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Side 4 Byfornyelsen er i gang 
Side 7 Motionisters Norgestur 
Side 9 Portræt: Andelskassen 
Side 11 Kværndrup tiltaler børne-
  familier 

Side 13 Gæt en kværndrupper  
Side 14 Foreninger og institutioner 
Side 20 Børn og unge 
Side 23 Forsamlingshuset - Kværn-
  drup Sogns store stue 

Program for Kværndrup-ugen - uge 19 - indlagt i midten. Tag ud og gem! 
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FRA REDAKTIONEN  

Priser for annoncer 

⅟₈ side:  1.600 kr. ex. moms,  

¼ side  3.000 kr. ex. moms,  
½ side  5.500 kr. ex. moms,  

⅟₁ side 10.000 kr. ex. moms.  

Priserne er for 5 numre årligt, 
husstandsomdelt til ca. 1200 
husstande.  
Ordlyden af annoncen kan æn-
dres fra blad til blad. 

Forsidebillede:  
Første fase i byfornyelsen er nu 
indledt. Der er virkelig blevet 
ryddet ud omkring Mågesøen. 
2 faste vandrere i området, en 
mand og hans trofaste hund, 
glæder sig til snart at kunne gå 
rundt om søen.  

Holdet bag 
 
Redaktion 

Anders Thorup, redaktør:  
tlf. 6227 1274 
Mette Schiel: tlf. 6227 2752 
Peter Nielsen: tlf. 6227 1358 
Lars Skov Sørensen:  
tlf. 2276 4141 
 
 
Tekst og billeder til bladet:  

plata@plata1226.dk 
(billeder skal fylde mindst 1 MB.) 
 
Layout og tryk 

Anne Sloth 
Jesper Sell 
Kaare Paludan 
 
 
Økonomi og annoncetegning 

Tove Svendsen 
Olav Engholm, (valo@pc.dk) 
Tove Jørgensen 
 
 
Om indlæg, artikler og andet 
indleveret materiale 

Ansvar for indlæg, artikler m.m. 
påhviler alene forfatteren/
indsenderen.  
Det kan være nødvendigt at re-
digere, beskære eller udelade 
dele af det indleverede materia-
le, men såfremt det drejer sig 
om væsentlige ændringer, vil det 
selvfølgelig være efter aftale 
med indsender. Redaktionen 
forbeholder sig desuden ret til 
helt at fravælge indsendt tekst 
og billeder, hvis der er plads-
mangel i bladet. 
 
 
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 

31. maj 2012 

Mandag den 20. marts 2012 af-
holdt Lokalbladet for Kværndrup 
Sogn sin blot anden ordinære 
generalforsamling. Det giver an-
ledning til at evaluere bladets 
udvikling i 2011: 
Det står efterhånden klart, at 
bladets eksistensgrundlag ikke 
kun hviler på tilfældigheder og 
heldige omstændigheder, men 
snarere på solidt engagement 
og begejstring fra både læsere, 
annoncører og foreninger. 
 
Økonomigruppen i 5772.Kværn-
drup har i 2011 præsteret at gen
-tegne mange af de udløbende 
annonceaftaler med de første 

annoncører. Det er endda lykke-
des at trække endnu flere til. 
Det er intet mindre end en kæm-
pe bedrift i en tid, hvor samfun-
dets konjunkturer ellers lægger 
op til en stik modsat logik. Der-
for en stor tak til såvel annonce-
gruppen som annoncørerne. 
 
To andre fronter har såmænd 
også etableret sig i det økono-
miske terræn: En række af de 
lokale foreninger ydet flotte til-
skud og mange borgere har i 
overraskende stort tal valgt at 
støtte bladet. Det er vi naturlig-
vis utroligt glade for. 
Disse økonomiske tilkendegivel-

Fra redaktionen 
5772.Kværndrup - et ungt, men allerede stærkt blad! 
 
Af Lars Skov Sørensen på vegne af bestyrelsen  

Generalforsamling i lokalbladet for Kværndrup Sogn d. 19. marts 2012. 

mailto:plata@plata1226.dk
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ser er ikke bare værdifulde i 
kroner og ører. Rent symbolsk 
er værdien enormt stor. For det 
signalerer jo, at foreningerne og 
lokalbefolkningen tager del i 
bladet og på den måde under-
støtter formålet, nemlig at ska-
be lokal samhørighed.  
 
Den pointe kommer da også 
tydeligt til visuelt udtryk, når 
man bladrer de seneste udga-
ver af 5772.Kværndrup igen-
nem. Nyt fra skoler, børneha-
ver, fester, rejsebeskrivelser, 
portrætter og lokalhistorie vid-
ner om, at man ikke bare har 
åbnet et sammenfoldet A3-ark, 
men et helt samfund, der virke-

St. Bededag 
Adam René Jacobsen 
Benjamin Kidholm Retsloff 
Christoffer Kofoed 
Emilie Wickmann Henriksen 
Julie Smidt Work 
Karen Rós Sigurdardottir 
Mads Holm Jørgensen  
Mikkel Werner Jansen 
Sara Pedersen 
Sebastian Blohm Nielsen 
Simon Glaser Løkke 

Kristi Himmelfartsdag 
Casper Hammerich Pedersen  
Charlotte Elinor Ellenberger  
Dennis Stavski Johansen 
Erica Caroline Jensen 
Jesper Maibom Nielsen  
Maria Møller Thomsen 
Marie Møller Corfitzen 
Matine Roager Sjælland 
Nadja Michelle Hansen 
Rasmus Folke Bødker  
Sacha Braagaard Jacobi 

Sandra Saengree Madsen 
Victor Foged 
Wilhelm Dam Fedders  
 
 
22. april i Gelsted kirke  
Casper Johansen  

 

Konfirmander i Kværndrup Sogn 2012 

lig forstår at skabe liv og aktivi-
teter. 
Bladets rolle er netop at kom-
munikere dette ud, og det giver 
anledning til at fremhæve og 
takke de resterende af bladets 
arbejdsgrupper, nemlig redakti-
onen og layout, som står for det 
varierede og velskrevne indhold 
og den professionelle opsæt-
ning, som er nødvendigt for at 
læselysten vækkes. Uhørt man-
ge timer bliver frivilligt lagt i ar-
bejdet og det kan kun påskøn-
nes for lidt. 
Det samme kan man sige om 
bladets uddelere, der med stor 
ildhu og med en beundrings-
værdig selvfølgelighed sørger 

for at husstandsomdele det lo-
kale medie. Den indsats og ikke 
mindst indstilling er et kæmpe 
aktiv, der burde fremgå i års-
regnskabet.  
 
Tak for hjælpen i 2011. 
 
Vi håber, at alle I læsere, for-
eninger og annoncører frem-
over fortsat vil bruge 
5772.Kværndrup, så vi kan fort-
sætte den udvikling, der allere-
de er sat i trykken. 

 
HUSK  

FÆLLESSPISNING 
 

 
D. 25 APRIL  

OG 
 D. 9 MAJ  

  

Konfirmationsholdet i København 
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Så er der kommet en ny 
hjemmeside om Kværndrup. 
En infoportal hvor du kan læ-
se om byen, og hvad der 
sker i din by. Her finder du 
links til stort og småt, infor-
mation om Kværndrup Ugen, 
Egeskov & -marked, links til 
lys og vand, adresser og te-
lefonnumre på skole og fritid 
og mange andre nyttige infor-
mationer.  
 

Sitet er ment som DIN indgang 
til byen og stedet, hvor du lige 
kigge forbi for at få sidste nyt 
fra Borgerforening (Kultur & 
Ungdom), & Styregruppen 
(Kværndrup Ugen) og meget 
mere. 
Siden er under udvikling og der 
vil komme mange flere informa-
tioner på siden over tid. 
 
WebMaster: Frank Andersen. 

Ny Infoportal på Internettet www.kværndrup.info 

Nu er pengene i hus – så skal projekterne tage form 
 

Af Trine Hedegaard Jensen, Faaborg-Midtfyn Kommune 
 

Byfornyelsen er i gang. Kom og vær med !!! 

Ministeriet for By, Bolig og 
Landdistrikter har godkendt det 
program for områdefornyelsen, 
som en følgegruppe fra Kværn-
drup sammen med kommunen 
har skrevet og dermed givet 
projektet et tilsagn om støtte på 
samlet 3.5 mio. kr. – 2 mio. kr. 
til projekterne under områdefor-
nyelsen og 1.5 mio. kr. til byg-
ningsfornyelsen. Med formalite-
terne omkring finansieringen på 
plads, kan de enkelte projekter 
nu for alvor begynde at tage 
form og blive mere konkrete. 
I løbet af foråret vil der blive 
indkaldt til møde om område-
fornyelsen samlet set, men og-
så møder hvor de enkelte pro-
jekter skal drøftes.  
 
Hallen og området rundt om 

Et af de projekter som er be-
skrevet i programmet, er en 
revitalisering af hallen og en 
plan for optimering af de area-
ler som ligger mellem skolen 

og hallen. Herunder et kig på 
stierne i området og mulighe-
den for en multibane. Alt sam-
men noget der allerede er ar-
bejdet meget med lokalt, og 
som byfornyelsen nu forhå-
bentlig kan være med til at 
skubbe helt i mål. 
Der er også skitseret planer for 
området ved Mågesøen og 
Bakkelunden, og her er projek-
tet allerede i gang. Som mange 
nok har bemærket, kan man 
igen se vandet ved Mågesøen 
og i løbet af den kommende tid 
vil der blive gravet yderligere i 
området, så bl.a. padderne får 
optimale livsbetingelser. Der er 
ligeledes bestilt æbletræer af 
fynsk oprindelse, som efter pla-
nen skal i jorden til efteråret.  
Sidste projekt handler bl.a. om 
rute 8 der skærer byen over i to 
dele. Her venter en længere 
proces der skal afklare hvordan 
vi bl.a.kan få hovedvejen til at 
fremstå mindre ”motorvejsag-
tig” .  

Alt i alt projekter der forventes 
at blive gennemført over de 
kommende 3-4 år. 
 
Kom og vær med 
Der er allerede en følgegruppe 
som aktivt har bidraget til pro-
grammet, men sidder du og 
tænker, at det kunne være 
spændende selv at være med, 
så er det slet ikke for sent. Hold 
øje med indkaldelsen til møder-
ne eller send en mail til projek-
tets tovholder Trine Hedegård 
Jensen på  
trinj@faaborgmidtfyn.dk – så 
kan du også give en hånd med.  
 
Det er muligt at vælge sig ind 
på et konkret projekt, hvis det 
er der, interessen er. Det er og-
så muligt at kontakte lokalrådet, 
der vil være informeret om 
fremtidige møder. 

mailto:trinj@faaborgmidtfyn.dk
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Revyholdet 
 
 

Hvem er det? 

Hjælp os med at identificere personerne på billedet!  

Oplysninger om personerne kan gives til Keld Riber, arkiv-

leder på tlf. 62291349 eller e-mail: Keldriber@ga-net.dk 

eller ved henvendelse på arkivet, der har åbent 1. og 3. 

onsdag hver måned bortset fra juli. 

Så er forberedelserne i gang til et af højdepunkterne i uge 19 – 
årets revy. Revyholdet ses her under prøverne. Humøret er højt hos 
skuespillerne Merete Mortensen, Herdis Henriksen, Bruno Christen-
sen, Svend Åge Hansen og Inge Eriksen, som traditionen giver den 
som Dronning Margrethe. Instruktør er som sidste år John Jensen 
og sufflør er Dorthe Nielsen. Musikken leveres i år af Christian Ny-
fjord. Glæd jer til at komme hele vejen rundt i dagens Kværndrup. 

mailto:Keldriber@ga-net.dk
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Foråret blev sunget ind 
 
Af kormedlem Bente Rask 

I kalenderen stod der onsdag. 

Normalt er det koraften i byens 

kirke fra kl. 18.45-20.15, hvor 

23 kvinder og 2 mænd delta-

ger. Men den 14. marts foregik 

aftenen i byens forsamlings-

hus, hvor foråret blev hilst vel-

komment af stemmerne fra he-

le 80 fremmødte borgere. 

Tidligere sognepræst Jørgen 

Mose Laursen guidede os med 

fortolkninger af de spirende ord 

og analyse af versene igennem 

de ni sange og salmer, der på 

forhånd var valgt til fællessang 

under dagens arrangement, 

som Kværndrup Menighedsråd 

og Borger- og Erhvervsforening 

stod for. Undervejs underholdt 

kirkekoret med tre sange under 

ledelse af organist Lykke Che-

tronoch. 

