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Kære Tommerupborgere
Så er det atter ved at være jul, og i Lions Club er vi 
glade for, og stolte over, traditionen tro, at kunne 
udsende julehæftet ”Jul i Tommerup” for 37 gang.

Vi takker alle nye og vore trofaste annoncører, forfat-
tere, kunstnere og andre der bakker op om hæftet, 
hver især har ydet deres væsentlige indsats. 

I år er det journalist, mag.art. og forfatter Peter Bor-
berg som står for udsmykningen af vores forside med 
forsiden fra hans biografi om Storm P. 

Desværre er der ikke blevet mindre brug for, at 
organisationer som Lions der yder deres indsats for at 
afhjælpe lidt af den nød der er mange steder i verden. 
I år har der bl.a. være fokus på tsunami i Indonesien, 
som modtog 250.000,-  af Lions Danmark som Lions 
Tommerup er en del af.

Lions er en frivillig organisation. Alle de penge der 
indsamles går derfor ubeskåret til humanitært arbejde. 
Der bruges ikke af disse midler til organisationen eller 
andet administrativt arbejde. 

 
Lions Club Tommerup har som sædvanligt en række 
aktiviteter og arrangementer, hvor der samles ind til 
humanitære formål, både nationalt, internationalt og 
lokalt. I år er 80 % af pengene gået til Lokale formål.  

Det er aktiviteter som vores julehæfte, kunstgødnings 
salg, fugleskydning, afhentning af effekter til lop-
pemarkedet som holdes i samarbejde med Lilleskov 
Teglværk og vore Tombolaer, der er grundlag for at vi 
kan samle penge ind, og hjælpe der hvor der er behov 
for det.  

vis du skulle have lyst til at læse nogle ældre  
Jul i Tommerup, kan de findes som pdf på  
www.julitommerup.dk  

Vi vil endnu en gang takke alle der har været med til, 
at skabe et blad der er med til, at gøre vores humani-
tære arbejde i Lions muligt.

Alle vores læsere ønskes en rigtig Glædelig Jul  
og et Godt og Lykkebringende Nytår.

Julehæfteudvalget  
Lions Tommerup

JuL i Tommerup udgives af Lions Club Tommerup

redaktion:  palle Jeppesen, Hans petersen, Jørgen rasmussen, Thomas poulsen, Kjeld makholm, Jens Kristian Appe 
oplag:  3.700 · iSSN: 0906-7701
Billeder: Forside: Af årets forsidekunstner · Øvrige billeder af forfattere m.fl.
Tryk:  Grafisk Hus: Tommerup Tryk / Vissenbjerg Tryk · erhvervspark Assens · 5610 Assens
internet:  Jul i Tommerup: www.julitommerup.dk · Lions Tommerup: www.tommerup.lions.dk

Indholdsfortegnelse:
Borgmesteren har ordet: En blå-grøn fortælling, der slutter en ring 3
Præsten har ordet: Jul i den gamle præstegaard 7
Lions Tommerup  9
Årets sportsnavn 11
Stilekonkurrence 13

– Den røde knop 13
– Williams jul 15

Virksomhedsportræt: Store drømme i lille by 19
Virksomhedsportræt: Omkring en pottemager! 21
Rejsebeskrivelse: Fra Fyn til Canada 23
Lokalhistorisk Arkiv, Tommerup: Fra Kirkebjerg i Tommerup til Californien og retur 25
Lokalhistorisk Arkiv, Tommerup: Tommerup Trådvæveri 27
Natur: Brylle vandskov 29
Virksomhedsportræt: Tommerup Fjernvarme I/S 31
Julesjov med konkurrence, vind 500 kr. 32 
Virksomhedsportræt: Hvad sker der på Skovstrupvej 57? 33
Årets forsidekunstner 39



En blå-grøn fortælling,  
der slutter en ring

3

Af Søren Steen Andersen, Borgmester 

Som det er de fleste bekendt, så fordeler 
nedbøren sig på en ny måde. Vi får samlet 
set ikke mere nedbør, men klimatiske for-
andringer over Nordatlanten gør, at høj- og 
lavtryk og luftstrømme over Danmark for-
andrer sig, så vi får regnbyger på en anden 
måde. Vi får nogle hyppigere, kortere, men 
meget kraftigere regnbyger ind i mellem. 
Altså kommer vandet ned “på en gang” så 
at sige. Du har sikkert set det mange steder 
i udlandet; meget høje kantsten og kæm-
pestore afløbsriste. Det kommer også til 
os i Danmark. Vi skal tænke vores gader 
og veje som midlertidige kanaler for af-
ledning af store regnmængder, og samtidig 
skal dette vand bremses i sin hastighed. 
Det skal lokalt opstuves, forsinkes og ab-
sorberes. Ellers forårsager det mere skade 
på sin vej: Åernes brinker skylles ned og 
ting oversvømmes. Elementer der også 
indgår i Assens Kommunes klimahand-
lingsplan.

