måneder. I starten bar børnene 
over med mig, for alt var nyt, 
inklusiv at lære alle deres nav-
ne. Men jeg føler nu at have 
skabt et venskab med børnene.  
 
I min praktik har jeg haft 2 sko-
lerelaterede mål. Det ene om-
handlede pædagogens hver-
dag, det andet var en opgave, 
som jeg selv skulle stå for. Jeg 
valgte at bruge gymnastiksalen 
i den ene af mine opgaver for 
at motivere børnene til at dyrke 
mere sport. Hver mandag var 
jeg i gymnastiksalen med 10 
børn i alle aldre, her legede vi 

forskellige lege. Det var min 
opgave at igangsætte legene, 
for på den måde at finde ud af, 
hvilken metode der virker bedst 
for mig. Ud over dette skulle jeg 
finde på en ny leg til hver man-
dag for både at motivere mig 
og børnene. Min anden opgave 
var drengene fra 0. klasse, som 
jeg hver onsdag tog med uden-
for i den friske luft. Vi legede 
forskellige lege, som drengene 
og jeg fandt på i fællesskab. 
Dette var muligt, da der kun var 
7 drenge. Vi havde det utrolig 
hyggeligt, og jeg føler virkelig, 
at jeg har fået skabt en god re-
lation til drengene. Pædagoger-
ne har været gode til at imøde-
komme mine mål, de har været 
hjælpsomme og givet mig god 
feedback omkring mit arbejde 
her i SFO’en. 
SFO’en har givet mig mange 
varme minder og gode oplevel-
ser. De har bl.a. lavet en hock-
eyturnering, som jeg fik lov til at 

følge fra start til vejs ende. Det-
te var en fantastisk oplevelse 
for mig, der også gav mig en 
fornemmelse af det arbejde, 
der ligger bag en turnering. Vi 
havde Julegaveræs hele de-
cember, hvor der virkelig var 
fart over feltet. Jeg har ikke 
lang tid tilbage i SFO’en, hvilket 
jeg er ked af, for atmosfæren i 
slottet har været mageløs. Hvis 
jeg skal se tilbage på denne tid 
har jeg ikke meget andet end 
ros til SFO Slottet i Kværndrup. 
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For 8. og 9. klasse venter der 
mange spændende udfordrin-
ger her i løbet af foråret. For 
udover at 9. klasse skal gøres 
klar til de afsluttende prøver, så 
skal både 8. og 9. klasse på 
studietur til Berlin i april måned. 
For 6 år siden startede vi over-
bygning på Trunderup Friskole, 
og lige siden har vi haft kultur-
fag på skemaet, og det er her 
vores tur til Berlin kommer ind i 
billedet. I kulturfag indgår både 
historie og religion, og idéen er 
her at arbejde tværfagligt med 
forskellige kulturelle og histori-
ske emner. Nogle af de vigtig-
ste byggesten i kulturfag er ar-
bejdet med projektskrivning og i 
den forbindelse at besøge en 
kultur, som eleverne har arbej-
det med i et af disse projektfor-
løb. Allerede i 6. eller 7. klasse 

Ud i Verden 
 
Karin Thordsen, lærer i 8. og 9. klasse 
 
Nyt fra overbygningen på Trunderup Friskole. 

kommer kulturfaget på skema-
et, og her starter eleverne med 
at beskæftige sig med vor egen 
danske og nordiske kultur, her 
indgår som regel også en tur til 
folketinget, og et besøg hos det 
danske mindretal syd for græn-
sen er også noget af det, vi har 
gjort et par gange. På den må-
de starter eleverne i det nære 
politiske og historiske rum for 
efterhånden at bevæge sig 
længere ”ud i verden” i de sid-
ste to år af overbygningen. 
Men nu tilbage til dette års rej-
se til Berlin: Projektarbejdet 
som del af forberedelsen til stu-
dieturen har vist sig at være en 
rigtig god ide´, for efter at lære-
ren har gennemgået en hel del 
om Berlins historie og kultur, så 
er det elevernes tur til at gå i 
dybden med et selvvalgt emne. 

Eleverne arbejder sammen i 
grupper på 2 til 4 elever, og det 
hele ender op med et skriftligt 
projekt og en fremlæggelse for 
de andre elever.  Resultatet 
skulle gerne være, at eleverne 
ved en hel del om Berlin, når vi 
kommer derned, og undervejs i 
overbygningen udvikles elever-
nes evne til at indgå selvstæn-
digt i projektarbejdets forskelli-
ge aspekter. 
Som det fremgår af Nathalies 
indlæg, så tog 8. og 9. klasse 
ligeledes ”ud i verden” i novem-
ber måned i erhvervspraktik. 
Og det var på flere måder en 
succes, både i forhold til selv at 
søge og finde et sted at være, 
og ligeledes i forhold til at ople-
ve hverdagen på en arbejds-
plads.  
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Jubilæum i Trunderup Børnehave og SFO 
 
Af Bitten Møller & Jette Ley, tidligere og nuværende leder af Trunderup Børnehave & SFO 