I pausen blev der serveret kage 

og kaffe og efterfølgende var 

der frit valg af Højskolesangbo-

gens mange sange. Folk bød 

hurtigt ind med, hvad der skulle 

synges og var næsten ikke til at 

stoppe. Men efter 2 timers un-

derholdning sluttede det og alle 

kunne gå derfra med en dejlig 

forårsstemning, efter en særde-

les hyggelig og lun aften i for-

samlingshuset. 

Det var første gang, at jeg del-

tog, men bestemt ikke sidste. 

Mon ikke arrangementet bliver 

gentaget senere på året, hvor 

det plejer at være efteråret, der 

skal synges ind  
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Motionisternes tur til Norge 
 
Af Ella Kildegaard 
 
Volleytræningstur til Norge uden volleybold. Vi blev vist ikke bedre til at spille volleyball, men vi 
fik en rigtig god fælles oplevelse, så det i sig selv har måske alligevel gjort os bedre til spillet. 

Hver onsdag eftermiddag mø-
des en flok pensionister og spil-
ler volleyball i skolens gymna-
stiksal. 
Nogle har gjort det i 30 – 40 år 
og andre i få år, men alle er 
meget glade for denne form for 
motion og underholdning. 
Ved en havefest først på som-
meren, hvor volleyballspillerne 
var samlet, fortalte Ingrid og 
Vagn Kramer om den hytte, 
som gamle elever fra Ollerup 
Gymnastikhøjskole ejer i Nor-
ge. 
De fortalte åbenbart så godt 
om den, at en udbrød: ”Ville det 
ikke være en god ide, om vol-
leyballholdet tog i træningslejr 
deroppe.” 
Bitten og Kaj indkaldte til et 
møde, hvor vi ret hurtigt fik 
planlagt en tur i august måned. 
Den 24. august kørte fire biler 
mod Hirtshals læsset med for-
ventningsfulde volleyballspillere 
og med proviant til en uge. 
Efter en rolig sejltur ankom vi til 

Kristiansand og kørte i let regn-
vejr og ad snoede veje mod 
Baksås, hvor hytten ligger i na-
turskønne omgivelser. Vi blev 
indkvarteret og fordelte os i de 
forskellige soverum. 
Ingrid havde sørget for lækre 
tærter til middagen, og bagefter 
spillede vi et terningspil, som 
blev aftenernes store dille. 
Næste dag kørte vi til en lille 
odde i Nissedal Sø. Her gik vi 
en tur ad en sti, som vekslede 
mellem skovsti og ujævne klip-
per. Det var en meget smuk 
tur. 
Efter en god frokost gik vi 
”jorden rundt” en tur på 6 km. 
Turen gik op mod fjeldene og 
udsigten gjorde, at vi måtte 
stoppe flere gange og bare ny-
de udsynet. 
 
Næste morgenbord blev ekstra 
hyggeligt, da et par af deltager-
ne havde bryllupsdag. 
Efter det hyggelige morgen-
bord gik turen til Fjone lidt nord 

for Nissedal, hvor en lille træk-
færge førte os over på den an-
den side af søen. 
På vej mod Treungen fik vi øje 
på nogle volleybaner, og vi stil-
lede naturligvis op i vores sæd-
vanlige hold, men havde ingen 
bold! 
Altså i træningslejr uden bold. 
Det var ikke særlig smart. 
I Treungen spiste vi vores med-
bragte frokost, og videre derfra 
gik det til Jettegryderne, et elv-
leje der opstod, da Vassdraget 
sø i begyndelsen at 1950-erne 
blev reguleret. Vandet blev le-
det over i rør til et vandkraft-
værk, og det gamle elvleje blev 
herved et eventyrligt landskab. 
 
Lørdag startede med regnvejr, 
så det passede med et besøg i 
en gammel jernmine. Norges 
eneste rustningssmed fortale 
om minens historie og om nog-
le af de rustninger, som han 
havde fremstillet. 
Eftermiddagen blev brugt til en 
tur til Holmvatn. En sø, der lig-
ger 700 m. over havet. 
Da det var Gretes fødselsdag 
startede søndagen med flag-
hejsning af både det norske og 
danske flag. 
Nogle tog på tur i fjeldet, en 
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der hed Skyggenatten. 
Igen et spændende område, 
men Ingrid var så uheldig at 
træde forkert og vride sit knæ. 
Efter frokosten blev det til en 
rigtig fjeldvandring i Himmelri-
ket. 
Stierne var afmærket, men på 
grund af den megen regn den-
ne sommer, var det ikke muligt 
at vandre Himmelriket rundt. 
Det blev dog til en god lang 
vandring i det smukke område. 
Eftermiddagskaffen blev druk-
ket højere oppe i fjeldet, hvor-
fra der var en fin udsigt til ho-
teller, som rummer skiturister 
om vinteren. 
 
Onsdag var hjemrejsedag, og 
efter lidt skuren, skrubben og 
pakken sammen forlod vi den 
dejlige plet og kørte mod Kristi-
ansand. 

enkelt læste og andre igen 
valgte at gå til kirken, som lå et 
par kilometer fra hytten. 
Det viste sig dog, at gudstjene-
sten den dag blev afholdt et 
andet sted, så vi vandrede 
hjem igen. Heldigvis er en van-
dretur i den natur altid dejlig. 
Om eftermiddagen tog vi til 
Vrådal Panorama, hvorfra der 
er en storslået udsigt. 
Eftermiddagskaffen blev druk-
ket ved et skisportssted under 
et halvtag. Det var nødvendigt 
med opslåede paraplyer, da 
regnen silede ned. 
 
Mandag vågnede vi til mere 
regn, så vi kørte til Vrådal 
Sølvsmedie, herefter til Nisse-
loft og sluttede i Vår, hvor vi så 
en kunstudstilling. 
Næste dag var vejret bedre, og 
vi gik en tur i et fjeldområde, 

Vejret var dejligt, så vi holdt 
nogle pauser undervejs, hvor vi 
nød den norske natur og froko-
sten. 
Færgen sejlede ved 15 tiden, 
og vi var hjemme i Kværndrup 
ved 22 tiden efter en vidunder-
lig tur til Norge. 
Vi blev vist ikke bedre til at spil-
le volleyball, da vi havde 
”glemt” bolden, men vi fik en 
rigtig god fælles oplevelse, så 
det i sig selv har måske allige-
vel gjort os bedre til spillet. 
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Flemming Lunde tiltrådte 1. februar 2012 som filialdirektør for byens bedste 
pengeinstitut 
 
Af Anders Thorup 
 
Der er ingen tvivl om, at Andelskassen har stor ære for, at ”5772.Kværndrup” for 2 år siden fik 
en god start som Kværndrup Sogns lokalblad. Andelskassen var den første virksomhed, som 
sagde ja til at få en annonce i bladet og så endda en kvart side!  
Derfor er det en glæde at præsentere vores eneste lokale pengeinstitut i dette blads portræt af 
én af vore annoncører/sponsorer. 

Ny leder 
Som det nok er mange læsere 
bekendt, er der kommet ny le-
der af Andelskassen her i 
Kværndrup efter Alex Peder-
sen, som fratrådte i oktober 
2011. Ny mand på posten er 
godt kendt i vores midtfynske 
område, idet Flemming Lunde, 
har sine rødder i Faldsled, men 
har arbejdet i Gislev Andelskas-
se fra 1997 og senest i Andels-
kassens afdeling i Stenstrup fra 
2007. Flemming er uddannet i 
Sydfyns Diskontobank i Faa-
borg og arbejdede derefter i 
nogle år i forsikringsbranchen, 
inden han vendte tilbage til 
bankverdenen. Flemming bor i 

Faldsled med sin hustru. De har 
en voksen søn. 

Erhvervskunder til Svendborg 

Som i alle brancher, sker der i 
disse år omlægninger, således 
også i finansverdenen – og vo-
res lille Andelskasse er nu ikke 
længere så lille. Det er for os 
lokale dog en sandhed med 
modifikationer! 
Har du besøgt Andelskassen i 
Kværndrup for nylig, har du nok 
også bemærket, at der er ble-
vet lidt mere tomt i kontorland-
skabet. 7 af de ansatte er nem-
lig rykket til Svendborg, hvor 
der er etableret en erhvervsaf-
deling for Region Fyn, hvor 
bl.a. 2 af de meget kendte an-
sigter i Kværndrup, Anne Dorte 
og Torben, nu hører til. Kværn-
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drup afdelingen tager sig frem-
adrettet af privatkunder og min-
dre erhvervskunder, mens stør-
re erhvervskunder hører til i 
Svendborg. ”Erhvervskunderne 
mærker ingen nævneværdig 
forskel, da de jo kender de folk, 
som nu sidder i Svendborg, og 
erhvervsrådgiverne kommer 
gerne på besøg hos kunderne, 
eller møderne kan afholdes i 
den afdeling af andelskassen, 
som ligger tættest på kundens 
adresse.” 
 
Aktieselskab 

Andelskassen er i 2011 blevet 
en del af et aktieselskab, under 
navnet Danske Andelskassers 
Bank A/S. Andelskassen er en 
af 44 filialer fordelt over Fyn og 
Jylland. Der er 7 filialer i Region 
Fyn. Regionshovedkontoret på 
Fyn er placeret i Svendborg, 
mens hovedsædet for hele ban-
ken stadig er i Hammershøj 
mellem Viborg og Randers. 
Filialerne på Fyn er stort set 
lige store, og der er 8 ansatte 
tilbage i Kværndrup, som det 
fremgår af billedet. Der er ud-
sigt til, at der kommer yderlige-
re 2-3 ansatte indenfor den 
nærmeste fremtid, idet der 
etableres Supportcenter i 
Kværndrup. I alt er der 530 an-
satte i hele organisationen. På 
Fyn er Frørup stadig selvstæn-
dig Andelskasse, og det var 
Ryslinge Andelskasse også 
indtil sidste år, hvor den blev 
overtaget af Sparekassen Faa-
borg. 

Interesse for lokalsamfundet 
”Selvom Andelskassen nu er en 
del af Danske Andelskassers 
Bank A/S, ligger lokalsamfun-
det os fortsat meget på sinde,” 
fortæller Flemming Lunde. ”Vi 
ser en ære i at være en del af 
et aktivt lokalsamfund og støtte 
de aktiviteter, som de lokale 
foreninger arrangerer. Det er 
meget vigtigt for et lille samfund 
som vores, at alle bakker op 
omkring det, der sker. Vi støtter 
det lokale foreningsliv og jo og-
så 5772.Kværndrup. Vi har en 
stand i Kværndrup Hallen om 
lørdagen i uge 19, og i øvrigt 
holder vi ”åben bank” i løbet af 
ugen – så vi vil meget gerne 
være synlige. Vi er stadig og vil 
også fremover være præget af 
grundtankerne fra andelsbevæ-
gelsen!!”  
Flemming Lunde er også aktiv i 
sit eget lokalsamfund. Kasserer 
i Faldsled Vandværk, spiller 
fodbold og badminton, og han 

gør også en 
aktiv indsats 
på det mere 
overordnede 
plan, som ny-
valgt bestyrel-
sesmedlem til 
Idrætssamvir-
ket i Faaborg-

Midtfyn Kommune. En post, 
som er af stor betydning på det 
idrætspolitiske niveau.  
 
Efterløn 
Andelskassens personale er for 
tiden travlt beskæftiget med at 
rådgive folk vedrørende efter-
lønsordningerne. ”Det er mit 
indtryk, at de fleste ved en hel 
del om deres efterløn, men der 
er også mange, som har brug 
for vejledning, så de undgår, at 
blive overrasket, når de forlader 
arbejdsmarkedet.” 
Da dette emne er relevant for 
mange læsere, lover Flemming 
at lave en lille artikel om ef-
terløn i det kommende 5772. 
Kværndrup.  
 
Redaktionen siger tak for en 
hyggelig snak med en lokal er-
hvervsmand, der samtidig bræn
-der for lokalsamfundet og det 
lokale foreningsliv – tak for det! 

For god ordens skyld får du lige navne på de ansatte set fra højre: Sanne 
Tyllesen, Betina Nielsen, Connie Ærenlund, Erik Jessen, Anne-Grete Høj-
gaard, Kisser Holmskov, Birthe Nielsen, Flemming Lunde. 

