Kværndrup-Ugen 2019
Kværndrup — et godt miljø!
Velkommen til Kværndrup-Ugen 2019
Det er med stor fornøjelse, at vi nu for 11. gang kan præsentere et program for
Kværndrup-Ugen, som igennem vinteren er 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, herunder også tak for kærkommen økonomisk støtte.
Stor tak til SuperBrugsen for gaver til ugens arrangementer.
Der startes i Bakkelunden med kaffebord og udendørs gudstjeneste søndag d. 5.
maj.
Vi slutter af lørdag d. 11. maj med revy og fest om aftenen i Kværndrup Forsamlingshus med Kværndrup-revy med efterfølgende spisning og hyggeligt samvær.
I løbet af ugen er der masser af spændende aktiviteter overalt. Se programmet og
mød op til mange af de gode tilbud.
Hilsen og på gensyn
Styregruppen for Kværndrup-Ugen

Søndag d. 5. maj

Gudstjeneste i Bakkelunden
Kværndrup-Ugen åbnes kl. 10.30 af
borgmester Hans Stavnsager, Faaborg-Midtfyn Kommune, som også
åbnede sidste år, da han var helt ny
på posten.

Dagens program
Søndag d. 5. maj
Kl. 10.30
Åbning af Kværndrup-Ugen
Morgenbrød og
kaffe i Bakkelunden
Kl. 11 00
Gudstjeneste

Menighedsrådet byder på morgenkaffe og rundstykker.
Derefter er der gudstjeneste
kl. 11.00

Kværndrup-Ugen
Uge 19

Husk påklædning efter vejret
FDF, Kværndrup og Kværndrup Idrætsforening bærer deres faner ind i Bakkelunden inden gudstjenesten.

Se i øvrigt programmet på
www.kvaerndrup.
info.
Her vil evt. ændringer også stå.

Mandag d. 6. maj

Side 2
Dagens program
Mandag d. 6. maj
Kl. 9.00—11.00
Åbent hus i Trunderup Børnehave

Kl. 16.00-17.00
Udstilling i
Kværndrup Forsamlingshus.
Institutionerne
udstiller børnenes arbejde.
Kl. 16.30—18.30
Åbent Hus i FDFhytten

Kl. 9.00—11.00 Trunderup Børnehave
I forbindelse med Kværndrup Ugen 2019 åbner Trunderup Børnehave døren for interesserede hver formiddag kl 9 -11 i
ugen (Dog ikke onsdag, hvor vi er til Store
Legedag).
Har I lyst til at komme forbi og få en snak
omkring børnehave-livet - og opleve
atmosfæren i en lille børnehave, har vi tid
og kaffe på kanden.
Af hensyn til planlægning - beder vi jer
kontakte os før besøget.
Trunderup Børnehave - tlf 62 27 22 66 -

tbh@trundfri.dk
Vi glæder os til
at se jer!!

Udstilling og fernisering på
Kværndrup Skole

Mandag d. 6. maj
kl. 16.00
Institutionerne i Kværndrup og Trunderup
udstiller kunstværker lavet af børn fra dagpleje, vuggestue, børnehave, skole og SFO.
Der bydes på kaffe og kage til de voksne og
saft og kage til børnene.
Vi håber, mange har lyst til at komme og se,
hvad børnene har lavet dette år.
Udstillingen kan også ses tirsdag til fællesspisningen. Og se den også til Revy og Familiefesten lørdag!

Kl. 19.00
Byvandring i
Trunderup med
Gunnar Bundgaard. Mødested
P-pladsen ved
Trunderup Friskole.

16.30—18.30
Åbent hus i FDF-hytten Vængevej 28 B
Byvandring i Trunderup med Gunnar Bundgaard som guide
Mandag d. 6. maj kl. 19.00

Mandag d. 6. maj
HUSK i dag er
sidste frist for
køb af billetter til
fællesspisning
tirsdag aften.
Billetter købes
hos Schous
Hvidevarer

Kom og få en spændende historie om vores lille by. Gunnar Bundgaard vil fortælle
lidt om vores by. Vi vil mødes på Trunderup Friskoles p-plads kl 19. Herfra vil vi
gå en tur igennem byen. Det tager ca.
en god times tid.
Vh Hans Madsen
Formand for Trunderup Bylaug
Efter gåtur er Trunderup Bylaug vært
med en kop kaffe og kage på skolen.