I januar 2012 fejrede Trunderup 
Børnehave og SFO hen holdvis 
15 og 25 års jubilæum. Der 
blev holdt åbent hus med kaffe, 
brunsviger, fødselsdagssange 
og gaver.  
Et jubilæum giver også lejlig-
hed til at kigge tilbage på de år 
som er gået. Den første leder 
af SFO, og senere af børneha-
ven, Bitten Møller fortæller, at 
da Trunderup Friskole kontak-
tede hende for at høre, om hun 
ville stå for en ”efter skole” - 
ordning – havde man 7 familier 
som var interesserede. Den 
første dag sad der et barn og 
ventede på Bitten! Men der 
kom hurtigt flere.  
Nogle år senere købte skolen 
Einers hus og rykkede SFO'en 
fra skolelokalerne til det om-
byggede parcelhus ved siden 
af. Det betød, at der blev bedre 
forhold for SFO børnene, idet 
de ikke skulle være i klasselo-
kalerne. Men det betød også at 
SFO og skole ikke var så tæt 
forbundet, som de havde været 
i starten. Fra det ene barn, som 
sad der første dag, er der i dag 
godt 20 børn tilmeldt! 
 
Efter af havde ansøgt kommu-
nen flere gange, fik man i 1996 
lov til at oprette en puljebørne-
have i huset. Først var de nor-

meret til 10 børn, et par år se-
nere blev de opnormeret til 15 
børn og for ca. 6 år siden til 20 
børn. På samme tidspunkt blev 
børnehave og SFO bygget 
sammen med skolen, hvilket 
betyder at vi nu igen har daglig 
kontakt med skolelivet.  
Gennem årene har der været 
mange børn og familier igen-
nem huset. I forbindelse med 
jubilæet havde vi kigget i gamle 
protokoller – og regnede ud at 
huset har haft indvirkning på 
ca. 400 børn og deres familier!  
 
Der er gennem årene skabt en 
del traditioner i børnehaven. En 
tilbagevendende begivenhed er 
'bedsteforældre dag', - det er 
altid 1. fredag i december – og 
en hyggelig formiddag, hvor vi 
inviterer bedsteforældre til at 
skyde julemåneden i gang. En 

anden decembertradition er 
drillenisserne – de er berygtet 
for deres til tider lidt grove dril-
lerier, som de gennem tiderne 
at udsat familierne for (især 
fædrene har måtte stå for 
skud). 

Børnehaven har også alle åre-
ne taget på koloni. Børnehaven 
tager af sted med alle børn og 
voksne i 2 overnatninger, typisk 
går turen til en spejderhytte i 
fornuftig køreafstand af børne-
haven. Det er en rigtig god op-
levelse får både børn og voks-
ne (og ofte også for forældre-
ne). 
En ny 'tradition' i børnehaven er 
vores førskole projekt. Det er et 
projekt mellem skole og børne-
haven, hvor ideen er at give de 
ældste børnehavebørn en lille 
forsmag på skolelivet. De laver 
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forskellige skoleforberedende 
aktiviteter og er med i skolen 
hos de yngste elever nogle ti-
mer om ugen, - på den måde 
bliver overgangen fra børneha-
ve til skole nemmere. 
 
Det var et lille tilbageblik og lidt 
om hvad der rører sig i huset 
lige nu. Hvad fremtiden vil brin-
ge ved vi jo ikke, men lad os da 
håbe, at der også er velfunge-
rende Børnehave & SFO i 
Trunderup mange år ud i frem-
tiden! 
 
Stor tillykke med jubilæet!! 

Støt Kværndrup Idrætsforening 
tilmeld dig  

Se mere på www.fynsksupportel.dk 

 

http://www.fynsksupportel.dk
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Fåborg Museum 
 
Af Karen Storm Leth 5. kl. 
Kværndrup Skole 

 
Vi var på en udflugt med klas-
sen til Fåborg Museum den 20. 
januar.  
Det var en god tur med bus fra 
Kværndrup Station til Fåborg 
Museum:-)  
Inde på museet fik vi i en times 
introduktion og rundvisning af 
Alice. Hun gennemgik billeder-

Alice fortæller om Mads Rasmussen  Johan,  Andreas og Lukas på  billedjagt  

ne og "Fynbomalerne" og for-
talte om hver deres måde at 
male på. For eksempel malede 
kvinderne mest billeder fra 
hjemmet, for de gik jo hjemme 
og passede børn. Mændene 
malede mest natur- og dyrebil-
leder.  
Museets grundlægger, konser-
vesfabrikanten Mads Rasmus-
sen, indviede museet i år 1910.  
Personligt kan jeg bedst lide 
billedet "Bygevejr i April" malet 
af Johannes Larsen.  

Ude på museet fik vi nogle op-
gaver, vi skulle gå rundt og lø-
se. Vi var delt op i grupper 
hjemmefra. Opgaverne kunne 
for eksempel lyde: "Hvor finder 
du billedet med mågen? Hvad 
er billedets nummer? Hvem har 
malet det og hvornår blev det 
malet?”  
Turen var god og hyggelig og 
en god afslutning på vores tid 
med vores billedkunstlærer 
Mette. 