 
Vidste du,  
at overskuddet på Bierparty 
var 44.000 kr., som går til 
støtte for vores hal –  
og at vi på den konto også får 
juletræsbelysning? 
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PORTRÆTTER 

Kværndrup tiltaler børnefamilier 
 
Af Lars Skov Sørensen 
 
Trods lukning af bibliotek og færre antal butikker har Kværndrup stadig stærke trumfer på hån-
den, der kan tiltrække de unge børnefamilier.  

I nogle kvarterer er barnelatter 
og forbipasserende klapvogne 
endda ligefrem hverdag. Et af 
dem er Kalkbrænderivej, hvor 
nystiftede familier de senere år 
ivrigt har bosat sig.  ”Folk er 
gode til at tage imod én og er 
hjælpsomme”, forklarer Ulrik 
Pilegaard Hansen, 34, der 
sammen med Jeanette på 35 
og sønnen Viktor på tre et halvt 
og hunden Sally, for få år siden 
valgte livet som kværndruppere 
på Kalkbrænderivej, hvor godt 
naboskab og årlig vejfest ska-
ber et særligt sammenhold. 
 
Landsbyliv lokkede 
Det var ikke kommunale ud-
nævnelser som bosætningsom-
råde, forretninger eller svøm-
mehaller, der trak familien Pile-
gaard til Kværndrup. Og så dog 
alligvel. ”Vi kiggede på byens 

placering og afstand til f.eks. 
svømmehal og butikker” fortæl-
ler Jeanette og henviser til kort 
og nem forbindelse til Svend-
borg og Ringe. ”Vi kiggede og-
så på hvad der er af institutio-
ner og forenings- og sportsmu-
ligheder i byen samt kvadrat-
meterpriser”, supplerer Ulrik. 
Han husker sin barndom i Rys-
linge som idyllisk og vil gerne 
give oplevelsen af det nære 
landsbyliv videre til Viktor. Jea-
nette kommer ligeledes selv fra 
en lille flække uden for Brylle. I 
første omgang flyttede parret 
dog sammen til Slagelse.  Den 
unge familie faldt aldrig rigtigt til 
i den sjællandske købstad og 
da Ulrik fik job som fysiotera-
peut i Faaborg opstod chancen 
for at annullere storbylivet. ”Vi 
vil gerne have at man kender 
hinanden i byen og det gør 

man ikke i Slagelse”, husker 
Ulrik, der dog i første omgang 
heller ikke kendte nogen i 
Kværndrup, men: ”Vi vidste der 
var et stærkt foreningsliv og det 
tiltalte os begge”, siger han og 
tilføjer, at ”det er foreningslivet 
der gør, at man lærer folk at 
kende”.  
 
Markedets mange muligheder 

Muligheden for at hjælpe til ved 
Egeskov Marked og arrange-
mentet i sig selv, ser Jeanette 
som betydningsfuldt for sin fa-
milie og byen, og hun fremhæ-
ver desuden Kværndrup Børne-
have og arbejdet i dens besty-
relse samt Viktors gymnastik 
som vigtige i opbygningen af et 
lokalt netværk. Familien Pile-
gaard Hansen er i det hele ta-
get overvældet af byens vidtfor-
grenede foreningsliv og aktivi-
teter. ”Der bliver arrangeret rig-
tigt meget”, konstaterer Jeanet-
te imponeret. ”Og der er mange 
gode og billige motionstilbud”, 
påpeger Ulrik, mens Jeanette 
summerer op: ”Det er den sam-
lede pakke, der gør, at Kværn-
drup er et godt sted at bo”. 
 
Beskedne ønsker 

Tilfredsheden virker stor, og 
parret har faktisk svært ved at 
fremhæve de store mangler 
ved byen ud over en overbyg-
ning på Tre Ege Skolen og fri-
tidspasning til de mellemste og 
større skolebørn. I forhold til 
byfornyelse foreslår Jeanette 
vedligeholdelse af legepladser, 
mens Ulrik ønsker bedre cykel-

Ulrik og Jeanette Pilegaard Hansen  
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PORTRÆTTER 

forhold for børn på Svendborg-
vej, i form af stier eller af-
skærmning. 
En lille landsby mellem Odense 
og Svendborg har altså sine 
egne styrkepositioner, fremtids-
visioner og dermed sin beretti-
gelse. 
 
Fortrøstningsfulde de næste 
fem år 
”Det vi frygter er, at hallen og 
skolen lukker”, siger Jeanette. 
”Med alle de nedskæringer, kan 
man godt forestille sig det får 
konsekvenser for institutioner-
ne”. ”Det vil også være ærger-
ligt hvis Egeskov Marked luk-
ker”, siger Ulrik. ”Så det er vig-
tigt nogen vil gøre noget”, fast-
slår Jeanette og håber, at der 
fortsat vil være tilslutning til det 
frivillige arbejde i byen. 
Men der skal mere end skræk-
scenarier til at forpurre troen på 
et idyllisk landsbyeventyr for 
familien Pilegaard: ”Vi bor her 
stadig om fem år”, lyder det for-
trøstningsfuldt fra parcelhuset 
midt på Kalkbrænderivej. 

Efter nogle år som byboer i 
Odense, var det ligeledes 
Kværndrups centrale beliggen-
hed og offentlige transport 
samt billigere huspriser, der 
trak parret tilbage til de mere 
landlige omgivelser. ”Her er 
indkøbs- og sportsfaciliteter og 
skole. Der er alting her. Det 
lagde vi vægt på”, siger Anika. 
Ulrich er enig. 
 
Mange pasningsmuligheder 

Familien Hjort Ammitzbøll føler 
sig ikke begrænset af de pas-
ningsmuligheder, der er at væl-
ge mellem.”Jeg synes, der er et 
meget bredt udvalg af dagple-
jere, vuggestue og børneha-
ver”, fortæller Anika. ”Vi er me-
get tilfredse med Julius’ dag-
pleje. Vi var heldige at få en af 
dem vi ønskede”, følger Ulrich 
op. ”Der er også en bred vifte 
af arrangementer”, siger Anika 
og slår fast, at ”der er næsten 
ikke den sportsgren, der ikke er 

her”. Ulrich nævner juletræsfest 
med julemand, Kværndrup-
ugen og fugleskydning som 
nogle af de aktiviteter han føler 
er til stor glæde for byens bør-
nefamilier. 
  
Her mangler ikke noget 
Anika og Ulrich arbejder i hen-
holdsvis Svendborg og Oden-
se, men det giver åbenbart ikke 
synderlige udfordringer, når 
hverdagens kabale skal gå op. 
”Vi har selvfølgelig lidt længere 
transport i forhold til at bo i den 
by, hvor vi arbejder, men det er 
ikke noget problem”, fortæller 
Anika. Selvom de nogle gange 
handler på vej hjem, gør famili-
en også gerne brug af de ind-
købsmuligheder, der trods alt 
er i Kværndrup.  
”Her mangler ikke noget”, er-
klærer parret nærmest i kor og 
glæder sig over roen og sam-
menholdet i byen og ikke 
mindst Egeskov Marked. Men 

 
 

 

Helsemassage 
½ time 100 kr. 

 
Ring for tidsbestilling 

 
Lise-Lotte Liengaard 28902583 

Sønderhave 3, Kværndrup 

Et par huse længere nede ad vejen bor Ulrich (31) og Anika Hjort 
Ammitzbøll (27) sammen med Julius på 15 måneder og hunden 
Karla. Ulrich kommer selv fra Kværndrup mens Anika er opvokset i 
Tved.  



 13 

 

PORTRÆTTER 

presset til at komme med for-
slag til forbedringer, ønsker Ul-
rich, ligesom familien Pile-
gaard, bedre legefaciliteter til 
børn. Men ”det behøver ikke 
være noget vildt og stort”, tilfø-
jer han. Parret mener også at 
Svendborgvej bør gøres mere 
præsentabel. 
Den unge familie deler også 
frygten for at miste den lokale 
skole, men det er ikke noget 
der ryster fundamentet under 
familien. ”Vi tror her er noget 
for børnefamilier om fem år”, 
siger Anika. ”Priserne på byg-
gegrunde skal bare sættes 
ned”, påpeger Ulrich, med hen-
visning til den yderst begræn-
sede aktivitet ved nyudstyknin-
gerne øst for Egeparken. 
Anika fastslår slutteligt, at ”jeg 
synes ikke Kværndrup er en by 
under afvikling. Der flytter jo 
også børnefamilier til”.  
Dén udmelding kan man i hvert 
fald ikke tillade sig at anfægte 
på Kalkbrænderivej  

og hvad hedder hunden? 
Mindst 1 af navnene skal være 
rigtige for at komme med i lod-
trækningen om præmien, 1 fla-
ske rødvin. 
 
Svaret indsendes til redaktio-
nen inden 31. maj. 
 

Dette nummers opgave i Gæt en Kværndrupper er følgende:   
Hvem tror I, manden v. Mågesøen på forsidebilledet er? …               
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FORENINGER OG INSTITUTIONER 

Naturen har brug for vores hjælp! 
 
Af Mette Schiel 

Årets store affaldsindsamling 
foregår søndag den 22. april. 
 I ugen op til deltager skoler og 
institutioner. Sidste år deltog 
91.000 i affaldsindsamlingen. 
66.000 var børn fra skoler og 
institutioner. 
 I alt blev der indsamlet 
190.970 kg affald. 
Tre Ege Skolen i Kværndrup er 
med for første gang. 
I næste blad kan I læse om, 
hvordan ugen forløb, og hvor 
mange kilo vi fik indsamlet. 

Indskolingen på Tre Ege Skolen i 
Kværndrup valgte at markere 
”Skolernes Trivselsdag” den 2.3. 
ved i fællesskab at se 2 H.C. An-
dersen film, hvorefter eleverne 
lavede et stort fælles billede med 
tegninger af forskellige detaljer fra 
filmene.Billedet kan ses på den 
lange gang ud mod skolens parke-
ringsplads. 



Søndag 6. maj 

    Kværndrup Ugen                                                      

Kværndrup, et godt tilbud!       6. maj til 12. maj 2012 

Kære borgere i sognet og alle andre! 

  

Gudstjeneste i Bakkelunden  

Igen i år skydes årets uge i gang med en 

uformel gudstjeneste i Bakkelunden.     

Menighedsrådet byder på rundstykker og  

kaffe kl. 10.30. 

Kl. 11 åbner borgmester Hans Jørgensen 

Kværndrup Ugen og umiddelbart  derefter 

begynder gudstjenesten. 

Husk påklædning alt efter vejret.  

Vel mødt til fuglesang, salmesang og   

korsang. 

Efter gudstjenesten er der mulighed for 

rundvisning i kirken, hvor de  omfatten-

de restaureringsopgaver, der har pågå-

et de sidste år, vil blive præsenteret. 

Åben have kl. 15.30—18 hos 
 
Pia Langelund og Anders Thorup 
Trunderup Dongsvej 24 i Trunderup. 
 
Pia er passioneret haveelsker og er vild med 
sin store have, hvilket tydeligt kan ses overalt. 
 
Pia viser rundt, byder på kaffe og lidt kage. 
Børn absolut ingen hindring. Der er mange 
spændende kroge at udforske og der er også 
en sød hund, katte, vinbjergsnegle o.m.a. 
 
Snør skoene - pump cyklen eller start bilen og 
kom på besøg og se på foråret. 
 

 

 

 

 

 

Dagens program:  

Kl. 10.30        

Morgenbrød i 

Bakkelunden 

Kl. 11.00      

Borgmesteren 

byder velkommen 

 

 

Derefter 

Gudstjeneste og 

rundvisning i   

kirken 

 

Kl.  15.30      

Åben Have hos 

Pia Langelund og 

Anders Thorup 

 

Velkommen til Kværndrup Ugen 2012. 
 
Det er med stor glæde, at vi nu på 4. år, igen kan præsentere et program for årets       
Kværndrup Uge. 
Ugen er igennem vinteren blevet planlagt og forberedt i et bredt samarbejde imellem sognets 
foreninger, lokalråd, kirke, daginstitutioner, skoler, erhvervsliv og mange andre.  
Tak til alle for stor opbakning.   
 