Tirsdag d. 7. maj
Åbent hus i Kværndrup Børnehave
Tirsdag den 7. maj klokken 9.30 til 12.00 holder vi åbent hus for alle som skulle
have lyst til at besøge os af både gamle og nye venner.
Der vil være mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter både inde og ude, få en
rundvisning i huset samt møde os alle som er i huset til daglig.
Klokken 11.00 vil vi dække op til fællesspisning, hvor børnehaven byder på noget
mad.
Vi glæder os til at se Jer.
Venlig hilsen
Børn og personale i Kværndrup Børnehave
Åbent hus ved Egebos Venner
Kom og syng med i Bofællesskabet Egebo fra kl. 14.00. Har du lyst til sang og hyggeligt samvær så mød op i Bofællesskabet Egebo. Ulla Nikolajsen kommer med sin
harmonika og synger sammen med os. Egebos venner byder på kaffe og hjemmebag. Alle er velkomne.

Åben fodboldtræning i Kværndrup Boldklub
Kom og nyd glæden ved boldspil og leg sammen med mange glade børn og voksne. Træningen starter kl. 17.00 og varer ca. en times tid. Bagefter går vi i cafeteriet
og får os en tår saft eller kaffe/the og et stykke frugt/kage
Fællesspisning i Kværndrup Forsamlingshus
Tirsdag d. 7. maj kl. 18.00
Vi starter kl. 18.00 med fælles spisning.
Menu: skinke, flødekartofler og salat.
Kl. 19.00 synger børnekoret under ledelse af Cecilie S. Hansen.
Herefter foredrag med Journalist Ole Larsen, Rudme
Bolden er rund - og 2-0 er den farligste føring
Det påstås at fodbold er det eneste sprog, der forstås på hele
kloden. Fodbold kan både samle og skille mennesker. Fodbold
fascinerer.
Journalist Ole Larsen fortæller om et liv fyldt med fodbold, om at
være tæt på de store oplevelser på banen og ikke mindst om,
hvad alt det udenfor banen betyder.
Ole Larsen arbejdede i næsten 20 år som sportsjournalist i Danmarks Radio og på TV2. Det bragte ham til VM, han besøgte Michael Laudrup på Camp Nou i Barcelona og mødte vrede mennesker i et splittet Jugoslavien. Ole runder også et fynsk bøgetræ –
og måske kan du se Sepp Piontek på glatis!
Ole Larsen bor i Rudme og er et velkendt ansigt i vort lokalsamfund. Ole har bl.a. været formand i Ringe Boldklub og næstformand i Foderstoffen.

Pris: Voksne 75 kr. børn 45 kr., kaffe/the og kage kan købes.
Billetter købes hos Schous Hvidevarer senest mandag d. 6.5.
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Dagens program
Tirsdag d. 7. maj
Kl. 9.00—11.00
Åbent hus i Trunderup Børnehave
Kl. 9.30-12.00
Åbent hus i Kværndrup Børnehave,
Toftevej, spisning
kl. 11.00
Kl. 14.00
Åbent Hus Egebo’s
Venner
Kl. 17.00 Børnetræning i Boldklubben
Kl. 18.00
Fællesspisning i
Forsamlingshuset,
børnekor og foredrag med Ole Larsen

Side 4
Dagens program
Onsdag d. 8. maj
Kl. 9.00 - 11.30
Store legedag
i Kværndrup Hallen for dagpleje
og institutioner
11.00 - 18.00
Åbent Hus hos
Bellissima

Kl. 10.00 - 17.00
Gratis adgang for
alle 5772borgere på Egeskov Slot

Onsdag d. 8. maj
Store Legedag i Hallen
Onsdag d. 8. maj kl. 9.00-11.30
Traditionen tro er der Store Legedag i Kværndrup Hallen for
private og offentlige dagplejere
og institutioner samt 0. kl.
Vi leger, hopper og springer,
synger og danser og hygger og
har det rigtig sjovt
Som de foregående år vil elever
fra 6. kl. fra Tre Ege Skolen
hjælpe til ved arrangementet.

Bellissima,
Kværndrup Vænge 6,
holder åbent hus
Kl. 11.00 - 18.00
og jeg vil være vært med kaffe, the og
lidt mundgodt.
Der gives 10 % denne dag i
Kværndrupugen
Bellissima har tøj i størrelse 36-56 i
mærker som: Kaffe, Signature, Micha, iN FRONT, Ofelia, Sara Louise,
Wearhouse, Handberg, Zhenzi, Lebæk, Anna Montanna, Trof, Molltan,
Soulmate, Caddis Fly og No 1 by OX
-samt smykker, tørklæder, tasker og
fodtøj. Så der er noget for enhver
smag, stil og alder.

Hele onsdag 8. maj 2019:
Gratis adgang til Egeskov Slot 10.00 - 17.00 for alle
borgere med postnummer 5772.
Medbring dokumentation!