 
TANDLÆGERNE I KVÆRNDRUP 

 
Jørgen Bergmann & Eva K. Jensen 

Svendborgvej 5, 5772 Kværndrup,  
tlf.: 62 27 27 71 

 
Se vores hjemmeside: www.bergmannjensen.dk 

http://www.bergmannjensen.dk
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Thailand 2011 med 
Bernsholdet 
 
Af Andreas Drejer, 18 år, fra 
Kværndrup 
 
Bernsholdet 

Da jeg i 2009 startede på Bern-
storffsminde Efterskole anede 
jeg intet om gymnastik. Jeg 
havde altid gået til fodbold og 
håndbold, men fik på eftersko-
len øje for gymnastikken, især 
springgymnastik, som hurtigt 
fangede min interesse. Efter 
mit efterskoleophold valgte jeg 
at stille op til et hold for gamle 
elever, kaldet Bernsholdet. På 
Bernsholdet er omkring 40 
gymnaster, som der hvert år er 
udtagelse til. Vi sluttede i som-
merferien af med en 2 uger 
lang rejse til Thailand.  

ske templer, en krokodillefarm 
hvor vi så to mænd lege med 
10 krokodiller som om det var 
dukker og en tur på tømmerflå-
de, hvor vi blev ført ned ad flo-
den Kwai. Flodens breder er 
meget frodige og fyldt med klip-
per og vandfald. Et sted som 
også er et besøg værd er kon-
gens palads, hvor næsten alt er 
udsmykket med guld.  
Efter min mening var den flotte-
ste oplevelse snorkling ved et 
koralrev. Specielt var det fanta-
stisk, at man med en enkelt 
banan kunne man tiltrække 
hundredvis af småfisk, som 
svømmede få centimeter fra 
en. Alt i alt var det en fantastisk 
tur som mange år endnu vil stå 
klart i mine erindringer.  
Er du til flot natur og kultur, en 
varm og anderledes ferie, så 
kan jeg helt klart anbefale Thai-

land som rejsemål. 

folkeskoler, og ved den ene var 
der ikke mindre end omkring 
2000 børn der så på, og jeg 
kan kun sige at jeg aldrig har 
oplevet noget lignende. Børne-
ne var på hele tiden, og var 
utroligt begejstrede. Efter hver 
opvisning stormede alle børne-
ne rundt for at få autografer og 
billeder af os, hvilket også var 
en meget speciel oplevelse, 
som man normalt kun som en 
kendt sportsudøver vil opleve. I 
Thailand er folket nemlig meget 
mere begejstret overfor gymna-
stik, især fordi det er noget de 
fleste aldrig før har set. Bare 
det at se hvor glade man kunne 
gøre 2000 børn var fantastisk. 
Efter den ene opvisning lavede 
vi workshop med børnene. 
Workshop er hvor vi prøver at 
lære børnene noget af det vi 
kan. Fx lærte pigerne dem bl.a. 
noget dans, mens drengene 
tog i mod spring i trampolin og 
på airtrack.  
 
Fantastisk 
kultur og 
natur 

Udover at 
lave gym-
nastik, var 
vi rundt at 
besøge en 
masse 
buddhisti-

Thailand 
Ligesom på en normal ferie 
boede vi på hoteller og var ude 
at se en masse turistattraktio-
ner. I alt lavede vi 6 opvisnin-
ger og det var bl.a. noget af det 
der gjorde turen helt speciel.  
Opvisningerne blev opført på 
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Flyvende fynbo i Thailand 

The time of my life 
 
Af Sine Kjær Frederiksen 

 
Den 8. august 2010 startede 
jeg i 9.klasse på Bernstorffmin-
de Efterskole. Opholdet på 
skolen har ændret mange ting i 
mit liv, derfor valgte jeg at tage 
endnu et år på skolen. 
Bernstorffminde Efterskole er 
en skole med ca. 220 elever. 
Skolen tilbyder en masse 
sport, men der er også et højt 
bogligt niveau. På efterskolen 
dyrker vi mindst 1 times sport 
om dagen. På et skoleår har vi 
ca. 25 opvisninger, hvor vi ta-
ger rundt i hele landet og opvi-
ser. Det sus man får, når 220 
elever står på gulvet efter en 
opvisning, og publikum giver 
applaus, er ubeskriveligt. På 
det tidspunkt står alle elever 
med det største smil på læben. 
Livet på efterskolen har lært 

mig en masse. Jeg har skullet 
klare mig selv og er blevet nødt 
til at tænke på andre og ikke 
kun på mig selv. Fællesskabet 
på efterskolen er større end 
noget andet. Alle er forskellige, 
men alligevel er der altid no-
gen, man kan komme til med 
kæresteproblemer eller proble-
mer med vennerne. Det er en 
af grundene til, at jeg har valgt 
at gå 2 år på skolen. 
 