Således ser vi en masse entreprenørarbejde 
rundt om i byerne. I Assens Kommune ak-
tuelt i Gummerup, Glamsbjerg og i Tom-
merup. Sidstnævnte by vil jeg causere 
over, for hér har to enge på Kirkebjerg, 
hhv. Skolevej deres helt egen fortælling.

Og hvorfor så lige dér? Jo, det har sin helt 
simple årsag i, at der lige nu arbejdes ge-

valdigt i området med bæltebårne entre-
prenørmaskiner i den store klasse, store 
rør og brønde, samt en hel lille skurby er 
opstået. Og så er der også den årsag, at vi 
hjemme på min families ejendom hjemme 
på Degnegyden har et luftfoto hængende 
af gården og byen. Sådan som man har det 
så mange steder i de mindre samfund. Bil-
ledet viser en fortælling om et – blandt rig-
tig mange – mindre bysamfund i Danmark, 
der udviklede sig i 60’erne og 70’erne til 
noget andet og mere end en landsby i klas-
sisk forstand. En tid, hvor det ene gule 
parcelhus efter det andet opstod, veje om-
lagdes, landbrugene afstod jord til byud-
stykninger, medens de selv effektiviserede 
driften.

På billedet fra midt-60’erne hjemme hos os 
på stuevæggen på Tommerup Østergaard 
kan man nemlig lige få øje på de kæmpe 
rør, der brugtes til at rørlægge Rævedams-
løbet. Et mindre vandløb, der har sin start 
ude ved vandskellet omkring Appevej og 
Tobo, løber nedad mod Savmøllen, ned 
langs Smedegyden, over engene ved Kir-
kebjerg og Skolevej, forbi Mosegaard, ud 
over maden og forenes med Holmehave 
Bæk bag Nappemark Efter Holmehave-
gyden. Videre mod Odense Å, Odense 
Fjord og ud i Kattegat. Man kan på billedet 
også se, at vejen ned forbi Engvang ikke 
eksisterede, men at Degnegyden løb over 
i Bystævnevej som gik op og mødte Kren-

gerupvej højere oppe ad Skolevej
Disse kæmpe rør på billedet fra ca. 1965 
ligger nu igen i 2018 opmarcheret oven på 
jorden ved grøften langs Kirkebjerg igen 
efter over 50 år. Mange år, hvor det rør-
lagte vandløb har udgjort en begrænsning 
og barriere for vandstrømmen, hvor der 
lejlighedsvist har været direkte overløb af 
urenset spildevand ved kraftige regnskyl, 
og været til hinder for at havørreder kunne 
avle.

Over hele landet arbejdes der løbende med 
udskiftning og renovering af kloaknet-
tet og dermed også med regnvandsnettet. 
Overfladevand skal håndteres i takt med at 
der kommer flere bygninger, veje samt fli-
sebelagte indkørsler, terrasser og forhaver. 
Derfor vil vi se en større hyppighed af lo-
kale forsinkelses- og opstuvningsbassiner i 
de lavtliggende egne af byerne. Og hvorfor 
så ikke gøre dem rekreative og indbyden-
de? Vi ved jo alle, at vand drager. Vand er 
livgivende og forudsætningen for liv.

Derfor leder forsyningsselskaberne efter 
plads i byerne. Jeg har selv været tæt på 
det i Odense, hvor jeg arbejdede i et for-
syningsselskab. Dér måtte man opkøbe 
og nedrive 7 parcelhuse i Sanderum, fordi 
al vandet styrtede ned ad Dragebakken 
og Mågebakken og samlede sig i husene 
på Ejersmindevej. Det er forklaringen på 
bassinerne dér. I Glamsbjerg laves der nu 

BORGMESTEREN HAR ORDET
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Attraktive byggegrunde i Tommerup

VESTERLED
Skal du bygge drømmehuset ?  
– så se nærmere på byggegrundene i Vesterled.

Byggegrunde mellem ca.  
900-1200 m2 
Blot ca. 15 km. fra Odense C 
800 m. fra skolen 
2 km. fra gårdbørnehave og  
vuggestue

Vil du høre mere, så kontakt 
Bente Boe, tlf. 6474 7372,  
mail: grundsalg@assens.dk, 
www.assens.dk/vesterled

Ny bydel tæt på Odense  

•

•
•
•

Se ti dligere julehæft er 
på www.julitommerup.dk

v/ Aksel T. Madsen

TØMRER · SNEDKER
MONTAGEFIRMA

Tlf. 40 18 49 32
Vi laver også

de små opgaver!

v/ Aksel T. Madsen

TØMRER · SNEDKER
MONTAGEFIRMA

Tlf. 40 18 49 32
Vi laver også

de små opgaver!www.ATM-ConsulT.dk

Vibevænget 2
5690 Tommerup

40 18 49 32
atm-consult@pc.dk

v/ Aksel T. Madsen

TØMRER · SNEDKER
MONTAGEFIRMA

Tlf. 40 18 49 32
Vi laver også

de små opgaver!