Onsdag d. 8.5.
HUSK i dag er
sidste frist for
køb af billetter til
familiefesten
med revy og spisning lørdag i Forsamlingshuset
Købes hos
Schous
Hvidevarer

Torsdag d. 9. maj
Børnehuset Oasen holder åbent hus torsdag kl. 9.30-15.30.
Kom og se vores skønne hus og dejlige legeplads , alle er meget velkomne til at få
en rundvisning og se vores børnehave og vuggestue.
Kom og få en kop kaffe.
Kl. 9.30-11 vil der være aktiviteter udenfor for alle de børn, som kommer og besøger os. Vi glæder os til at se jer.
Mange hilsner fra personalet i Børnehuset Oasen.
Åbent hus Klinik-Kirsten
Klinik-Kirsten Kirkevej 6 B,
torsdag fra kl. 13 - 16
Jeg sælger ikoner og udøver healing og klangmassage, clairvoyant rådgiver.
Mvh
Kirsten Warburg
Kirkevej 6 B
Tlf. 26270285
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Dagens program
Torsdag d. 9. maj
Kl. 9.00—11.00
Åbent hus i Trunderup Børnehave
Kl. 9.30 - 15.30
Åbent hus i Oasen.
Kl. 13.00—16.00
Åbent Hus Klinik
Kirsten
Kl. 18.30—20.30
Besøg på Ikær
Mose

Besøg på Ikær Mose
Torsdag 9. maj kl. 18.30 – 20.30
Gå en tur på Ikær Mose i selskab med de friske folk fra Jagtforeningen, som måske endda
byder på smagsprøver af vildt fra grillen….
Der er indkørsel fra Trunderup Dongsvej. Lige overfor Dongsvænget, ca. 2 km ud af Trunderup Dongsvej, når man kommer fra Trunderup.
Nyd den flotte natur og dyrelivet i Ikær Mose, og se resultatet af de seneste års store renovering af området. Måske kan vi få nattergalen at høre????

Torsdag d. 9.5.
HUSK i dag er
sidste frist for
køb af billetter til
familiefesten
lørdag aften i
Forsamlingshuset

Billetter købes
hos Schous
Hvidevarer

Side 6
Dagens program
Fredag d. 10. maj
Kl. 9.00—10.45
Åbent Hus, Kirkevej 7
Kl. 9.00—11.00
Åbent hus i Trunderup Børnehave
Kl. 13.00-16.00
Åben Mølle
Egeskov Mølle
Kl. 14.00—17.00
Udstilling Kværndrup Husflid, Kirkevej 13

Fredag 10. maj
Åbent Hus i Dagplejens Legestue fredag den 10. maj 9.00—10.45
Vi er 11 dagplejere, fordelt på 3 legestuegrupper her i Kværndrup, og vi mødes i de enkelte grupper i heldagslegestue hver anden uge i Legestuen, Kirkevej 7.
Så hermed en chance for at komme, være med og se, hvad vi får tiden til at gå med, når
glade børn mødes.
Vi glæder os til at byde på en bolle, lidt frugt
og en hyggelig formiddag.
Hvis vejret er til det, vil vi være at finde udendørs.
Med håb om at se rigtig mange.

Mange hilsner fra Dagplejerne i Kværndrup

Egeskov Mølle
Åben mølle kl. 13.00-16.00
Alle er velkomne til at komme, se og høre om Egeskov
Mølle.
Skulle vi være så heldige at vinden blæser, vil der også
blive malet Egeskov mel. Og er der ikke vind, så er der
mulighed for at komme helt op i hatten og se hvordan
sådan en 150 år gammel mølle ser ud — og virker.

Kværndrup Husflid—se artikel i bladet.
Der holdes udstilling i konfirmandstuen ved Kværndrup præstegård fredag den 10. maj
kl. 14-17 i anledning af foreningens 125 års jubilæum. Der bliver udover udstillingen mulighed for at se hvordan man drejer i træ og skærer en skulptur med motorsav.
Kom forbi præstegården, Kirkevej 13, Kværndrup og bliv inspireret
Der bliver taler, fællessang, folkedans, kaffe og kagebord. Vi håber at rigtig mange har
lyst til at bruge et par timer sammen med os.

Lørdag 11. maj
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Bevæg dig for sjov i hallen. En af aktiviteterne i forbindelse med Kværndrup Boldklubs
100-års jubilæum.