Jeg kan derfor varmt anbefale 
et ophold på Bernstorffminde 
Efterskole. 
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Vi har i her i 8.-9. klasse været i 
praktik i uge 47. Vi syntes alle 
at det har været en utrolig 
spændende og for nogen lidt 
udfordrende oplevelse. Men det 
er noget man skal prøve! 
Jeg var i praktik i børnehaven 
Enghaven i Svendborg. Jeg 
holder utrolig meget af at være 
sammen med mindre børn, så 
det var derfor jeg valgte sådan 
et dejligt sted.  Deres smilende 
ansigter og fantastiske be-
mærkninger, kan altid redde en 
dag. Fra første skridt jeg tog 
ind i børnehaven blev jeg rigtig 
godt taget imod. Pædagogerne 
viste mig rundt og fortalte en 
smule om de forskellige regler 
osv. ting. Sådan nogen spørgs-
mål som man i den alder ikke 
kan leve uden.  
Vi har alle en kontaktperson 
som vi kan ringe til hvis vi er i 
tvivl om noget. Men ellers er 
det kontaktpersonen man føl-
ger rundt omkring i de forskelli-
ge praktikpladser.  Min kontakt-
person Lisbeth Maibom var rig-
tig god til at holde mig beskæf-
tiget med noget. Der var 36-38 
børn i børnehaven så der var 
nok at holde styr på. De var 
selvfølgelig i forskellige aldre, 
nogen skulle starte i skole til 

næste år, og andre havde et 
par år endnu. Men måden de 
kunne enes og være sammen 
på gav virkelig et smil på læ-
ben. Jeg kunne efter et par da-
ge mærke børnenes meget for-
skellige identiteter, noget de 
prøvede at bygge op i hvert i 
fald.  Mange af dem havde 
brug for min hjælp og opmærk-
somhed konstant, andre søgte 
ikke rigtig efter den, men spurg-
te mig i stedet for om en masse 
mærkelige ting. Sådan nogen 
spørgsmål som man i den alder 
ikke kan leve uden.  
Praktik er bare noget man skal 
prøve. Ikke kun fordi det er no-
get man gør på de fleste skoler, 
men fordi det virkelig kan æn-
dre noget. Ændre forskellige 
opfattelser og meninger, om 
man så er i lære som skralde-
mand eller make-up artist. Det 
er ikke noget man skal takke 
nej til!  

Jeg har nydt min praktik uge og 
elsket at skulle vågne op til 
den. Men man behøver heller 
ikke at vælge noget man tror 
hele sin karriere skal bygges op 
omkring. Jeg valgte en børne-
have på grund af samværet og 
smilene.  Man har hele livet 
foran sig i vores alder, så man 
skal egentlig bare vælge hvad 
man har lyst til lige nu!  Jeg vil 
anbefale at tage ned i en bør-
nehave, da det virkelig er en 
fantastisk oplevelse. Virkelig! 
Men jeg vil gerne advare mod, 
ondt i numsen på grund af de-
res utrolig små cykler, vælten-
de børn, snot på tøjet eller pro-
blemer med at benene skal væ-
re i hver sit bukseben på flyver-
dragten. 
 
Ellers rigtig god fornøjelse, med 
praktik ugerne fremover. Det er 
skønt! 

Trunderup Friskoles 8. og 9. klasse i praktik i uge 47 2011 
Af Nathalie Sønderlund Kjeldgård 8. klasse 
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Forsamlingshuset – Kværndrup Sogns store stue 
Af Edvin Larsen 
 

- Fortsættelse af forsamlingshusets historie fra 1920’erne og frem til 1950’erne. 

I begyndelsen af 1900-tallet 
kom flere nye danse som tan-
goen fra Argentina og foxtrot-
ten fra USA til Europa. Og i 
1920’erne kom - ligeledes fra 
USA - charleston sammen med 
swing-musikken. Fra byerne 
bredte denne nye dansemode 
sig ud til forsamlingshusene - til 
de steder, hvor der måtte dan-
ses. På et bestyrelsesmøde 
den 30. november 1921 drøfte-
de bestyrelsen ”dansen i for-
samlingshuset”. Bestyrelsen 
besluttede at sende en skrivel-
se til de foreningers formænd, 
som anvendte huset til arran-
gementer, hvor der også indgik 
dans. Af skrivelsen fremgår 
det: 
”1) at de forskellige Foreninger 
udvælger en Mand som til 
hvert Bal paaser, at Dansen 
foregaar sømmeligt, og i mod-
sat Fald udskyder de usømme-
lige Dansere af Dansen. 
2) at der kun danses moderne 
Danse naar disse spilles. Lige-
ledes tilstilles Musikforenin-
gens stedlige Medlem en Skri-
velse om at Musikerne opfører 
sig sømmeligt, da dette langt 
fra har været Tilfældet i den 
senere Tid”. 

På samme møde behandlede 
man en ansøgning fra en dan-
selærer i Fruens Bøge, som 
havde ansøgt om at leje 
Kværndrup Forsamlingshus til 
moderne dans. Dette nægte-
des. Flere lignende ansøgnin-
ger blev afslået i de kommende 
år. Men der var også undtagel-
ser, når blot arrangøren var 
lokal. Kværndrup Boldklub fik i 
1922 tilladelse til at afholde 
danseskole. I slutningen af 

1920’erne blev der dog givet 
tilladelse til udenbys danselæ-
rere. Kværndrup Sangforening 
søgte i 1927 om lov til at benyt-
te forsamlingshuset til offentlig 
dans. Da dette fortsat ikke var 
velset i bestyrelsen, blev det 
afslået. Til gengæld fil Kværn-
drup Boldklub af 1919 grønt lys 
til at afvikle sit årlige karneval i 
Kværndrup Forsamlingshus. Et 
lokalt arrangement, som bold-
klubben lagde mange kræfter i. 
Men også spillegilder har været 
en af de aktiviteter, som for-
samlingshuset lagde lokale til. 
Da de fleste foreninger i 
Kværndrup havde spillegilde på 
deres aktivitetsliste, indkaldte 
bestyrelsen til et årligt møde, 
hvor rækkefølgen for afviklin-
gen af spillegilder blev fastlagt. 
Det følgende år blev der æn-
dret på denne rækkefølge, så 
det ikke var den samme for-
ening, som lagde ud to år i 
træk. Denne ordning blev prak-
tiseret helt frem til begyndelsen 
af 1950’erne. 