Vi udfører også alle former for indblæsnings- 
opgaver med mineraluld og papirisolering!

Vi udfører alle former 
for isolerings-opgaver:

• Lofter • Skunk • InderVægge •
• YderVægge • HuLrum •

Vi kommer gerne og måler opgaven op 
og giver et gratis uforpligtende tilbud 

på din isoleringsopgave.

PLASTSVEJSNING

Industrivej 9 · 5492 Vissenbjerg · Telefon 64 47 28 00 
info@danskpesvejsning.dk · www.danskpesvejsning.dk

MALER PLUS

DORTHE SCHMIDT

TLF. 31 62 61 86

LINDEBJERGVEJ 14 · 5690 TOMMERUP
E-MAIL: SCHMIDTLARSEN@HOTMAIL.COM

Plankeborde, Møbler
Planker, Hylder, Skilte
                                      

    

                    
Tablemanners

Skovstrupvej 57, 5690 Tommerup

Tlf.: 40 16 37 14 
Bjarne Serup Pedersen

Tlf.: 28 91 19 29 
Oluf Lund

info@tablemanners.dk
www. tablemanners.dk

Kig 
ind

Åbningstider:
Torsdag kl. 14.00 - 18.00

www.verningelund.dk

Hanne og Arne Jørgensen
Mobil: 42 19 92 98

gaardbutik@verningelund.dk

Odensevej 46
Verninge  
5690 Tommerup

Tlf: 63 12 56 00    www.fabbo.dk

BOLIGER VI LEVER I

LEJE-
BOLIGER 
PÅ HELE 
FYN
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rekreative omgivelser og opstuvningsbas-
sin på et grønt område midt i byen lige ved 
kirken, ligesom det samme gør sig gælden-
de i Gummerup. For, hvorfor et kedeligt, 
rektangulært bassin, når man kan få lavet 
en lille, rekreativ sø og park ud af det? 
Derfor er Assens Kommune gået sammen 
med det selvstændige selskab Assens For-
syning A/S og Miljø- & Fødevareministe-
riet om at forskønnne, forny, renovere og 
naturforbedre området ved Kirkebjerg og 
Skolevej. Indtil nu har miljøet lidt under at 
der var overløb af spildevand direkte ud i 
det rørlagte vandløb, når der var stærk ned-
bør. Dette er medvirkende til et forringet 
miljø langs vore kyster.

Disse principper med at gå bort fra de tra-
ditionelle vandhåndteringsmetoder vil vi 
også se i nye udstykninger i kommunen 
fremover. Senest i den nyåbnede udstyk-
ning Vesterled, hvor selve vejen mellem 
kantstenene bruges som overfladevandaf-
ledningskorridor hen til små kanaler i de 
lavest beliggende strækninger. Disse små 
overfladekanaler leder hen til en lille sø, 
hvorefter vandet kommer under banen og 
ud i Pindstofterenden, der for øvrigt også 
munder ud i den større, nye sø ved Skole-
vej. En ny, organisk måde at anskue omgi-
velserne på. Og gøre dem attraktive.

Tingene går nogle gange i ring, nye krav 
kommer til og vi ser og udnytter tingene på 
en ny måde. Dette knytter for øvrigt også 
en tråd til lystfiskeriet. For når man gen-
åbner et rørlagt vandløb, går der ikke lang 
tid før der igen kommer fisk. Det oplevede 
man, da Langedilrenden ved Haarby gen-
åbnedes. Da havde Lystfiskerforeningen af 
1970, som har fiskerettighederne dér, som 
vanligt DTU-Aqua til at hjælpe med deres 
elfiskeri, så de kunne få tjek på fiskebe-
standen. Normalt går de en strækning på 
50 meter, og så tæller de fiskene. I Lan-
gedilrenden gik de blot 15 meter, så råbte 

DTU-manden efter sigende stop. Han 
kunne se, at der allerede nærmest var en 
overflod af ørreder. Og det passer jo også 
godt, når vi nu er lykkedes med at få sta-
ten til at hjælpe et kyst- og lystfiskerfor-
midlingscenter til kommunen med 32 mio. 
statslige kr. Et projekt, der ikke umiddel-
bart har noget med det blå-grønne projekt 
i Tommerup at gøre. Og så alligevel, for 
de samme fisk vil komme begge steder. 
Udklækket oppe i vandløbet i Tommerup 
og senere en stor, sølvblank havørred på en 
norsk, dansk eller tysk fiskekrog et sted i 
havet rundt om Fyn. Således sluttes ringen 
både for så vidt angår historien om de store 
betonrør i Tommerup og om havørreden i 
det samme vand.