Kværndrup Ugen er igen i år et tilbud for alle i sognet om at komme rundt og se, høre,  
deltage og være sammen i vor by og vort sogn.   
Vi har brug for sammenhold, synliggørelse, optimisme og humør, for at undgå  
sovebystatus. Og selv om vi nu har fået byfornyelsesmidler, er der ikke noget, der bare går af 
sig selv.    
Vi må fortsat stå sammen og engagere os lokalt, ellers går det galt! 
Kværndrup Ugen medvirker til at skabe dette nødvendige lokale sammenhold. 
 
Der startes i Bakkelunden med kaffebord og udendørs gudstjeneste søndag d. 6. maj. 
I resten af ugen er der masser af aktiviteter og vi slutter af lørdag med fælles markedsdag og 
fest bagefter m. spisning, en festlig Kværndrup-revy, dans o.m.a. 
 
Men læs nu programmet og frem for alt, deltag! 
Der er noget for alle, ung som gammel og vi kan komme mange steder og til mange  
forskellige og spændende arrangementer. Der er meget at se på og deltage i og så er det 
endda forår og fuglene synger. 
 
Hilsen og på gensyn 
Styringsgruppen. 



Side 2  

Åbent Hus kl. 9-12 

Kom og mød Dagplejen i Kværndrup 

i legestuen på Kirkevej 7. Vi sørger for noget til   

ganerne om formiddagen og I er velkomne til at 

medbringe madpakken. 

Vi glæder os til at se rigtig mange af jer. 

På gensyn og mange hilsner fra alle Dagplejerne i 

Kværndrup.    

Mandag 7. maj 
Dagens program:  

Åbent Hus: 

På skolen 

Kl. 10-16      

Åbent hus:      

Forsamlings-    

huset  

 

 

 

 

 

Kl. 16-17        

Fernisering i    

hallen 

 

Kl. 16-18      

Åbent hus:      

Kriminalforsor-

gens              

Kontraktpension 

Kl. 15-17      

Åbent hus:    

Montagen       

Beskyttet      

værksted for 

sindslidende 

Odensevej  26 

Kl. 19              

Byvandring med 

start ved           

Gl. Bryggeri Tirsdag 8. maj 

Åbent hus kl. 11-12 Tidligere Egebo Plejecenter                                                                                                         

- nu seniorcenter for udviklingshæmmede.  Egeparken 64. 

Byvandring i Kværndrup kl. 19 
Bryggerivej → Kalkbrænderivej → Toftevej → Kirkevej 
I forbindelse med Kværndrup Ugen arrangeres byvandring 
med Poul Toudal Frandsen og Edvin Larsen som guider. 
Start: Kværndrup Bryggeri. Der afsluttes i Lokalhistorisk 
Arkivs lokaler, Kirkevej 3 eller i Den Faberske Samling,       
Kirkevej 7, hvor den digitale byvandring ad ovennævnte fire 

veje vil køre non-stop. 

Åbent Hus kl. 16-18                                             

 Kriminalforsorgens                  

  Kontraktpension  

Der er rundvisning af beboere og personale. 

Fernisering i hallen kl. 16-17 

Kom og se børnenes kunstværker. Det er børn fra dagplejen, Oasens 

vuggestue og børnehave, Kværndrup Børnehave, Trunderup børnehave 

og SFO Slottet der udstiller. 

Den røde snor bliver klippet kl. 16. Derefter byder vi på en kop kaffe eller 

te, saft og frugt til børnene. Vi håber rigtig mange vil støtte op om dette 

arrangement. 

Åbent Hus i Forsamlingshuset kl. 10-16 

Har du lyst til at kigge ind og hilse på så er du/I velkommen. 

Vi har altid en kop kaffe på kanden. 

Kontraktpensionen 

Fyn 

Bøjdenvej 35 

5772 Kværndrup 

Åbent Hus i Forsamlingshuset kl. 10-16 

Har du lyst til at kigge ind og hilse på så er du/I velkommen. 

Vi har altid en kop kaffe på kanden. 

Dagens program:  

Kl. 9-12 

Åbent hus: 

Dagplejerne i 

Kværndrup      

Kirkevej 7 

 

Kl. 10-16 

Åbent hus: 

Forsamlings-   

huset    

 

Kl. 11-12 

Åbent hus: 

Seniorcenter for 

udviklings-

hæmmede 

Egeparken 64 



Side 3 

Dagens program: 

Åbent hus: 

På skolen 

 

Kl. 13-16 

Fodboldturnering    

SFO Slottet 

 

Kl. 14-16 

Åbent hus: 

Ryslinge          

Tagdækning 

Glasmestervej 31 

 

Kl. 19.00 

Koncert på      

skolen 

 

Kl. 19.00 

Ud i det blå - 

cykeltur 

 

 

Ud i det blå – på cykeltur  

Ligesom sidste år arrangeres der cykeltur for hele 
familien omkring Kværndrup. 

Vi mødes bag Brugsen kl. 19.00 og cykler en tur på 
ca. 12 km. Turen slutter i Trunderup, hvor der vil 
være saft, kaffe, the og kage på Trunderup Friskole. 

Koncert med Årslev Harmoniorkester kl. 19 i gymnastiksalen på skolen 

  

Onsdag 9. maj 

Tirsdag 8. maj 

Kom og hep på SFO Slottets fodboldspillere  -  

så vi kan vinde pokalen i år til den årlige SFO fodboldturnering. 
Kl. 13-16 afholder SFO Slottet fodboldturnering for SFO’er fra  
friskolerne i Gislev, Ryslinge og Kværndrup og Tre Ege Skolen. 
 
Kampene foregår på området mellem skolen og hallen.                                                          
Der vil også være andre aktiviteter 
omkring SFO’en for de børn der ikke spiller fodbold. 

Hilsen børn og voksne fra SFO’en  

                                                                                         Vi spiller mod klubben i Ryslinge i 2011  

Gratis adgang.  

Læs mere om orkestret på 

www.aarslevharmoniorkester.dk 

Dagens program: 

Kl. 9-12 

Store legedag i 

hallen 

 

Kl. 13.30-15.30 

Åbent hus: 

Foderstoffen 

Danish Agro 

Nyvej 19 

 

Kl. 17.30 

Fællesspisning i 

Forsamlingshuset 

 

Kl. ca. 18.30 

Opvisning fra 

gamle dage 

 

Kl. ca. 19 

Foredrag om 

Kværndrup by fra 

1860 - 1960 

Store legedag i hallen fra kl. 9-12 

Kun for dagplejere,           

 vuggestuebørn samt                    

børnehavebørn 

Kl. 17.30: En rigtig spændende aften i Forsamlingshuset 

Vi starter med fællesspisning, Michael laver skinke, flødekartofler og salat for kr. 50/pr. person. 

Kl. ca. 18.30 vil der være opvisning af et hold modne damer iført dragter fra 1942, øvelserne 

kaldtes rørelse og stammer fra en dagsøvelse fra 1894. Leder: Bodil Engholm 

Kl. ca. 19: et spændende foredrag i ord og billeder, om emnet fra landsby til stationsby med 

focus på bebyggelsen i Kværndrup by i perioden 1860-1960. Foredragsholder er Edvin Larsen. 

Billetter til spisningen kan købes i Brugsen  - ønsker man ikke at spise er der gratis ad-

gang til arrangementet fra kl. 18.30. 

fortsat 



Side 4 

Dagens program:  

Åbent hus: 

På skolen 

 

Kl. 10-13 

Åbent hus: 

Kværndrup    

Børnehave 

Toftevej 9 

 

Kl. 10-16 

Åbent Hus: 

Kværndrup 

Forsamlingshus 

 

Kl. 13-16 

Åbent hus: 

Egeskov Mølle 

Grønnebjergvej 

1A 

 

Kl.14.30 

Kom og syng 

med Bodil og 

Erling 

Egeparken 64 

 

Kl. 16 og kl. 19 

Bogstavsløb og 

matematik løb 

Start ved skolen 

 

3       U     9 

A       L         7 

   K        1       4 

 

 

 

 

Kl. 17-19 

Åbent hus: 

Andelskassen 

Svendborgvej 8 

 

 

 

 

 

Kom og syng  -                                               
og meget andet med Bodil og Erling kl. 14.30!  

Familien Engholm fornøjer, hygger og under-

holder. Egebos Venner byder på kaffe og 

hjemmebagt kage og alle er velkomne. 

Torsdag 10. maj 

Åbent hus i Kværndrup Børnehave  
fra kl.10-13  
Arrangementet foregår ved vores dejlige bålhytte  
ved åen, med udendørsaktiviteter hvor vi bl.a. vil  
lave pandebrød og popcorn over bål. 

Hvis vejret er til det, kan vi lege og fiske efter 
 ”store fisk” i åen. Gummistøvler er en god ide at  
have med. Tag madpakkerne med og få en dejlig 
dag. 

Alle er velkommen. 

Hilsen personalet fra 

Kværndrup Børnehave 

GPS løb i Kværndrup Kl. 16 og kl. 19 (for alle aldre) 
Er du den friske type der kan lide at komme ud i naturen er GPS 

løb måske lige noget for dig. Find rundt på to forskellige ruter –

bogstavsløb (find posterne med bogstaverne og gæt ordet) og  

matematikløb (er du god til at regne den ud - finder du nemt den 

næste post) 

Har du ingen GPS kan du låne en gennem skolen (begrænset 

antal) eller I kan gå sammen flere om en GPS. 

Start ved skolens P-plads 

Åbent hus i Andelskassen 

Kom bag om i vort lokale pengeinstitut. 

Åbent hus Kl. 13-16    
Egeskov Mølle 

Hvis vinden blæser maler vi 

korn. 

Billetter til familiefesten  lørdag den 12. maj 

Kan købes i Andelskassen eller kontakt Lonnie på tlf. 2020 4080/mail:  

lonnie@ba2.dk for nærmere aftale. Der vil også blive annonceret hvornår 

vi sælger billetter foran SuperBrugsen. 

Sidste tilmeldingsdag er søndag den 6. maj 

http://www.andelskassen.dk/


Fredag 11. maj Side 5 

Dagens program: 

Åbent hus: 

På skolen 

 

Kl. 10-16 

Åbent hus: 

Forsamlings-

huset 

 

Kl. 9-11.30 

Åbent hus: 

Børnehuset    

Oasen 

Kirkevej 12  

Kl. 13-16 

Åbent hus: 

Egeskov Mølle 

Grønnebjergvej 

1A 

 

Kl. 17-21 

Bevæg dig for 

sjov i hallen med 

fællesspisning 

kl. 18  

 

Kl. 19-21 

Åbent hus: 

Kværndrup     

Fitness– og    

motionscenter 

 

 

Åbent hus i Oasen kl. 9-11.30 

 
Vi holder åbent "indianerhus" for byens dagplejere og 

deres børn (andre er også velkomne). Kom til       

indianerdag, hvor vi laver mad på bål, slår på 

trommer, har mulighed for at få ansigtsmaling og fjer i 

håret. 

Indianerhilsen, Oasen. 

Bevæg dig for sjov i hallen kl. 17-21 

Spisning kl. 18.00 

(tilmelding nødvendig til Anne.: tlf.: 40 31 04 93 

eller annesloth2010@gmail.com) 

PRIS for spisning: voksne kr. 50 børn kr. 30. 

Deltagelse i øvrigt GRATIS 

Tag mor, far, bedstemor og –far samt alle dine 
søskende og venner ved hånden og mød op i 
Kværndruphallen til en sjov eftermiddag og 
aften. 
 Alle kan være med  
Som sædvanlig kan I løbe på rulleskøjter,   
waveboards, spille bordtennis m.m. 
Du må gerne tage dit eget waveboard og rulle-
skøjter (inliners) med. Hjulene skal være ren-
gjort for sten. Vi har inliners og waveboards, 
du kan låne. 
Hvis vejret vil skal vi også spille rundbold, 

langbold, lidt fodbold osv. udenfor. 

Brugergruppen omkring Kværndruphallen 

Åbent hus i Kværndrup Motionscenter kl. 19-21 

 
Kom og besøg os og få en snak med vore dygtigt fitnessinstruktører. 

         

                                   MARKEDSDAG—GRATIS STANDPLADS 
Har du noget du vil sælge, vise frem eller dele med andre så- 

  tilmelding dig til en gratis standplads senest mandag den 30/4 på                          

          tlf. 6227 2004 /2420 6871 eller på mail: gert.inge@mail123.dk 

   Du medbringer selv alt hvad du skal bruge.     