Forsamlingshusene blev ofte 
drevet som afholdshuse. Dette 
gjaldt også huset i Kværndrup. 
Det var i en tid, hvor afholdsbe-
vægelsen blomstrede og på 
den måde var med til at sætte 
sit præg på forsamlingshusene, 
da drikkeri og folkeoplysning 
passede dårligt sammen. 
Kværndrup fik sin afholdsfor-
ening i 1889. Foreningen blev 
dog allerede nedlagt igen i 
1918, men i dens relative korte 
levetid var den en flittig bruger 
af huset. Forsamlingshuset 
blev af dets modstandere om-
talt som ”vandhuset”, ”saft-
huset” eller ”andelskroen”. I 
forbindelse med at der opstod 
forsamlingshuse i hvert et 
sogn, kom der en ny lov, som 
gav toldvæsenet mulighed for 
at opkræve restaurationsskat. 
Der var dog mulighed for at 
slippe for restaurationsskatten, 
hvis forsamlingshuset løste 
borgerskab som afholdsrestau-
ration, eller hvis de foreninger, 
som lejede huset, solgte deres 

Boldklubbens bestyrelse og gevinsterne ved et spillegilde i 1950. 

Bemærk gevinsterne – det var før, der var noget, der hed fødevare-

kontrol. Foto udlånt af Bent Larsen. 
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kaffe, cigarer og lignende uden 
avance. Bestyrelsen i Kværn-
drup Forsamlingshus beslutte-
de på et møde i april 1923 at 
undlade at løse borgerskab. 
Selv om Kværndrup Forsam-
lingshus var et ”vandhus”, 

havde huset problemer med at 
skaffe rent vand. Dette medfør-
te, at bestyrelsen i 1925 lavede 
en aftale med nærmeste nabo, 
Langelund om at lave en rør-
ledning fra husets køkken til 
Langelunds brønd. Ved at 
montere en håndpumpe i køk-
kenet kunne huset så få vand. 
Prisen var, at Kværndrup For-
samlingshus skulle bekoste et 
svensk stakit på den af Lange-
lund opførte betonmur langs 
forsamlingshusets sydlige gavl. 
 

Skiltet ”Garderobe på eget 
ansvar” er i dag velkendt i for-

samlingshuse, på kroer og ho-
teller, sådan var det ikke tidlige-
re. Garderoben var som oftest 
lejet ud til en garderobemand 
eller -dame fra lokalområdet. 
Mod betaling – 25 øre for over-
tøj og 10 øre for en hat - blev 
der passet på folks ejendele. 
Men undertiden gik det galt, 
hvilket skete i 1926, hvor besty-
relsen modtog et erstatnings-
krav på 32 kr. fra en sagfører i 
Ringe på vegne af dennes kli-
ent – en mand fra Gislev. Klien-
ten havde i forbindelse med 
Skytteforeningens sammen-
komst i huset mistet sin hat. 
Manden fik ikke sin hat, men i 
stedet de 32 kr., som hans sag-
fører gjorde krav på. 
 

 
 
Kværndrup Forsam-
lingshus fik sin første 

vært den 1. oktober 
1929. Bagermester V. A. 
Clausen indgik kontrakt 
med bestyrelsen. I kon-
trakten anførtes, at Clau-
sen skulle forpligte sig til 

at føre de samme priser, som 
var gældende i hans afholdsca-
fé ved siden af forsamlingshu-
set samt ”til ikke under nogen 
Omstændigheder at indføre 
eller forhandle stærkere Varer i 
Forsamlingshuset…”. 
 
Brugen af forsamlingshuset 

var i 1920’erne i kraftig stig-
ning, hvorfor bestyrelsen også 
arbejdede på at udvide huset. I 
den forbindelse blev det i 1930 
til et jordkøb af husmand Niels 
Jacobsen. Jordkøbet skulle an-
vendes til en tilbygning, der 
skulle rumme en foredragssal 
og køkken. Byggeriet - til en 
pris af 16.222 kr. - stod færdigt 
i 1931. 1930’erne var præget af 
et voksende krav fra sognets 
foreninger om at måtte afholde 
offentligt bal i huset. Det fik be-
styrelsen til at forespørge politi-
mesteren, hvordan man skulle 
forholde sig. Forsamlingshuset 
kunne i politimesterens øjne 
ikke betragtes som en forening, 
hvorfor der fra gang til gang 
skulle søges om tilladelse til 
afholdelse af bal og betales 
forlystelsesskat af indtægten. 
For at undgå at uvedkommen-

Boldklubbens karneval i 1935. Foto udlånt af Bent Larsen. 
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de fik adgang til salen, når der 
var fest i huset, vedtog besty-
relsen i 1936 ”at få konstrueret 
og opstillet en skærm med ind-
byggede roterende møller, så-
ledes at en mere effektiv kon-
trol kunne udføres betydelig 
lettere”, og man ansatte en per-
son – betalt af de foreninger, 
der var arrangører - til at være 
fast kontrollør ved ballerne. 
 