Summa-summarum: Kommunen og for-
syningsselskabet er gået sammen ind i det 
samme projekt med hvert sit ansvar. Mi-
nisteriet er ansøgt om midler, som det har 

lagt oven i kommunens og forsyningssel-
skabets kombi-projekt. Spildevandskloak, 
regnvandskloak har fået en nødvendig 
og tiltrængt renovering, vandløbet er re-
staureret, spildevandet har ikke overløb i 
regnvandsafløbet, kapaciteten er forøget, 
og slutteligt har man tilføjet er rekreativt 
element, der bidrager til et attraktivt bo-
sætningsområde.

Degnegyden mod Bystævnevej ca. 1965. 
Betonrør klar til rørlægning af Rævedams-
løbet

De nyligt optagne betonrør fra rævedams-
løbet efter mere end 50 år i jorden

Entreprenørarbejdet er i fuld gang – nye 
rør og brønde i tilknytning til de nye søer.

Kortudsnit fra Assens Forsyning A/S over 
de nye overflade søer med et rekreativt snit.
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AKTIV FERIE FOR HELE FAMILIEN?
- Lad os mødes i Fyrtårn Tommerup

Med sin skønne beliggenhed i skovkanten tilbyder centret
en helt særlig kombination af og synergi mellem 

idræt,  natur og kultur

To idrætshaller
Idrætstorv
Svømmehal
Skydelokale
Fitnesscenter

Møderum & overnatning
Bibliotek
Café
Skov & natur
Skaterbane

Fyrtårn Tommerup 
Tallerupvej 85 · DK-5690 Tommerup · Tlf: +45 6376 7670 · info@fyrtom.dk · fyrtårntommerup.dk

Centralt på Fyn 
– tæt ved afkørsel 53
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AKTIVT MØDE MED DIT TEAM?

- Hold mødet i Fyrtårn Tommerup

Autogården Tommerup
v/Frank Hansen

Autogården Tommerup
TALLERUPVEJ 6
5690 Tommerup
Tlf. 30 11 76  31
frank@autogaardentommerup.dk
www.autopartner.dk/autogaardentommerup

Bar Nr. 7

Åbent hver torsdag kl. 19 - 22

KJÆRSGAARD, Vesterlaugsvej 7

BRYLLE
www.ferie-fyn.dk

Bregnemose Biler
- vi passer godt på din bil!

• Klargøring til syn
• Serviceeftersyn
•  Montering af 

ekstraudstyr
•  Reparation af 

autoskader
•  Service på 

airconditionanlæg

Assensvej 370 · 5690 Tommerup

Tlf. 6475 1497
E-mail: bregnemose@mail.dk

Se meget mere om os på
www.bregnemosebiler.dk

Service Partner

Murermester
Karsten Berg
Aut. kloakmester

Knarreborgvej 23 · 5690 Tommerup · Tlf. 40 23 39 39
www.kb-byg.dk

Medlem af
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Jul i den gamle  
præstegaard
Af Niels erik Lysebjerg

Traditionen tro bliver en af de lokale sog-
nepræster bedt om at skrive en lille artikel 
til dette julehæfte, og i år er det så blevet 
min tur. I det hele taget er der stor efter-
spørgsel på præster op til jul. Måske fordi 
vi står som fortællere og forkyndere af det 
der er selve julens sjæl, det budskab englen 
havde med julenat; fred på jord og i men-
nesker velbehag. 

Men hvordan får man det budskab, denne 
særlige julestemning slået an?  Ja hvad skal 
jeg skrive om. Det er det tilbagevendende 
problem. Sidste år ved samme tid havde 
jeg samme problem da var jeg indbudt 
som taler til et møde i Odd-Fellow logen. 
Det var et julearrangement, så selvom mit 
emne var frit, skulle det helst have ”et drys 
julesne henover”, som det blev sagt. Ja min 
tale skulle helst bidrage til julestemningen. 
Jeg var også dengang noget i vildrede. 

Der er jo altid julefortællingen over dem 
alle. Den fortælling som mange kalder ju-
leevangeliet, selvom at det er der egentlig 
ikke noget der hedder. Evangelium bety-
der egentlig ”det glade budskab”, nærmere 
forstået ”Dét glade budskab”, budskabet 
om Jesus, og i det nye testamente har vi 
altså fire udgaver af det samme evange-
lium, og især Lukas’ beskrivelse om den-
gang Jesus blev født, er blevet til julens 
evangelium, juleevangeliet. Men på den 
anden side, vi kommer nok alle sammen 
til høre om hvordan det skete i de dage, da 
Kejser August befalede at alverden skulle 
skrives i mandtal. Det kan hurtigt blive lidt 
fortæsket. Og på nær Jesu fødsel, så er der 
jo ikke meget julesne over det. Og selv 
Jesu fødsel er vel også begrænset hvor me-
get sne der var inde over der. For hvis Je-
sus ellers blev født i en stald i Betlehem og 
hyrderne sov ude på marken, som vi hører 
i Lukas-evangeliet, så har det næppe været 
midt om vinteren, det har simpelthen været 
for koldt. Selv i Betlehem. Men overalt i 
Europa skulle man jo fortrænge tidligere 
hedenske skikke og ritualer omkring vin-
tersolhverv. Fælles for disse ritualer fra ro-
merne i syd til de nordiske folkeslag var at 
naturens frugtbarhed var gået i stå. Så for 
at kvæget igen kunne få kalve, fårene lam, 
og kornet vil spire igen, osv., så dyrkede 
man hinandens frugtbarhed, og det kunne 
blive ganske løssluppent. Sjovt nok har 
disse skikke holdt ved i Danmark i århund-
rede. En gang holdt man julestuer med ju-
lelege, og de lege var ikke altid lige artige, 
og i dag har man så firma-julefrokoster og 