                       Vi står inde i hallen. 
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Side 6                  Fredag 11. maj 
Dagens program: 

Kl. 18-21.30 

Diskotek for         
3. kl.– 6. kl. 
Forsamlingshuset 
 
Kl. 22-02 
Diskotek for        
14-23 årige         
Forsamlingshuset 
 

 

TAK til      

alle for 

opbak-

ning og 

støtte  

Kl. 18-21.30 for aldersgruppen 3.-6. kl. 

Succesen gentages fra sidste år med diskotek i      

Forsamlingshuset.  

Vores lokale mobildiskotek Xplosion byder op til 

dans med indlagt hygge, sjov og pjat.   

Børnevenlige drikkevarer kan købes i baren til               

rimelige priser.   

(INGEN drikkevarer må  medbringes) 

Entre pr. person kr. 25 
Kl. 22-02 for aldersgruppen 14 -  23 år 

Så skal der festes igennem! 

Dørene åbnes kl. 22  til musik leveret af Xplosion.  

Der kan købes drikkevarer i baren og egne drikkevarer må 

IKKE medbringes (ej heller udenfor). 

Vi lukker og slukker kl. 02 

Entre pr. person kr. 50 

Tag din ven, kæreste, kammerat eller veninde med. 

Lørdag 12. maj 

Markedsdag/-aften  -  i hallen kl. 10-14 

Igen i år kan man deltage i en anderledes og spændende lørdag i hallen. Der er salgsboder 

med hobbyting, oprydning fra gl. gemmer og børn der sælger deres gl. legetøj. Der sælges 

mad og  drikkevarer fra hallens cafeteria.. Gratis hoppepude børnene kan boltre sig på. Der 

er musik og underholdning for både børn og voksne. 

Kl. 18-23 Revy, fællesspisning, musik og dans.  

Kl. 18 Kværndrup Revy  Medvirkende: 

Merete Mortensen, Herdis Henriksen, Bruno Christensen, Svend Åge Hansen og Inge Eriksen 

 

Instruktør: John Jensen 

Sufflør: Dorthe Nielsen 

Musik: Christian Nyfjord 

Forfattere: Herdis Henriksen, Christian Nyfjord, Anders Thorup,  

Jette Reimer, Anne-Dorthe Sønderlyng og Merete Mortensen. 

fortsat 



Side 7 Lørdag 12. maj 

Dagens program: 

Kl. 10-14 

Markedsdag          

i hallen 

Kl. 10  

Klovnen Lulu  

kommer på besøg 

Kl. 10.30 

Musikalske ind-

slag 

 

Kl. 11.30 

Gymnastik        

opvisning 

 

Kl. 13-16       

Åbent hus:       

Egeskov Mølle 

Grønnebjergvej 

1A 

 

Kl. 18 

Kværndrup Revy 

 

Kl. 18.30 

Fællesspisning 

 

Kl. 23 

Godnat og tak    

for i år 

Kl. 10 

Markedsdagen  starter 

og standene åbnes 

Ca. kl. 10 

Vi gentager succesen fra sidste år med 

klovnen Lulu. Hun vil lave sjov med både 

børn og voksne. 

Kl. 14  Markedsdagen slutter  

Kl. 18  Familiefesten starter 

Ca. Kl. 11.30 Gymnastikopvisning 

 
Pige- og drenge tons (0-3. kl.) ved instruktører: Herdis, Marie, Karen, Lea, Mikkel og Emilie. 

Rytmepiger (3. kl. og opefter)  ved instruktører: Mai og Christina 

Spring mix (4. kl. og opefter)    ved instruktører: Liv, Anders og Henriette. 

Ca. kl. 10.30-11.30 Musikalske indslag 

SFO Slottet vil i samarbejde med Musikskolen give et par musikalske 

indslag og bagefter vil brødrene Henrik og Christian Pedersen fra 

Kværndrup samt deres ven Niels Reinholdt fra Herrested spille for os. 

fortsat 

Fodboldkampe på hjemmebane i Kværndrup Ugen: 

Tirsdag 8/5 kl. 18.00 U-15 piger 11:11 FC Midtfyn mod Søhus Stige 

Tirsdag 8/5 kl. 18.45 Masters A  Kværndrup BK mod Tåsinge f.B. 

Onsdag 9/5 kl. 18.30 Herre Serie 5  Kværndrup BK mod Faaborg BK & IF 

Lørdag 12/5 kl. 15.00 Herre Serie 1  Kværndrup BK mod FC Hjallese 

Søndag 13/5 kl. 13.00 U-11 piger 7:7  Kværndrup BK mod Thurø BK af 1920 

Som noget nyt kan 

du nu også læse bladet og se program-

met på byens nye infoportal: 

www.kværndrup.info 

Siden vil løbende holdes opdateret med 

reportager og billeder fra Kværndrup 

Ugen. 



Side 8 Program 

Søndag                  

d. 6/5 

Mandag       

d. 7/5 

Tirsdag            

d. 8/5 

Onsdag      

d. 9/5 

Torsdag        

d. 10/5 

Fredag         

d. 11/5 

Lørdag            

d. 12/5 

Kl. 10.30 

Morgenmad i 

Bakkelunden 

Kl. 10-16 

Åbent hus  

Kværndrup 

Forsamlingshus 

Kl. 9-12   

Åbent hus    

Dagplejen i 

Kværndrup 

Kl. 9-12 

Store Legedag 

i hallen 

Kl. 10-13 

Åbent hus            

Kværndrup    

Børnehave 

Kl. 9-11.30 

Åbent hus    

Oasen 

Kl. 10-14 

Markedsdag i 

hallen 

Kl. 11 

Borgmesteren 

byder velkom-

men, og herefter 

Kl. 15-17 

Åbent hus  

Montagen 

Kl. 10-16     

Åbent hus  

Kværndrup   

Forsamlingshus   

 Kl. 10-16 

Åbent hus  

Kværndrup    

Forsamlingshus 

Kl. 10-16 

Åbent hus 

Kværndrup  

Forsamlingshus 

Kl. 10 

Klovnen Lulu i 

hallen 

Gudstjeneste i 

Bakkelunden 

Påklædning iflg. 

vejret!  

Kl. 16-17  

Daginstitutio-

nerne holder 

Fernisering i 

hallen 

Kl. 11-12 

Åbent hus     

Seniorcenter for 

udviklingsh.    

Egeparken 64 

Kl. 13.30-15.30  

Åbent hus  

Foderstoffen/

Danish Agro 

Kl. 13-16 

Åbent hus    

Egeskov Mølle 

Kl. 13-16 

Åbent hus   

Egeskov Mølle 

Kl. 10.30 

Musikalske ind-

slag i hallen 

Rundvisning i 

Kirken, kom og 

se resultatet af 

den omfattende 

restaurering 

Kl. 16-18 

Åbent hus i 

Kriminalforsor-

gens Kontrakt-

pension 

Kl. 13-16 

Fodboldturnering 

SFO Slottet 

Kl. 17.30 

Fællesspisning 

i Forsamlings-

huset med   

Lokalrådet 

Kl. 14.30 

Kom og syng m/ 

Bodil & Erling 

Egeparken 64 

Kl. 17-21 

Bevæg dig for 

sjov i hallen 

Kl. 11.30 

Gymnastikopvis-

ning i hallen 

Kl. 15.30-18 

Åben have  

v/ Pia & Anders 

på Trunderup 

Dongsvej 24 

 Kl. 14-16     

Åbent hus     

Ryslinge       

Tagdækning 

Kl. 18.30    

Opvisning fra 

”gamle dage” i 

Forsamlingshu-

set 

Kl. 16 & 19 

GPS løb for sto-

re og små Start 

ved Skolen 

Kl. 19-21 

Åbent hus i  

Motionscenter 

Kl. 11.30-16 

Åbent hus      

Egeskov Mølle 

 Kl. 19 

Byvandring. 

Start ved det 

gamle bryggeri 

Kl. 19 

Ud i det blå på 

Cykeltur 

Kl. 19      

Kværndrup 

gennem 100 

år—Foredrag 

ved Edvin 

KL. 17-19 

Åbent hus            

Andelskassen 

Svendborgvej 8 

Kl. 18-21.30 

Diskotek for     

3. kl.- 6. kl.    

Forsamlingshuset 

Kl. 18-23 

Revy & Familie-

fest  i hallen 

  Kl. 19 

Koncert på   

Skolen  

  Kl. 22-02        

Diskotek for de       

14 til 23 årige 

Forsamlingshuset 

 

Billetter til revy– og 

spisning, købes i 

Andelskassen eller 

via Lonnie på tlf.: 

2020 4080, senest 

søndag den 6. maj. 

Familiefest i Hallen 

Kl. 18.00 Kværndrup revyen               

Kl. 18.30 Spisning & dans bagefter! 

Kl. 23.00 Vi takker af for i år 

Pris pr. voksen 99.50 kr.                 

Pris pr. barn /u.14 år 55.00 kr. 

Hoppepuden i 

hallen er 

sponseret af: 

Menu 

Mexicansk marineret nakkefilet         
m/råstegte kartofler, salatbar, flutes m/smør,     

agurke– og gulerodsstave. 

Frikadeller (Til børnene og andre hvis de heller vil 

have det.) 

Børn 0-3 år spiser gratis med forældre                     

Familierabat: 2 voksne + 2 børn  285.– kr. 
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FORENINGER OG INSTITUTIONER 

Vi stiller ikke store krav, men 
du: 
- Kan lide friluftsliv og har gerne 
erfaring med det 
- Kan deltage ved kredsaftener-
ne mandage 18.00 – 19.30 
- Kan deltage i planlægnings-
møder 3-4 gange årligt 
- Kan tage med på vores lejrtu-
re ca. 2 gange årligt 
 
Kunne det være noget for dig ? 
 
Eller har du lyst til at vide me-
re? Så kontakt vores kredsle-
der: 
Lone Jensen på tlf.: 23420020 
eller kom og besøg os en man-
dag aften mellem 18.00 og 
19.30 i vores dejlige hytte på 
Vængeparken, Vængevej i 
Kværndrup 

Har du tid og lyst til fede oplevelser i et muntert 
fællesskab? 
 
Af Gitte Jansen 

FDF i Kværndrup har brug for 
nye ledere til den nye sæson 
(august 2012) eller gerne nu, 
da 2 af vores ledere har valgt 
at stoppe.  
Derfor vil vi gerne præsente-
re dig for dette fantastiske 
tilbud om at blive frivillig le-
der for en flok dejlige børn i 
alderen 6 - 11 år. 
 
Vi kan tilbyde dig: 
- Gode oplevelser i et sjovt og 
positivt fællesskab 
- Ledererfaring (som kan hjæl-
pe ved enhver job søgning ) 
- Stor medindflydelse på kreds-
aftenernes indhold og form 
- Fantastiske omgivelser på 
Vængeparken, Vængevej , 
Kværndrup 
- Åbent lederfællesskab 
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FORENINGER OG INSTITUTIONER 

Traditioner i dagplejen  
 
Af Annette Simpson, på vegne af dagplejerne i Kværndrup 
 
Både nye og gamle traditioner er vigtige, men børnenes humør 
en bestemt dag afgør, hvad der sker. 