På anden vis fik huset og dets 

placering en central rolle i slut-
ningen af 1930’erne. Boldklub-
ben havde i 1936 henvendt sig 
til sognerådet, da klubben hav-
de brug for en sportsplads, hvor 
der kunne spilles fodboldkam-
pe. Af sognerådets beslutnings-
protokol fremgår det, at ønsket 
ikke kunne imødekommes. Selv 
om Kværndrup Boldklub og 
Kværndrup Skytte- og Gymna-
stikforening ikke var på særlig 
god talefod, fandt man efterføl-
gende alligevel sammen og 
fremsendte en fælles ansøg-
ning til sognerådet. Efter at 
Skytte- og Gymnastikforenin-
gen var gået ind i sagen, viste 
sognerådet sig mere imøde-
kommende. Og i de næste par 
år blev der arbejdet med sagen. 
En overgang trådte Kværndrup 
Boldklub ud af samarbejdet, 
men til sidst lykkedes det for de 
to foreninger at finde sammen 
igen og i samarbejde med sog-
nerådet at anlægge en sports-
plads i tilknytning til Kværndrup 
Forsamlingshus. Badminton-
spillet, der før 1925 var fuld-
stændig ukendt i Danmark, op-
levede et enormt gennembrud i 
1930’erne. I Kværndrup blev 
der i 1942 stiftet en badminton-
klub, hvis medlemmer dyrkede 
spillet i husets store sal. Klub-
ben betalte 50 øre pr. time for 
leje af den store sal til badmin-
ton. Sportsplads og forsam-
lingshus var som naboer re-

præsentanter for såvel det 
kropslige som det åndelige – 
hvorved området blev datidens 
idræts- og kulturcenter i 
Kværndrup. Og med vandvær-
ket som allernærmeste nabo, 
var det ingen sag at etablere 
koldt brusebad i sportsplad-
sens omklædningsrum. 
 
Ombygning og udbygning af 
Kværndrup Forsamlingshus 

så det kunne leve op til tidens 
krav havde bestyrelsen hele 
tiden for øje. I begyndelsen af 
1940’erne havde man planer 
om ændringer, som beløb sig 
til 9.000 kr. Med frivillige bidrag 
fra interesserede folk i sognet 
og et forventet statstilskud 
manglede bestyrelsen 1.000 
kr. i, at det budgetterede beløb 
var hjemme. Derfor sendte 
man en ansøgning til sognerå-
det om et tilskud på det mang-
lende beløb. Efter en længere 
korrespondance mellem besty-
relse og sogneråd blev resulta-
tet, at Kværndrup Kommune 
ikke ønskede at støtte med et 
tilskud på 1.000 kr. Så det er 
ikke noget nyt, at kommunen 
ikke giver tilskud til forsam-
lingshusene. Bestyrelsen satte 
herefter byggeriet i gang. Det 
kan virke lidt underligt, at sog-
nerådet traf denne beslutning, 
men skal måske ses i lyset af, 
at sognerådet allerede i 1939 
havde lejet et lokale i Andels-
kassens ejendom Svendborg-
vej 8 til sognerådsmøder, og at 
planlægningen af en udvidelse 
af Kværndrup Hovedskole, 
hvori en gymnastiksal indgik, 
var i støbeskeen. 
 
Forsamlingshusets 50 års 
jubilæum blev fejret den 6. 

oktober i 1942 i forbindelse 
med den årlige høstfest. Og 
samtidig fejrede man, at Katri-
ne Hansen havde 25 års jubi-

læum som funktionær i forsam-
lingshuset. Forsamlingshusets 
jubilæum gav anledning til, at 
bestyrelsen besluttede at rejse 
en flagstang ved huset. Festen 
begyndte kl.16.30 med fore-
drag af pastor Rørdam Clau-
sen, Odense. Kl.18.15 var der 
middag, hvortil der var mødt 
170 deltagere. Som æresgæst 
var Søren Rasmussen med 
hustru Kværndrup Vænge ind-
budt - eneste nulevende af de 
mænd, der havde været med til 
at rejse huset. Efter middagen 
var der underholdning i form af 
oplæsning ved Kværndrup-
lærerne Durck og Lauritsen. 
Sognerådets jubilæumsgave til 
forsamlingshuset blev de 
manglende 1000 kr. og kan be-
grundes med, at skoleeleverne 
fortsat i en tid endnu skulle be-
nytte husets store sal til gym-
nastik. 
 