anden tøjleløshed. Så den kristne jul har 
alligevel aldrig helt fortrængt de hedenske 
skikke. 

Forleden bemærkede en af mine konfir-
mander at vi fejrede sommersolhvervet i en 
helgens navn, Johannes Døberen, som jo 
er personen bag Skt. Hans, men vi fejrede 
tilsyneladende ikke vintersolhverv. Så me-
get fylder julen altså, at mange ikke tænker 
over at det er en vintersolhvervsfest. Det 
kan man så tænke over når nogen synes 
at det kristne budskab ved julen er ved at 
blive fortrængt. Og jeg indrømmer da at 
det er som om at Julenisser og julehjerter, 
og stearinlys og brunkager, og julegaver og 

granguirlander fylder mere og mere og at 
det kunne virke som om at det er juleman-
den vi fejrer og ikke Jesu fødsel, men dybt 
inde i os ved vi godt at det er Jesus vi fejrer, 
at den næstekærlighed han indgød i os, at 
det er den det handler om. Så kan det være 
at mange måske ikke tænker så meget på 
Jesus. Men man tænker på hinanden. Og 
det er jo at opfylde Jesu ønske. Nemlig at vi 
tager vare på hinanden. Og jeg er jo af den 
opfattelse at uden Kristi kærlighed ville vi 
slet ikke være i stand til at elske hinanden. 
Så ville vi kun søge vores eget, vores eget 
begær, vores egne behov. Julen handler jo 
om at gøre hinanden glade. Og lige der bli-
ver julen faktisk kristen. 

PRÆSTEN HAR ORDET

Johannes Døberen
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FYNS PLANTEHOTEL
Ved Claus Oldenbjerg

Assensvej 334 · 5690 Tommerup
Tlf. 20 40 85 90 · fynsplantehotel@hotmail.com

Glamsbjerg MaskinCenter A/S

Have-, Park-, & Entréprenørmaskiner

Toftegaardsvej 2 · 5620 Glamsbjerg
Tlf. 64 72 14 60 · www.gmc-fyn.dk

Din lokale leverandør

Fax 64 76 15 39
Tallerupvej 36 - 5690 Tommerup

64 76 15 05

• HUS-installationer  •  Industri-installationer
• Automatik  •  Rep. af hårde hvidevarer

SKAL DU HAVE FEST 

Brylle Forsamlingshus
Toftevej 13, Brylle 
5690 Tommerup

Ønsker du leje
Ring til vores nummer der 

stilles om til udlejeren

64 75 16 57 
Se også vores hjemmeside på

www.brylle-forsamlingshus.dk

Vi ønsker alle en Glædelig Jul
samt et Godt Nytår

Tallerupvej 22 • 5690 Tommerup
Tlf. 27 51 09 30 · www.cafegaardhaven.dk



Af Hans petersen 
præsident Lions Tommerup

Søger du udfordringer, og har du lyst til at 
mødes med ligesindede i en humanitær or-
ganisation, bør du læse nedenstående.

Lions Klub Tommerup er en del af Lions 
Klub Danmark som igen er en del af Lions 
Club International med hovedsæde i USA. 
Organisationen arbejder ud fra at alle med-
lemmer betaler deres årlige kontingent som 
dækker alle omkostninger i forbindelse med 
drift og uddannelse. Det betyder så igen, at 
alle midler som rejses ved forskellige akti-
viteter sendes ud på humanitære opgaver. 

Klubbens internationale motto er ”We 
Serve”, som skal oversættes til ”Til Tje-
neste”. Det er her det enkelte medlem kan 
gøre en forskel, og bidrage med netop de 
kompetencer og den kreativitet som er alt-
afgørende for at klubben skal lykkes med 
de forskellige aktiviteter. Udgivelsen af 
julehæftet kræver en indsats af alle med-
lemmer med kontakt til alle vore venlige 
sponsorer, indsamling af interessant stof til 
hæftet og ikke mindste omdeling af bladet 
til ca. 3600 adresser. En anden aktivitet 

kunne være kunstgødningssalg, som igen 
kræver alle mand af huse.

Hvorfor involverer man sig som Lions 
medlem. Ja det er netop dette samarbejde 
mellem lokale klubmedlemmer og det so-
ciale samvær i klubben der kan få een til 
at yde en indsats og se aktivitetskontoen 
vokse således, at midlerne er der den dag, 
der er brug for dem.