I Kværndrup-området holdt vi d. 
16. februar fastelavnsfest med 
vores små dagplejebørn. Vi er 
to grupper her i byen, der sam-
arbejder meget på tværs af 
grupperne, og derfor også hol-
der  bl.a. fastelavnsfest sam-
men. Der blev slået katten af 
tønden, som indeholdt frugt, og 
bagefter fik vi alle hjemmebag-
te fastelavnsboller. Da alle var 
godt mætte, var det tid til lidt fri 
leg og sanglege. Dette er en 
tradition, som vi meget gerne 
holder fast ved. 
Forinden laver børnene ofte 

masker, ligesom de op til påske 
laver påsketing. Til en påskeak-
tivitet i år, har vi fået en masse 
styroporæg forærende af  
Kværndrup børnehave. Ægge-
ne skal børnene male, hvoref-
ter vi er inviteret ned i børneha-
ven for at hænge æggene op.   
På den måde lærer de om tra-
ditioner, samarbejde og finger-
motorik, men også sprog,  
Vi har altid arbejdet med sprog 
både derhjemme og i legestu-
en. Vi synger ofte, og bare det 
at vi f.eks. læser en bog for 
børnene, imens de sidder og 

spiser, er jo lærerigt og hygge-
ligt.  
I øjeblikket har vi sat ekstra 
focus på sprog, da vi har vores 
sprogvejleder, som giver nye 
input og gode ideer. 
I vores legestue laver vi ofte 
planlagte aktiviteter. Det kan 
være sansedage, eller måske 
en kuffert fyldt med spænden-
de ting osv. Vores erfaring si-
ger os dog, at selv om det er 
blevet en tradition at lave nogle 
af disse ting, så er det stemnin-
gen omkring børnene, og hvor-
dan de lige har det den dag, 
om der er mange små børn 
osv., der afgør, hvad vi laver. 
Vi kender ”vores” børn så godt 
og ved, om det er bedre med 
ro og fordybelse.  
Julefest og bedsteforældredag 
er traditioner, vi plejer vi at hol-
de på Kværndrup skole. Skolen 
hjælper os rigtigt meget med 
alle de praktiske ting, og der er 
altid rigtig stor deltagelse af 
forældre/bedsteforældre og 
børn.  
Måske er der også nye traditio-
ner på vej. I juni måned invite-
rer vi forældre, søskende og 
dagplejebørn til at tilbringe en 
lørdag formiddag sammen med 
os ved Christiansminde strand i 
Svendborg. Vi håber, det kan 
blive en tradition med sådan en 
dag, hvor vi bare hygger os 
sammen. 
Uden nogen fast dagsorden. 
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FORENINGER OG INSTITUTIONER 

Familiesang lørdag den 28/4 kl. 15.00 
 
Af Lykke Dahl Chetronoch 

Kære børn i hele Kværndrup 
sogn - og alle andre, der måtte 
have lyst at være med. Tag 
alle de voksne og børn, I ken-
der i hånden og kom hen i kir-
ken og syng og dans og pjat og 
leg sammen med os. Den dag 
er vores lokale musikpædagog 
Kristina Hedelius-Strikkertsen i 
kirken, og hun kan en masse 
sjove ting med musik og leg for 
børn. Kirkens kor er der også, 
og de vil så gerne være med til 
at synge og danse sammen 
med jer. Vi håber, at rigtig 
mange har lyst til at komme og 
få en sjov oplevelse i kirken. 

Man skal komme kl. 15.00. Det 
varer nok ca. 40 minutter og 
alle børn, der kommer skal LO-
VE, at de IKKE sidder stille hele 
tiden….. - for dét må børn ikke i 
kirken denne dag! 

Så kværner vi igen! 
Torsdag d. 12/4 kl. 16-17 star-

tes en ny serie med ”Kvær-
nekor”. Som sidst mødes vi ved 
klaveret og synger eller nynner 
eller brummer eller lytter, som 
vi nu hver især bedst kan og 
har lyst til. Der er frit valg fra 
højskolesangbogen og salme-
bogen, og organisten spiller for 
ved klaveret. Kom og vær med 
til en hyggelig og uhøjtidelig 
eftermiddag i kirken, hvor der 
er højt til loftet og plads til både 

Kværnekor 
 
Af Lykke Dahl Chetronoch sang og til at ”kværne” lidt med 

hinanden. 
Forårssæsonen:  

Torsdagene den 12/4, 19/4, 
26/4, 3/5, 10/5, 24/5, 31/5, 7/6 - 
sidste gang, hvor der bliver 
masser af sommer i sang!  
Alle dage kl. 16 til ca. kl. 17. 
 
Torsdag d. 3/5 har Kværne-
koret 2. verdenskrig som te-
ma. Vi skal synge kendte og 

(måske?) ukendte sange, der 
hører tiden til. Organisten vil 
fortælle om tidens populære 
sange og salmer, og vi skal hø-
re frihedsbudskabet. Der bliver 
også plads til at dele de minder 
og historier, som hver især bæ-
rer på, hvad enten det er fra 
egen erindring eller fra forfæd-
renes erindring.  
Vil man vide mere om arrange-
menterne er man velkommen til 
at kontakte organisten på tlf.: 
40 43 83 56, eller på e-mail: 

lykke.nordenbro@mail.dk 

 
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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FORENINGER OG INSTITUTIONER 

Åbent hus på Kontraktpension Fyn 
 
Af Kim Damgaard, forstander 
 
Åbent hus mandag d. 7. maj kl. 16—18. 

Kontraktpensionen Fyn flyttede 
ind i det gamle plejehjem på 
Bøjdenvejen 35 i Kværndrup d. 
1. maj 2001. Vi er en udslus-
nings- og efterbehandlingsinsti-
tution for tidligere stofmisbruge-
re under Direktoratet for Krimi-
nalforsorgen. 
Vi har plads til 15 beboere i 
døgnbehandling. Alle beboere 

er indsatte, som afsoner den 
sidste del af deres fængsels-
dom, og hvor det er institutio-
nens opgave at støtte og hjælpe 
dem med at blive sluset tilbage 
til samfundet igen. Det unikke 
ved en kontraktpension er, at 
beboerne på den ene side sta-
dig er afsonere, men samtidig 
er de at betragte som almindeli-
ge samfundsborgere, hvor de 
står til rådighed for arbejdsmar-
kedet, deltager i uddannelse, 
har almindeligt job eller er i job-
træningsforløb. 
 
Vi støtter endvidere beboerne i 
at få styr på deres økonomi, 
etablere nye netværk samt lære 
dem at leve et nyt liv uden stof-

fer og kriminalitet. Huset er altid 
åbent for besøg af kærester, 
børn og familie.  
 
Vi har haft meget glæde af for-
skellige praktikophold i lokalom-
rådet hos lokale håndværkere, 
værksteder eller butikker. 
 
Ved åbent-hus-arrangementet 
er der mulighed for at få en 
rundvisning, en snak med såvel 
beboere som personale, og så 
er der naturligvis kaffe på kan-
den. På snarligt gensyn. 
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FORENINGER OG INSTITUTIONER 

HOLD/ALDER 
 
U5, U6 piger og drenge 
U7, U8, U9 og U10 drenge 
U11 og U12 drenge 
U13 og U14 drenge 
U16 og U17 drenge 
  
HerreSenior 
Masters/Veteraner 
U7, U8, U9, U10 og U11 piger 
U14 og U15 piger 
U16 piger 
  
Kvinde senior 

TIDSPUNKT 
 
Onsdag 17.00 
Mandag og onsdag 17.00 
Tirsdag og torsdag 17.00 
Tirsdag og torsdag Gislev 
Mandag og onsdag 19.00 
Gislev/Ryslinge 
Tirsdag og torsdag 19.00 
Søndag 10.00 
Tirsdag og torsdag 17.00 
Tirsdag og torsdag 18.00 
Mandag og onsdag 17.00 
Ryslinge 
Mandag og onsdag 18.00 

 
Træningstider—Kværndrup Boldklub 

Tak for opmærksomheden da Trunderup Børnehave 
og SFO i januar fejrede jubilæum!!!  

Gammel tradition 
vækkes til live –  

gadeturnering 
Kværndrup Boldklub inviterer 
lørdag 30. juni til aktivitetsdag 
på stadion. Der vil være fod-
boldturnering 5 mod 5 og for-
skellige andre konkurrencer, 
hvor du kan konkurrere med 
dine naboer mod andre gader 

i byen. Der vil være aktiviteter 
for børn og du kan købe pølser 
og øl/vand. Om aftenen er der 
fællesspisning, hvor du kan 
medbringe mad eller bestille 
fra Kværndrup Kro. Nærmere 
oplysninger følger. Kig på 
www.kb1919.dk 
 
Pris pr. hold 50 kr. Tilmel-
ding Brian Anov 40273992 
eller briananov@live.dk 
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BØRN OG UNGE 

俳句 

3.klasse fra Tre Ege Skolen har 
været på billedjagt i Kværndrup 
for at finde inspiration til haiku-
digte. Her ser I et lille udvalg.  
 
Hvis I har lyst til at se alle, så 
kom op i Kværndruphallen. Her 
bliver digte og fotos udstillet i 

Kværndrupugen. 

Jeg bor i Kværndrup 
Kværndrup er en lille by 

Kværndrup den er sej 

Kværndrup har en kro 
Kværndrup kro har værelser 

Kværndrup kro er stor 

Kværndrup er en by 
Kværndrup har en stor fabrik 

Fabrikken er flot 

 Haikudigte om Kværndrup 
 
Klassiske haiku er ultrakorte digte på 17 stavelser, som fordeles på 
tre linjer med 5-7-5 stavelser. Der er ingen regler om rim eller ryt-
me.  Det er små naturdigte. De handler om noget, man oplever 
med sine sanser: ser, hører, føler, lugter eller smager. De foregår i 
nuet, beskriver en begivenhed, som når man "fanger en situation" 
med sit kamera.  
Personlige følelser, abstrakte ideer og metaforer hører ikke hjem-
me i haiku.  (Fra Wikipedia) 

 

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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Torsdag den 8.3. besøgte Mu-
sikskolen Tre Ege Skolen i 
Kværndrup. Her er en lille hi-
storie om Johan Mørch, som 
går til guitarundervisning, og 
som var med til at spille for de 
andre børn.  
 Johan går på musikskolen på 
3. år. Undervisningen foregår 
på Tre Ege Skolen i Kværn-
drup. Efter første år kom han 
med på et sammenspilshold 
sammen med 3 andre guitar-
elever. Det er gratis at gå til 
sammenspil på musiskskolen, 
når man også går til solotime. 

Johan Mørch, Julie Smidt Work og Maria Møller Thomsen spiller til kunstudstilling på 

Trunderup friskole i efterår 2011. 

Sammenspil ligger lige efter 
Johans egen tid, så han skal 
ikke af sted 2 gange. I løbet af 
de 3 år, Johan har gået til gui-
tarundervisning, har han og de 
andre fra holdet allerede været 
ude at spille flere gange. Til 
café aftener på skolen for an-
dre elever og forældre, afslut-
nings- og julekoncerter, musik-
skolens årlige morgensang, 
reklameturbesøg på forskellige 
skoler samt til kunstudstillingen 
på Trunderup Friskole i efter-
året 2011. 
Der er også tilbud til de små på 

Musikskolen.   
I 2011 etablerede SFO-en på 
Tre Ege Skolen i Kværndrup 
og Ryslinge et samarbejde 
med Faaborg-Midtfyn Musik-
skole om flere musiktilbud i 
SFO-tiden. SFO-en giver et 
tilskud til undervisningen i 
musik og bevægelse samt 
miniband, så deltagerpri-
sen bliver reduceret. Dette 
betyder, at flere børn fra 0. - 
3. klasse får mulighed for at 
gå i Musikskolen og få musi-
kalske oplevelser til glæde for 
dem selv, deres familie og 
borgerne i Kværndrup. Bør-
nene i Kværndrup har delta-
get i krybbespil på Kværndrup 
Skole i december, og det er 
meningen, at børnene 
skal medvirke i 
"Kværndrupugen". I den kom-
mende sæson udvides sam-
arbejdet med Ungdomsskolen 
og den lokale junior-
klub. Ønsker man at tilmelde 
sig musik og bevægelse, mi-
niband eller andre instrumen-
tale fag i Musikskolen forgår 
tilmelding via Musikskolens 
hjemmeside: 
www.fmkmusikskole.dk 
Tilmeldingsfrist til instrumen-
talundervisning er 1. april. 

Johan går til guitar 
 
Af Kirill Gedde 

BØRN OG UNGE 

http://www.fmkmusikskole.dk
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Konfirmanderne fra Kværndrup 
sogn vandt en bustur til Køben-
havn ved en konkurrence i 
Odense domkirke d. 9. februar. 
Det var hovedpræmien. 
Vi tog af sted d. 15 marts. Vi 
mødtes kl. 8 om morgen ved 
præstegården. Både de voks-
ne, som var med, og konfir-
manderne var rigtig spændte.  
 
Først var vi inde i Maria Kirken 
på Istedgade og høre om, hvor-
dan de hjælper mennesker, 
som er på stoffer og prostitue-
rede, som havde det svært. 
Kurt Nielsen, som har været fri-
villig i kirken i 8 år, fortale os 
om det. De inviterer de menne-
sker, som har lyst til at komme 
til kaffe og noget mad. Han for-
talte, at kirken var et dejligt sted 
for dem at være, når de bare 
har lyst til at sidde inde i var-
men og få noget fred. Efter det 
gik vi hen til Rådhuspladsen og 
spiste på Burger King. Vi blev 
fordelt på hold med en voksen 
på hvert og gik på Strøget. Det 
var super hyggeligt.  
 