Krigen fik på flere måder ind-

flydelse på Kværndrup Forsam-
lingshus og dets aktiviteter. Fra 
marts 1939 og frem til oktober 
1943 opholdt en række unge 
tyske jøder sig i Kværndrup på 
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flugt fra forfølgelserne i Tysk-
land. De var indkvarteret på 
egnens gårde, hvor de skulle 
lære landbrug, så de sidenhen 
kunne rejse til Palæstina. Om 
søndagen samledes de i for-
samlingshusets lille sal, hvor 
de modtog undervisning i he-
bræisk. Efter undervisningen 
serverede bager Clausen gra-
tis kaffe og kage. Ved krigens 
udbrud den 9. april blev det 
bestemt, at landet skulle mørk-
lægges. Tyskland var i krig 
med England, og engelske 
bombefly skulle ikke være i 
stand til at finde vej ved at na-
vigere efter lyset fra huse og 
byer. Krigens alvor var nu kom-
met til Danmark. Nu måtte lam-
perne i folks stuer ikke længere 
skinne ud på gaden om afte-
nen. Vinduerne blev derfor 
dækket til med mørke gardiner 
lavet af sort papir, stof eller af 
andre materialer. På et besty-
relsesmøde den 13. april be-
sluttede bestyrelsen ”at lade 
Vinduerne beklæde med Mørk-
lægningspapir samt forskellige 
Foranstaltninger til evtl. Af-
hjælpning af Mangler for at væ-
re Loven Efterrettelig.” 
 
Huset blev i flere omgange 
brugt af besættelsesmagten til 
indkvartering af tyske soldater, 
og det satte sine spor på byg-
ningen, som det kneb med at 
få udbedret på grund af dårlig 
økonomi. Et enkelt varigt min-
de efterlod tyskerne sig dog i 
Kværndrup Forsamlingshus, 
nemlig hullerne i gulvet efter de 
tyske støvlesøm. Først da for-
samlingshuset fik udskiftet gul-
vet et halvt århundrede senere 
forsvandt denne erindring om 
krigens mørke år i Kværndrup. 
Krigen havde også indflydelse 
på værtens, bagermester Clau-
sens indtjening, da alle sam-
menkomster på grund af spær-

retiden skulle slutte senest kl. 
23.00, hvorfor bestyrelsen følte 
sig foranlediget til at refundere 
en del af forpagtningsafgiften. 
Den 1. april 1942 overdrog ba-
germester V. A. Clausen sit 
bageri til sønnen bager Aage 
B. Clausen, og samtidig afløste 
sønnen sin far som vært i for-
samlingshuset. 
 
Krigens afslutning betød, at 

man gik nye tider i møde. Rej-
sebiografen eller som dens offi-
cielle navn var Fynsk Ambulan-
te Biograf fik i september 1945 
bevilling til at vise film én gang 
om måneden i huset. Biografen 
var nu kommet til Kværndrup. 
Denne ordning løb i 1½ år indtil 
en lokal beboer, 
kørerlærer og 
bevillingshaver 
Albert Petersen 
Trunderup søg-
te bestyrelsen 
om tilladelse til 
at indrette og 
åbne biograf i 
Kværndrup For-
samlingshus. 
Albert Petersen 
fik tilladelse 

mod, at han selv bekostede de 
nødvendige elektriske installati-
oner og selv sørgede for opryd-
ning og rengøring af lokalet ef-
ter endt brug. Transporten til 
forsamlingshuset skete som 
regel på cykel eller på gåben. 
Det betød, at der til huset også 
hørte en cykelparkering, eller 
som det kaldtes en cykelstald, 
således at ”jernhesten” kunne 
komme i tørvejr. I november 
1947 besluttede bestyrelsen at 
udleje cykelstalden for et beløb 
af 20 kr. om året. 
 
Forsamlingshusets historie 

har ofte været tæt forbundet 
med dets vært. Et godt forsam-
lingshus stod og faldt med en 

Forsamlingshusets vært, bagermester Aage B. Clausen og serveringsdame Else 
Nielsen. Foto: Aase Larsen, Kværndrup Sogn 1900-1965. 
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god vært. Værten betalte en 
årlig afgift til huset og fik til 
gengæld muligheden for at tje-
ne på salg af diverse drikkeva-
rer. Ved årsskiftet 1951 tiltrådte 
Anna og Christian Hansen, 
Middelfart som nyt værtspar i 
Kværndrup Forsamlingshus. At 
hente en vært uden for Kværn-
drup krævede, at der i huset 
blev indrettet lejlighed til vær-
ten. Det havde der ikke været 
brug for i bagermester V. A. 
Clausens og senere sønnen 
Aage B. Clausens værtsperio-
der, da bagermestrene havde 
været husets nærmeste nabo. 
 
1950’erne blev begyndelsen 
på en ny tid, hvor Kværndrup 

Forsamlingshus skulle lægge 
lokale til underholdning, som 

skuespillere som Peter Mal-
berg, Ole Monty o.a. blev entre-
ret til. Der var god gang i hu-
sets udlejning i begyndelsen af 
1950’erne – ca. hver 3. dag fo-
regik der et eller andet her. Der 
var derfor brug for en ombyg-
ning og modernisering, hvor 
centralvarme blev indlagt, og 
de sanitære forhold blev for-
bedret. Denne investering løb 
op i 38.768 kr. 
(Sidste del følger i næste nr. af 
bladet.) 
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AKTIVITETSKALENDEREN 

Dato Kl. Arrangement Sted Arrangør / tilmel-
ding 

Pris 

27. feb.  19:30 Koncert med KURT RAVN  
Billetter  kan købes i      Andels-
kassen - Kværndrup 