Vi mødes 1. og 3. torsdag i måneden. På 
møderne spiser vi sammen (madholdet på 
skift) inden vi gennemgår de ansøgninger 
og projekter vi er blevet opfordret til at 
deltage i. På møderne fremlægges status 
på de igangværende aktiviteter.

Kunne man få lyst at prøve at deltage kon-
takter man blot kontakt.tommerup@lions.
dk. Vi sørger derefter for at invitere til næ-
ste møde. Klubben er en mandeklub, men 
vore ægtefæller inviteres naturligvis med 
på virksomhedsbesøg fordrag o.l.

Man betaler 600 kr. pr halve år og de mål-
tider man deltager i (typisk 70 kr. + drik-
kevarer). Denne kasse er klubbens egen og 
indgår ikke i aktivitetskassen.

Medlemskabet som rækker helt op i Lions 
International løber lige så længe man har 
lyst at deltage.

Hvor meget tid man skal kunne afse er 
individuelt. Som nævnt mødes vi 1. og 
tredje torsdag i måneden og til afvikling 
af aktiviteter som ofte finder sted i week-
enden. Det er selvsagt af stor betydning at 
så mange som muligt bakker op om opga-
verne. Det bør aldrig blive Tordenskjolds 
Soldater, der kører sådan en klub. 

Gå ind på www.tommerup.lions.dk eller 
www.lions.dk og se hvem der er medlem-
mer og hvad der er i gang.

Jeg vil hermed ønske alle læsere en glæde-
lig jul og godt nytår.

Lions Tommerup
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Men selvom det jo lyder meget pænt alt 
sammen, så er der jo heller ikke meget ju-
lesne over det.

Så var det jeg kom i tanke om Jul i Nød-
debo Præstegaard. Ak ja der er et eller an-
det romantisk ved forestillingen om jul i 
en præstegård. Præsten, dette milde kær-
lige væsen der kender selve julens sjæl, og 
den smukke gamle præstegård hvor livet 
leves ganske præcis så smukt harmonisk 
som det beskrives i førnævnte skuespil. 
I præstegården er børnene altid glade og 
velopdragne og pæne og de taler pænt til 
deres kærlige mor, der med en mild latter 
og som næsten med en fe’s magi tryller ju-
lestemningen frem i hver en krog i huset, 
og præsten, den hyggelige præst, går rundt 
i slåbrok og sivskov og babber lystigt på 
sin merskumspipe, mens han leger muntert 
med sine børn, når han da ikke fortæller 
opbyggelige historier eller grubler over 
den forestående juleprædiken, der natur-
ligvis er vigtig, for den skal tænde jule-
stemningen i alle sognets stuer juleaften, 
alt i mens julesneen falder blidt og ilden 
brænder varmt og stemningsfuldt i kak-
kelovnen. 

Nu er der måske nogen der siger, at så-
dan er det slet ikke. Julen i præstegården 
er præcis som julen i et hvilket som helst 
andet hjem, der fejrer jul. Lige måske med 
den undtagelse at præsten ofte har meget 
svært ved at komme i julestemning, også 
selvom der er indtil flere glade gudstjene-

ster op til jul. Der tjenester for skolebørn, 
spejdere, og plejehjemsbeboere osv., for 
ikke slet ikke at tale om selv juleaften, 
hvor hele sognet, eller noget der ligner, 
kommer glade og forventningsfulde i kir-
ken, for netop at opleve den særlige stem-
ning og høre det budskab det hele handler 
om, nemlig Jesu fødsel, fred på jord og i 
mennesker velbehag. Så præsten gemmer 
sig på sit kontor mens han eller hun vrisser 
vrantent og ægtefællen kæmper med jule-
stemningen og alle forberedelserne, indkø-
bene og madlavningen, for den har præsten 
jo naturligvis ikke tid til at tage sig af. Og 
er der små børn der er lidt for overspændte 
og anstrengende, så er de også præstefru-
ens eller ægtemandens problem for ”shh, 
ikke forstyrre når geniet tænker!” Og sne 
er der sjældent meget af, kun iskold regn 
fra en dunkel grå himmel og kakkelovnen 
er kun en længselsfuld drøm, når det gamle 
oliefyr går ud og vinden står ind gennem 
de gamle utætte vinduer i den ellers så 
idyllisk smukke gamle præstegård.

Alligevel bliver det altid jul i den gamle 
præstegaard, præcis som det bliver jul i 
næsten alle hjem, landet over der hvor man 
lukker højttidens gæst ind, glæden! Når 
man husker at være glad, når man husker 
at lade sig forundres og frydes over alt det 
vidunderlige som julen trods alt er.