Vi så Christiansborg fra Strøget 
og spiste en is, mens vi sad og 
snakkede og fjollede ved Stor-
kespringvandet. Vi mødtes igen 

ved Rådhuspladsen og gik 
sammen hen til Cafe Exit. Det 
er et sted, hvor de, som er 
kommet ud af fængsel, kan få 
hjælp til at komme ud på ar-
bejdsmarkedet og ind i ”den al-
mindelige verden” igen. Hans 
Andersen, som arbejder der, 
har selv været i fængsel for 
drab. Han fortalte om, hvor 
svært det er, at få sin frihed ta-
get fra en. Det var meget græn-
seoverskridende for mig at høre 
om, hvor forfærdeligt det er at 
være i fængsel og om alt det, 
som man mister, og som man 
ikke har lagt mærke til i hverda-
gen.  
 
Derefter kørte vi til Experimen-
tariet. Det var virkelig sjovt! Jeg 
syntes, det var en fed måde at 
lære nogle ting om fysik og na-
turen, som ville være kedelig, 
hvis man bare sad på en stol i 
et nederen klasselokale. Bus-
sen kom og hentede os, og vi 
kørte til Hellerup Kirke, hvor vi 
var til en slags påskegudstjene-
ste. På vejen hjem købte vores 

præst Dorte en is til os hver.  
Jeg synes, at det har været en 
virkelig fed tur. Det er dejligt at 
komme tættere på dem, som 
man skal konfirmeres med, når 
vi ikke alle sammen går på 
samme skole. Jeg tror, det bli-
ver et godt minde fra vores 
konfirmationsforberedelse.  

Turen til København 
 

Af konfirmand Charlotte Ellenberger 

BØRN OG UNGE 
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Forsamlingshuset – Kværndrup Sogns store stue 
Af Edvin Larsen 
 

Sidste del af forsamlingshusets historie fra 1950’erne og frem til i dag følger her.  

Dilettantforestilling i forsam-
lingshuset var en tilbageven-
dende begivenhed hvert år, og 
helt fra forsamlingshusets start 
blev den overværet af mange 
af sognets beboere. I 1950’er-
ne opstod omrejsende teater-
selskaber, som besøgte stati-
onsbyerne. I samarbejde med 
Kværndrup Borgerforening la-
vede bestyrelsen en aftale med 
et teaterselskab, hvorfra der 
forelå et tilbud på 1.600 kr. for 
en forestilling med Margrethe 
Viby og Preben Mahrt. Det var 
en tid, hvor forsamlingshuset 
skulle rumme mange aktivite-
ter. Et nyt boldspil – indendørs 
fodbold - blev taget op i bold-
klubberne, og så dagens lys i 
begyndelsen af 1950’erne. 
Kværndrup Boldklub søgte i 
december 1952 bestyrelsen 
om tilladelse til indendørs træ-
ning i forsamlingshuset. Beslut-
ningen lød: ”Det vedtages at 
lade Boldklubben benytte salen 
til træning paa den betingelse 
at det var under behørig ledel-
se og at der anvendes skifte-
fodtøj. Det vedtages ikke at 
tillade skydning i salen under 
de hidtil benyttede former”. 
Man måtte altså trille med bol-
den, men ikke hamre løs på 
bolden. Om dette blev over-
holdt står hen i det uvisse. Med 
centralvarmens indtog  - omtalt 
i sidste nr. af bladet – forsvandt 
de to kakkelovne i den store 
sal. De blev kaldt Jette og 
Thorvald efter formanden og 
hans kone. 
 
I marts 1956 skete noget helt 
usædvanligt i forsamlingshu-
sets historie. Indtil da havde 

det ikke været muligt at indtage 
spiritus i husets lokaler. Om-
verdenen havde dog i flere år 
forsøgt at ændre på bestyrel-
sens holdning til spiritusbevil-
ling. Sognerådet havde hen-
vendt sig, men det var, den 
daværende radikale sogne-
rådsformand Søren Pedersen, 
som fik bestyrelsen til at imø-
dekomme sognerådets ønske 
om, at der måtte nydes spiritus 
ved private fester. Dog måtte 
der fortsat ikke udskænkes spi-
ritus ved foreningsfester og 
offentlige fester i huset. Besty-
relsen gik med til, at forenin-
gerne i hvert enkelt tilfælde 
kunne søge politiet om tilladel-
se til beværtning ved fester – 
de såkaldte lejlighedsbevillin-
ger. Langsomt blev der blødt 
op for en tiltrængt spiritusbevil-
ling, men først efter et massivt 
foreningspres i november 1959 
måtte forsamlingshusets besty-
relse bøje sig for kravet om 
servering af alkohol i husets 

lokaler ved jubilæer og festlige 
lejligheder med spisning. Det 
var Kværndrup Jagtforening, 
Kværndrup Husmandsforening, 
Kværndrup Boldklub og andels-
mejerierne i Kværndrup og 
Trunderup, der stod bag øn-
sket. Bestyrelsen vedtog en-
stemmigt at gå ind for andra-
gendet mod, at de forskellige 
foreninger til gengæld skulle 
betale proppenge til forsam-
lingshuset. En ny tid stod nu for 
døren i Kværndrup Forsam-
lingshus.  
 
I marts 1956 skete noget helt 

usædvanligt i forsamlingshu-
sets historie. Indtil da havde det 
ikke været muligt at indtage spi-
ritus i husets lokaler. Omverde-
nen havde dog i flere år forsøgt 
at ændre på bestyrelsens hold-
ning til spiritusbevilling. Sogne-
rådet havde henvendt sig, men 
det var, den daværende radika-
le sognerådsformand Søren 
Pedersen, som fik bestyrelsen 

”Jette og Thorvald”. Foto: udlånt af Bent Larsen. 
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til at imødekomme sognerådets 
ønske om, at der måtte nydes 
spiritus ved private fester. Dog 
måtte der fortsat ikke udskæn-
kes spiritus ved foreningsfester 
og offentlige fester i huset. Be-
styrelsen gik med til, at forenin-
gerne i hvert enkelt tilfælde 
kunne søge politiet om tilladel-
se til beværtning ved fester – 
de såkaldte lejlighedsbevillin-
ger. Langsomt blev der blødt 
op for en tiltrængt spiritusbevil-
ling, men først efter et massivt 
foreningspres i november 1959 
måtte forsamlingshusets besty-
relse bøje sig for kravet om 
servering af alkohol i husets 
lokaler ved jubilæer og festlige 
lejligheder med spisning. Det 
var Kværndrup Jagtforening, 
Kværndrup Husmandsforening, 
Kværndrup Boldklub og andels-
mejerierne i Kværndrup og 
Trunderup, der stod bag øn-
sket. Bestyrelsen vedtog en-
stemmigt at gå ind for andra-
gendet mod, at de forskellige 
foreninger til gengæld skulle 
betale proppenge til forsam-
lingshuset. En ny tid stod nu for 
døren i Kværndrup Forsam-
lingshus.  
 
Nye tider krævede, at omver-
den skulle kunne komme i kon-
takt med forsamlingshuset og 
dets vært, derfor fik huset in-
stalleret telefon i april 1957. 
Indskuddet som beløb sig til 
400 kr. blev betalt af forsam-

lingshuset, medens forbruget 
skulle dækkes af værten. Tele-
fonen tilhørte forsamlingshu-
set. Bygningsmæssigt set be-
sluttede bestyrelsen i januar 
1959 at nedrive den øverste 
balkon i den store sal og i ste-
det indrette et værelse. Og selv 
om bestyrelsen et par år tidli-
gere var gået med til at lempe 
på spiritusforbuddet ved særli-
ge lejligheder herunder jubilæ-
er under pres fra det lokale for-
eningsliv, ændrede bestyrelsen 
mening, da man på et bestyrel-
sesmøde 1. maj 1959 vedtog – 
ikke at leje ud til foreningsjubi-
læer. Kværndrup havde på det-
te tidspunkt 27 foreninger og 
andelsforetagender. Af disse 
var der to, som stod over for et 
jubilæum, nemlig Kværndrup 
Sogns Kontrolforening af 1899 
og Kværndrup Boldklub af 
1919. Det var uden tvivl en tak 
for sidst til Kværndrup Bold-
klub.  
 
I 1961 indgik værten Christian 

Hansen en aftale med bestyrel-
sen om at fraflytte lejligheden 
og bosætte sig i en lejet lejlig-
hed på Svendborgvej 34. 
Værtslejligheden kunne nu ind-
drages til opholds- og mødelo-
kaler. Kværndrup Boldklub fik 
ret hurtigt øje på disse lokaler, 
som ville være velegnet til 
klublokaler for foreningen. Be-
styrelserne indgik en lejeaftale 
21. februar 1962. Af protokol-

len fremgår det, at 
klubben kunne benytte 
lokalerne til klubaftener 
to gange om ugen, og 
at den skulle være villig 
til at afstå lokalerne, 
såfremt forsamlingshu-
set skulle bruge dem til 
andre formål og ”der 
må ikke serveres Spiri-
tus i Lokalerne”.  

Som nyt værtspar tiltrådte 
Else og Niels Hansen, Bobjerg 
1. august 1962. Da lejligheden 
igen skulle anvendes til bolig 
for værten, blev boldklubbens 
rådighed over lejligheden kort-
varig. Og som noget helt nyt 
vedtog bestyrelsen, at ”ingen 
kan leje Huset til Fester og lig-
nende uden at Værten skal 
forestå Madlavning og Serve-

Elses bordopdækning til en barnedåb 
1. søndag i advent.  

ring”. En beslutning, som skul-
le vise sig at være god for så-
vel forsamlingshus som for de 
mange, der i de næste 18 år 
skulle holde fest i huset. Med 
nyt værtspar fulgte også en 
renovering af den store sal, og 
da byen stor over for at få 
etableret et fjernvarmeværk, 
vedtog bestyrelsen at installere 
fjernvarme ”saafremt det blev 
en Realitet”.  
Det har altid været kendeteg-

net for Kværndrup Forsam-
lingshus, at bestyrelsen har 
været stor i antal – i begyndel-
sen af 1960’erne sad der 11 
personer i bestyrelsen. Men en 
stor bestyrelse medfører også, 
at den sjældent er fuldtallig 
ved møderne. Det var den dog 
på mødet 22. januar 1964, 
hvor man vedtog en beslut-
ning, som ændrede forsam-
lingshuset fra at være et delvis 
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”vandhus” til et hus, hvor der 
kunne serveres spiritus ved alle 
arrangementer. I protokollen 
står der ”det vedtages grundet 
på ny Politianordning at give de 
forskellige Foreninger lov til at 
nyde Bajersk Øl til deres Bal-
ler”.  At spiritusbevillingen var 
noget særligt for bestyrelsen 
ses af protokollen, idet der er 
tilføjet ”fraværende var ingen”. 
 
Det var en periode, hvor der 

skete mange ting i lokalsam-
fundet. Kværndrup Kommune 
var i gang med nyt skolebygge-
ri ved Kværndrup Skole. Her 
skulle bl.a. opføres ny gymna-
stiksal. Skolen havde i skole-
året 1963/64 17 ugentlige gym-
nastiktimer i forsamlingshuset. 
Disse ville nu forsvinde, og for-
samlingshuset skulle til at ind-
stille sig på nye tider, hvor den-
ne udlejning forsvandt. Lokal-
samfundet og dets udvikling led 
i disse år under, at byen endnu 
ikke var gået over til veksel-
strøm. Det viste sig på Kværn-
drup Station, som havde brug 
for vekselstrøm, men måtte kø-
be det fra Rudme. Arkitekt Erik-
sen, som stod for skolebyggeri-
et skrev i en meddelelse til 
Kværndrup Kommune ”…bl.a. 
skal håndværkerne bruge vek-
selstrøm paa pladsen, og da 
Kværndrup Elværk ikke saa sig 
i stand til at levere foreløbig har 
man aftalt med Kv. Vænges 
transformerforening som vil lev. 

fra Vængevej”. Bestyrelsen i 
forsamlingshuset drøftede også 
vekselstrøm på flere af deres 
møder, og det var uden tvivl 
også med til at presse på, for at 
byen langt om længe og der-
med også forsamlingshuset 
kunne få vekselstrøm.  Man gik 
så vidt, at man indhentede til-
bud lydende på kr. 10.150 på 
ny belysning i den store sal.  
11. nov. 1967 markerede for-

samlingshuset sit 75 års jubilæ-
um ved en fest. I jubilæumsfe-
sten deltog 60, heraf tidligere 
formænd: snedkermester 
Svend Jørgensen (1920-23), 
møbelfabrikant P. Schultz-
Hansen (1942-45), købmand B. 
Skov Nissen (1946-56) og 
vognmand Harald Jørgensen 
(1956-64). Forsamlingshuset 
modtog i anledning af jubilæet 
en række gaver fra foreninger, 
pengeinstitutter, de tidligere 
formænd og Albanibryggerier-
ne. Sidstnævnte gav bl.a. en 
omgang øl til hele selskabet. 
 