Kværndrup Kirke  Musik på Midtfyn 150,- 

28. feb.  18:00 Spisning forud for generalfor-
samling i Kværndrup Idrætsfor-
ening (sandwiches)  

Hallen  Kværndrup Idræts-
forening  

 

28. feb. 19:00 Generalforsamling i Kværndrup 
Idrætsforening 

Hallen Kværndrup Idræts-
forening  

 

2. marts 8 - 12 Skolernes Trivselsdag   Tre Ege Skolen, 
Kværndrup 

Tre Ege Skolen, 
Kværndrup  

 

8. marts Formiddag Musikskolekoncert     
 

Tre Ege Skolen, 
Kværndrup 

Tre Ege Skolen, 
Kværndrup 

 

10. 
marts 

14 - 17  Bevæg dig for sjov Hallen  Kværndrup Idræts-
forening  

20 kr./
barn 

14.  
marts 

19:30 Generalforsamling  i Kværndrup 
sogn Lokalråd 

Hallen Lokalrådet 
 

 

18. 
marts 

 Gymnastik - forårsopvisning  1 
hovedkreds 

Hallen Kværndrup Idræts-
forening  

 

19. 
marts 

19:00 Generalforsamling i 
5772.Kværndrup 

Skolebiblioteket 5772.Kværndrup  

25. 
marts 

10 - 16  Åbneværksteder i Stenstrup og 
Kværndrup  Info på  Plakatsøjlen 
og  på  www.wiedesign.dk  

 Åbneværksteder i 
Kværndrup og Stens-
trup  41435052 
 

 

27. 
marts  

17:30 FÆLLES  SPISNING i forsam-
lingshuset. Dagens ret Lasagne 
og salat.  

Forsamlingshuset Lokalrådet og for-
samlingshuset 
Biletter købes i Brug-
sen, senest  23/3 
 

25 kr. pr. 
stk. til de 
første 
100 per-
soner.  

29. 
marts 

19:30 Café aften på Ryslinge højskole 
Dreamers Cirkus  
Nicolai Busk - Rune Tonsgård 
 

Ryslinge Højskole Musik på Midtfyn  100,- 

14. apr.  14:00 Gymnastik opvisning i Kværn-
drup Idrætsforening  

Hallen  Kværndrup Idræts-
forening  

 

25. apr. 17:30 Fællesspisning - Gule ærter.  Forsamlingshuset  50,-  
 

9. maj  17:30 Fællesspisning - skinke, fløde-
kartofler og salat.  

Forsamlingshuset  50,- 
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Fællesspisning 
DET SKER I DIT FORSAMLINGSHUS 
 
Tænk dig.  
På en helt almindelig hverdag, 
har du og din familie mulighed  
for at spise et helt ualmindeligt  
måltid dejlig mad til en ualmin- 
delig lav pris sammen med  
nogle helt ualmindeligt dejlige  
mennesker. 
 
Tirsdag d. 27.3. kl. 17.30: Lasagne m. salat 
Frist for køb af billetter 23.3.  
Til fællespisningen d. 27.3. sælges de første 100 
billetter til ½ pris, 25 kr. - så skynd dig!!!!   
Købes i Brugsen 
 
Onsdag d. 25.4. kl. 17.30: Gule ærter 
Onsdag d. 9.5. kl. 17.30: Skinke m. salat og  
flødekartofter. 
 
Madbilletter kan købes i Kværndrup Brugs  
til kr. 50/ stk. 
 
På gensyn: Forsamlingshuset og Lokalrådet 
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RØD OG GRATIS 

Indsend små annoncer gratis inden næste deadline til   

 plata@plata1226.dk 

Husk at tilmelde dig spisning forud for 
generalforsamling d. 28. februar kl. 18 i 

 
Tilmelding til Anne Sloth 62271602 eller 

annesloth2010@gmail.com  

senest 21. februar 

EFTERLYSNING  !!!! 
 

Web kyndig person – ung eller gammel 
søges til vedligeholdelse og udvikling af 
lokalrådets hjemmeside.  
Www.kværndrup.com 
 
Du  deltager i lokalrådets møder 
 
Henvendelse til Jesper Sell 
jesell@mail.tdcadsl.dk 

KVÆRNDRUP SOGNS  
LOKALRÅD AFHOLDER 

 
GENERALFORSAMLING / ÅRS-

MØDE 
 

ONSDAG D. 14 / 3 KL. 19.30 
 I KVÆRNDRUP HALLEN 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 
 

Se vedtægter og anden info på   
www.kværndrup.com 

 OPSLAGSTAVLEN 
Private små annoncer :   

 

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

 

RØD OG GRATIS 

Indsend små annoncer gratis inden næste deadline til   

 plata@plata1226.dk 

mailto:plata@plata1226.dk
http://www.kværndrup.com
mailto:plata@plata1226.dk
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foto:  Anders Skole Overgård 

Egeskov Markedsforening 
Bøjdenvejen 22 
5772 Kværndrup 
Tlf. 62 27 20 01 
 
Dorete Hansen 
Sekretær 

Tlf.nr. 20 52 33 21 

"Husk at det er vigtigt, at man  
samarbejder hele året rundt 

i Kværndrup og omegn, 
ikke kun til Egeskov Marked" 
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