En af de ting mange af os måske længes 
efter og altid forsøger at holde fast i, er vo-
res barndoms jul. ”Rør blot ikke ved min 

gamle jul” som det lyder i den kendte jule-
sang. Jul er tradition, det er genkendelsens 
glæde og tryghed i en omskiftelig verden. 
Sådan har jeg det også. Men mit liv har 
ændret sig meget siden jeg var barn. Og 
de mennesker jeg holder jul med er heller 
ikke de samme. Alligevel er der én ting der 
altid er det samme. Det er timen mellem 
den sidste gudstjeneste og julemiddagen. 
Lige siden jeg var en lille dreng til i dag er 
det den samme stemning jeg oplever lige 
efter gudstjenesten. Jeg genkender hver år 
følelsen fra dengang jeg med min familie 
samlede os med min fasters familie i min 
farmors stue efter gudstjenesten lige til en 
julehilsen inden vi gik hjem og holdt jul 
i vores del af familien. Det var og det er 
en forunderlig højtidsstemning, hvor den 
intense følelse af fællesskab i kirken stadig 
sidder i en, hvor smilene og de funklende 
blik i de mange glade ansigter man så og 
var sammen med i kirken stadig varmer, 
hvor alle er klædt i deres bedste tøj og 
er fulde af forventningens glæde. Og jeg 
mindes min barndoms jul når træet bliver 
tændt og varmen fra de mange lys breder 
sig og vi synger alle de gamle julesalmer. 
Og jeg mener dem alle sammen. I år holder 
jeg jul med min nye familie, men julens 
glæde og julens fortryllende stemning er 
den samme. En stemning der breder sig ud 
i hver en krog af præstegården. En stem-
ning af at glæden hun er gæst i dag, som 
salmen lyder. 

Glædelig jul!
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Ring for et uforpligtende tilbud

Hans Juel Jensen
VOGNMAND & ENTREPRENØR

AUT. KLOAKMESTER

Dannesbovej 54 · 5690 Tommerup
Tlf. 65 96 19 26 · Fax 65 96 27 26

www.juel-jensen.dk · post@juel-jensen.dk

 Alt i entreprenørarbejde udføres

 Træfældning

 Nedbrydning

 Udgravning og planering

 Omfangsdræn

 Alt i flisearbejde

 Multitrækkere

 Kranbiler med grab

 Traktor med fejekost

 Minigravemaskine/gravemaskine

 Kranbil - op til 68 tm

 Gummiged

 Bortkørsel af al affald

 Affaldscontainere 

 Kørsel m. køl/frysegods (kødophæng)

 Sneoprydning

 Farlig godstransport

 Levering af grus/sten/skærver/flis

HANS STORM A/S
 REG. NR. 65550
 KIRKEBJERG 15 • DK-5690 TOMMERUP
 TLF. 63 76 61 00 • BILTLF. 40 96 17 68

Ørbæk 65 33 14 33 · Vester Åby 62 61 61 61 · Tommerup 64 75 22 02

www.john-madsen.dk

Tlf. 28 42 02 33

v/Claus Bredning

Løimarksvej 11  · 5610 Assens
Tlf.: 64771702 · Mobil 28420233

claus@depot-vestf yn.dk

www.depot-vestf yn.dk
www.fadøls-udlejning.dk

Fadøl og fadølsanlæg
Alle populære mærker 

i øl og vand

Gammelt guld 
og sølv købes

Tallerupvej 26 
Tommerup St.

 Tlf. 64 76 33 80
Kunde-P bag forretningen

Pilevænget 15
5690 Tommerup
Tlf. 64 76 36 37

EJGILS 
MALERFORRETNING

GARANTI
DANSKE MALERMESTRE
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ÅRETS SPORTSNAVN

Jette Waage Thomsen 
– fra Tommerup Håndbold Klub

Af Hans L. petersen, 
Lions Cllub Tommerup

I sportens verden er det resultaterne der 
tæller og med ”tæller” mener man selv-
følge hele tiden i opadgående retning. I 
Tommerup Håndboldklub (THK) tør man 
stille forventninger til hinanden og ikke 
blot være tilfreds med status quo. Dette 
udtrykkes bl.a. i en af klubbens kerne-
værdier: ”Først klubben, så holdet, så den 
enkelte”.

Når det er sagt, er man bekendt med at 
glæden ved at dyrke sport er det vigtig-
ste grundstof i opbygningen af en stabil 
sportsudøver. Glæden ved at dyrke sport 
opnås bl.a. med gode faciliteter såsom 
lokaler, udstyr, transportmuligheder, op-
levelser o.s.v. og ikke mindst nogle ledere 
som hele tiden forstår at stille nye mål in-
den for det opnåelige og samtidig styrke 
holdindsatsen, så ingen bliver glemt i jag-
ten på succes.

Jette Waage Thomsen er en af THK’s 
vigtigste resurser i arbejdet med børn og 
unge, og blev i foråret kåret som årets 

THK’er for sin mangeårige indsats (14 
år) som ungdomstræner og sit afsluttede 
formandskab for Børne-og ungeafdelin-
gen (BUM). Kåringen er en æresbevis-
ning med navneinskription i ærespokalen 
og med ret til at beholde pokalen i 1 år.  
Forud for det egentlige trænerjob havde 
hun i flere år været hjælpetræner.