Året 1973 var præget af en til-

trængt tilbygning indeholdende 
garderobe, toiletter og anretter-
rum til forsamlingshuset. I 1980 
fandt bestyrelsen tiden inde til 
at forny vedtægterne. Man hav-
de siden forsamlingshusets 
start i 1892 ”kørt” efter de oprin-
delige vedtægter. 1. august 
1980 fratrådte Else og Niels 
Hansen efter eget ønske som 
værtspar efter 18 år. Else lig 

med Kværndrup Forsamlings-
hus var en markant vært, som 
der stod stor respekt om såvel 
fagligt som menneskeligt.  
 
I begyndelsen af 1980’erne 

gik forsamlingshuset og 
Kværndrup Borgerforening 
sammen om at arrangere løv-
faldsfest i starten af november 
måned. Boldklubben havde i 
flere år haft fast spillegilde om 
tirsdagen. Men det gav anled-
ning til en vis kritik af forsam-
lingshuset bestyrelse, at man 
havde indgået en ”permanent” 
aftale med boldklubben om 
denne dag, hvilket udelukkede, 
at mange sølvbryllupsfester 
kunne holdes i forsamlingshu-
set på tirsdage. Flere forhand-
linger blev ført mellem de invol-
verede bestyrelser og endte i 
januar 1983 med, at boldklub-
ben fra 1. august samme år 
flyttede deres spillegilde til 
mandag. Det gav den fornødne 
ro hos mange familier i Kværn-
drupområdet.  
 
Sundhedsmyndighederne 

stillede hele tiden nye og 
skrappere krav til køkkenfacili-
teterne i fælleskøkkener. Dette 
fik bestyrelsen til på et møde 7. 
april 1987 at overdrage arbej-
det med at ombygge køkkenet 
i forsamlingshuset til lokale 
håndværksmestre. Slutsum-
men for renovering af køkkenet 
blev kr. 181.000, og det nye 
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køkken fik straks sundheds-
myndighedernes godkendelse. 
Som yderligere tiltag var man 
også begyndt på at afholde 
julefrokoster i forsamlingshuset 
i slutningen af november og 
begyndelsen af december må-
ned. Dette initiativ var ikke kun 
tiltænkt byens borgere, men 
også de lokale virksomheder, 
som kunne benytte sig af til-
buddet, når de skulle afvikle 
den årlige julefrokost for med-
arbejderne. Efterhånden var 
der mange foreninger, som an-
vendte sponsorer for at få for-
retningen til at løbe rundt. For-
samlingshuset var nok en virk-
somhed, men også en for-
ening, som altid havde brug for 
bidrag. På et bestyrelsesmøde 
i september 1987 oplystes det, 
at indtægterne fra sponsorer 
nu androg 30.700 kr. pr. år.  
 
I ”Den lille Lokale” kunne 

man 5. december 1990 læse 
”Markedsforeningen deler pen-
ge ud”. Ved denne udlodning 
blev der givet 200.000 kr. til en 
meget tiltrængt renovering af 
forsamlingshusets store sal. 
Det blev en kærkommen gave 
til et hus, som nærmede sig de 
100 år. Ved indvielsen 3. april 
1991 udtalte formanden Bente 
Rosager ”Det er med stor glæ-
de, at vi i dag kan præsentere 

Fra indvielsesfesten 3. april 1991. Foto: Kværndrup Forsamlingshus 

den nyrestaurerede sal her i 
Kværndrup Forsamlingshus. 
Takket være en stor pengegave 
fra Egeskov Markedsforening 
blev det muligt at foretage den-
ne gennemgribende renove-
ring, der har omfattet ny ventila-
tion, nyt lydisolerende loft, nyt 
lysarmatur, maling af salen og 
sidst men ikke mindst det læn-
ge ønskede gulv”. Og videre ”Vi 
har nu de bedst tænkelige ram-
mer at tilbyde det publikum, der 
benytter sognets forsamlings-
hus. Vi har nu blot tilbage at 
håbe, at man fortsat vil slutte 
op om huset, og se det som et 
samlingspunkt, der kan benyt-
tes i mange forskellige hense-
ender til hver dag og fest til al-
vor og leg, så vi kan bevare 
Kværndrup Forsamlingshus og 
med værdighed mindes de 
mennesker som for snart 100 

år siden lagde megen tid, kræf-
ter og økonomisk afsavn for 
dagen”. 
 
14. november 1992 gik 
Kværndrup Forsamlingshus 
sammen med Kværndrup Hus-
holdningskreds om en fælles 
jubilæumsfest. Selv om hus-
holdningskredsen kun blev 50 
år. Programmet bestod - ud 
over en festmiddag – af under-
holdning fremført af lokale re-
vykræfter og forfattere, og des-
uden havde Husholdningskred-
sen arrangeret en udstilling 
over gamle husholdningsred-
skaber. Det var også året, hvor 
Kværndrup Forsamlingshus gik 
fra at være en selvejende insti-
tution til at blive en forening, 
hvor den enkelte husstand 
kunne købe et medlemskort for 
50 kr. og dermed støtte huset. 
Ved generalforsamlingen ni år 
senere i 2001 oplyste forman-
den Hans Otto Larsen, at med-
lemstallet nu var oppe på 450, 
hvilket bekræftede, at forsam-
lingshuset nød den lokale op-
bakning. En overgang i begyn-
delsen af 1990’erne så det el-
lers ud til, at forsamlingshuset 
var på vej til at blive et nøgle-
hus uden fast vært. Den frygt 
var nu blevet aflivet.  
Dårlig økonomi har altid væ-

ret forsamlingshusets store 
problem. Diverse sogneråd og 
kommunalbestyrelser har gen-
nem tiden bidraget med tilskud 
til forsamlingshuset mod til 
gengæld at kunne anvende 
huset gratis. Ryslinge Kommu-
ne besluttede i forbindelse med 
budgetlægningen i 1999 at 
sløjfe det årlige tilskud på 
15.000 kr. til forsamlingshuset. 
Året før var tilskuddet beskåret 
med 5.000 kr. Den goodwill, 
der hidtil havde været over for 
”Kommunen”, skulle nu æn-

Bestyrelsen ved 100 års jubilæet.  

Foto: Kværndrup Forsamlingshus, 

1992 
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dres, så man fremover skulle 
betale leje af lokalerne som alle 
andre. Altså – man agtede at 
efterleve Preben Uglebjergs 
vise om, at hvad der sættes til 
på gyngerne, må tjenes ind på 
karrusellen, selv om dette ville 
blive noget mindre end det fa-
ste tilskud. 
 
Da Else og Niels Hansen efter 
18 års ansættelse som vært-
spar sagde op, gik man nye ti-
der i møde med hyppige skift af 
værtspar. Det var der nok flere 
grunde til. Flere holdt kun i kort 
tid. I 1980’erne var der krisetid i 
samfundet, hvilket også smitte-
de af på udlejningen, hvorfor 
det var svært at få et levebrød 
ud af jobbet som vært. Først 
med ansættelse af Nete og 
Christian Christensen 1. juni 
1993 blev der igen stabilitet på 
området. Nete og Christian hav-
de været på et kort visit fra 
1982 til 1984 og vendte så tilba-
ge med fornyet mod i 1993. An-
sættelsen varede frem til 28. 
februar 2005. Efter deres fra-
trædelse har der igen været en 
række skift. Fra 1. januar 2011 
har Michael Nielsen været vært 
i forsamlingshuset. 
 
120 år er gået siden Kværn-

drup Forsamlingshus blev 
grundlagt. Kværndrup Forsam-
lingshus er stadig fit for fight i et 
lokalsamfund, som ser ganske 
anderledes ud end i slutningen 
af 1800-tallet. Kværndrup For-
samlingshus er i 2012 i konkur-
rence med mange andre lokale 
mødesteder, men vil uden tvivl 
overleve, hvis det formår som 
hidtil at forny sig og hele tiden 
at leve op til den lovgivning, 
som pålægges ovenfra. Med 
disse ord slutter fortællingen 
om Forsamlingshuset – Kværn-
drup Sogns store stue. 

1. januar 2012 overtog Lokalhi-
storisk Forening for Gislev, 
Kværndrup og Ryslinge Sogne  
Den Faberske Samling. Denne 
samling, som består af billeder 
og effekter fra virksomheden i 
Ryslinge, har hidtil været i Villa 
Vesta på Hestehavevej i Rys-
linge.  Da virksomheden er 
solgt kunne samlingen ikke 
længere være der. I stedet er 
samlingen placeret på Kirkevej 
7 i den ene ende af bygningen.  
Flemming Dalskov, Ingolf Sø-
gård Andersen og Elsebeth og 
Bjarne Trankjær har indrettet 
samlingen, så den fremstår 
som en smuk helhed.  
Vi har markeret åbningen af 
samlingen med 3 arrangemen-
ter. Over 3 torsdage har vi vist 
samlingen frem og der har væ-
ret vist 3 små film. De to af fil-
mene er fra 1935. Den ene er 
optaget på fabrikken i Ryslinge 
og dens forskellige afdelinger 
rundt i landet. Den anden er fra 
firmaets jubilæumsfester i 
1935. Den sidste film var fra 
DR. De optog i halvfemserne 
en række små pausefilm, der 
viste hvordan forskellige pro-
dukter blev fremstillet. Herun-

der var de også i Ryslinge for 
at filme rullegardin- og persien-
neproduktion. 
Det var tre gode og hyggelige 
aftener, hvor gamle kolleger fra 
fabrikken fik hilst på hinanden 
og hvor man kunne glæde sig 
over den smukke samling. Når 
det skulle strækkes over 3 afte-
ner skyldes det, at lokalet ikke 
kan rumme flere. 
Har man lyst til at se samlin-
gen, kan man henvende sig på 
Lokalhistorisk Arkiv i åbningsti-
den, så er der mulighed for at 
få adgang. Der er også et link 
til samlingen på Lokalhistorisk 
Forenings hjemmeside. Siden 
om samlingen vil blive åbnet 
senest 1. april. 
Vi er i Lokalhistorisk Forening 
meget glade for, at vi kunne 
bevare samlingen her i den tid-
ligere Ryslinge Kommune. Fa-
brikken var en stor arbejds-
plads og en vigtig del af Ryslin-
ge og Ryslinge Kommunes hi-

storie. 

Den Faberske Samling  
 

Af Poul Toudal, fmd. Lokalhistorisk Forening 
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AKTIVITETSKALENDEREN 

Dato Kl. Arrangement Sted Arrangør / tilmelding Pris 

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

Hallen  Kværndrup Idrætsfor-
ening  

35,- 
(børn u. 
15 gra-
tis) 

19  apr 19:30 Tur til Odense Domkirke Odense Lokalhistorisk forening  
62271781 

 

25. apr. 17:30 Fællesspisning - Gule ærter.  Forsamlings-
huset 

Salg af billetter i Brug-
sen  

50,-  
 

25 apr.  19:30 10 PÅ STRIBE  Lars Waage 
præsenterer sangelver 

Ryslinge   
Højskole 

Musik på Midtfyn 75,- 

6. maj  KVÆRNDRUP-UGEN STAR-
TER. Se program på midtersi-
derne 

 
Kværndrup 

 
 

 

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

Forsamlings-
huset 

Salg af billetter i Brug-
sen  

50,- 

10 maj 19:30 Generalforsamling   
Musik på Midtfyn - med musi-
kalsk underholdning.  

Ryslinge Høj-
skole 

Musik på Midtfyn  

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" 

 

Egeskov Marked 2012 