Kværndrup Boldbold klub holder en udvidet ”Bevæg dig for sjov” med hoppeborge, panna
turnering osv, i tidsrummet 11.00—14.00
8-kantet
Panna-bane

Dagens program:
Lørdag d. 11. maj
kl 11.00-14.00
Bevæg dig for
Sjov - KB1919
Kl. 18.00-22.00
Familiefest i
Kværndrup Forsamlingshus
Kl. 18.00
Revy

Revy til Familiefesten Lørdag kl. 18.00
Revy til familiefesten lørdag aften i Kværndrup Forsamlingshus
Traditionen tro starter aftenen med Kværndruprevyen.
Holdet bag revyen er:
Aktører: Herdis Henriksen, Jakob Filt, Merete Mortensen,
Emilie Henriksen, Bruno Christensen, Kirstine SimonGaarde og Inge Eriksen
Sufflør : Dorthe Nielsen.
Teksterne er skrevet af : Anders Thorup , Kirstine SimonGaarde , Merete Mortensen, Herdis Henriksen, Lærke
Lærkegaard og Dorthe Duerlund
Musikken leveres af : Kirstine Simon-Gaarde.
Lys og lyd : Lars Henriksen

Hvis man kun vil se revyen, kan billetter købes ved
indgangen for 25,00 kr.

Familiefesten Lørdag kl. 18.00-22.00
Kværndrup Forsamlingshus
Familiefesten Lørdag kl. 18.00-22.00.
Festen starter kl. 18.00 med revy.
Ca. kl. 19.00 er der fællesspisning.
Menu : Marinerede grillkøller med ovnkartofler, frikadeller, salatbar og flutes med smør - øl, vand og
vin købes i baren.
Efter spisningen kan der købes kaffe.
Der bliver lavet hyggerum for børnene med gratis popcorn.
Festen slutter kl. 22.00.
Pris for mad og revy:
Voksne kr. 135.00, børn kr. 60.00 , 0-3 år gratis. Pris for revy uden spisning kr. 25.00.
Billetter til fællesspisning og revy kan købes hos Schous hvidevarer senest onsdag d.9. maj.
OBS OBS :
Ekstra revyforestilling
Mandag d. 13. maj kl. 19.00
Denne aften er også i FORSAMLINGSHUSET.
Efter forestillingen er der kaffe med kage, saft til børnene. Pris for det hele:
Voksne kr. 60, - børn kr. 35,Billetter kan købes hos Schous Hvidevarer senest torsdag d. 11. maj.

Kl. 19.00
Spisning og hyggeligt samvær.

Kværndrupugen
slutter for i år

TAK til alle !

Søndag

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

D. 5. maj

D. 6. maj

D. 7. maj

D. 8.maj D. 9. maj

Kl. 10.30:
Åbning af
Kværndrupugen
Morgenkaffe i
Bakkelunden

Kl. 9.00-11.00:
Åbent Hus
Trunderup Børnehave (HVER
DAG I UGEN)

Kl. 9.30-12.00
Åbent hus i
Kværndrup
Børnehave,
Toftevej

Kl. 9.00-11.30 KL. 9.30- 15.30
Store legedag Åbent hus i
Oasen
i Kværndrup
Hallen for alle
børn fra 0-6 år

Kl. 9.00-10.45
Åbent Hus i
dagplejens
legestue

Kl. 11.00
Gudstjeneste

Kl. 16.0017.00
Udstilling i
3 Ege Skolen.
Institutionerne
udstiller børnenes værker

Kl. 14.00
Kom og syng
med Ulla Nikolajsen.
Egebos venner
-i Bofællesskabet Egebo

Kl. 10.0017.00:
GRATIS ADGANG PÅ EGESKOV FOR
5772BORGERE

Kl. 13.0016.00
Åbent Hus Klinik Kirsten

Kl. 13.0016.00
Åben mølle
Egeskov Mølle

Kl. 16.3018.30
Åben FDFhytte, Vængevej 28 B

Kl. 17.00 Børnefodbold i
KB1919

Kl. 11.0018.00
Åbent i
Bellisima
Kværndrup
Vænge 6

Kl. 18.30- Tur
på Ikær Mose
med jagtforeningen

Kl. 14.00-1700
Udstilling
Kværndrup
Husflid

Kl. 19.0021.00
Byvandring i
Trunderup v/
Gunnar Bundgaard

Kl. 18.00
Fælles spisning i Forsamlingshuset,
børnekor og
foredrag ved
Ole Larsen

Lørdag

D. 10. maj D. 11. maj
Kl. 11.00-14.00
Bevæg dig for
sjov, Hallen

Kl. 18.00
Revy
Kl. 19.00
Spisning og
hygge for børn
og voksne i
Forsamlingshuset

Kværndrupugen 2018 slutter for i år
Tak for denne
gang
- og på gensyn
til næste år
ingen