Hendes profession som bager med spe-
cielle arbejdstider har aldrig været et 
problem sammen med ungdomsarbejdet, 
da det passer fint med frieftermiddagene 
til ungdomstræning og tidligt i seng. I 
klubben søger man i øvrigt altid at have 
4 trænere til et hold og med 2 ugentlige 
træningsdage vil et trænerhold ( træner 
+ hjælpetræner) normalt således ”kun” 
have en træningsdag. Det er ligeledes 
klubbens politik at hjælpetrænerne lø-
bene bliver uddannet for således at kunne 
rekruttere trænere til alle aldre fra U6 til 
U14 i TSK regi og U16 til U18 i Højfyn 
Håndbold regi.

Jettes nuværende hold er U12 drenge som 
hun har fulgt siden U8. Drengene går 
vældigt til opgaven. Selv om man under 

træning måske kan fornemme tilbagehol-
denhed med tillærte færdigheder, viser 
de pludseligt under deres kampe, at hele 
pakken er på plads og kan bruges. Alle 
spillere får spilletid under kampene ( hvis 
de har trænet positivt).

Problemer med forældres indblanding i 
trænernes arbejde med børnene er stort 
set ukendt i klubben, men gælder det en 
hjælpende hånd til transport eller afvik-
ling af arrangementer er baglandet parat 
til at yde.

Jette er gift med Arne Thomsen og har 3 
børn Maria, Maiken, Mark og 1 barne-
barn. Familien bor i Nårup og der spilles 
stadig håndbold i familien.

med titlen ”Årets Sportsnavn-Jul i Tomme-
rup” følger en kontant erkendtlighed, som 
Jette har valgt at lade gå videre til THK’s 
deltagelse i et eksternt ungdomsstævne 
som markering af sæsonafslutningen. 

Lions Klub ønsker Jette  
og THK en glædelig Jul.
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inie ServiceL

www.linieservice.dk

Ring for uforpligtende tilbud
Kim Bruun Petersen · 22 15 37 59
Odensevej 48 · 5620 Glamsbjerg

• Total ejendomspasning • Vicevært
• Bygningsvedligeholdelse

• Anlægs- og Belægningsarbejde

Værksted:  Odensevej 130, Skallebølle, 5492 Vissenbjerg
 Tlf: 64 75 21 82  ·  Mobil: 30 28 96 43 
Salg:  Hovedvejen 19, 5500 Middelfart, tlf. 31 64 54 51
 info@munich-cars.dk  ·  www. munich-cars.dk

Munich Cars ApS

Byghøjvej 5, 5690 Tommerup
Tlf.: 6475 1066  •  www.fki.dk

Glædelig Jul
og 

Godt Nytår

Al vognmandskørsel
6-30 tons vogne
Kørsel med kran

Planering og udgravning
med gummiged

Grus, sten kan leveres.

Hans E. Nielsen
efterflg.

Ellehaven 33
5690 Tommerup

Biltelefon 20 27 15 93
Tlf. 64 75 15 28
Tlf. 64 75 15 22

HAVESERVICE
v/ Vagn Jensen

Kløvermarksvej 19, Brylle
5690 Tommerup

Tlf. 64 75 23 46
Mobil 40 33 96 23

Tommerup
Bellinge

SPAR 
299

INGEN 
STARTGEBYR

Medlemskab min. 6 mdr.
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STILEKONKURRENCE

Af ellen Flodin Johansen,  
9. A, Tallerupskolen

Jeg kiggede på hånden igen. Der var en rød 
knop midt på min hånd. Den knop var der 
helt sikkert ikke i går. Hvad kunne det mon 
være? Meningitis? Jeg kørte mine fingre 
lige så blidt over knoppen. Jeg kunne ikke 
forstå, hvorfor den smerte, jeg havde for-
ventet, ikke kom. Det var rent faktisk som 
om, den ikke var der. Men jeg kunne ikke 
bare lade den være. Hvad nu, hvis det var 
meningitis? 

Jeg havde læst, at meningitis kunne dræbe 
inden for 24 timer, så det var om at handle 
hurtigt. Skulle jeg sige det til min mor? Ej 
hun ville sikkert bare grine og sige: “Nu 
må du altså snart holde op,” og derefter gå 
ind i sin seng og ligge sig, hvor hun ville 
blive resten af dagen. Sådan var det altid. 

Jeg tænkte tit på, hvor heldig jeg egentlig 
var, når nu jeg hele tiden var så syg. Jeg 
var ikke død endnu. Men jeg ville ikke 
glæde mig over det, fordi jeg vidste at dø-
den var lige rundt om hjørnet. Jeg kunne 
dø når som helst og hvor som helst. Jeg fik 
kuldegysninger ved tanken.

Jeg forestillede mig, at der inde i min krop 
var en krig mellem de onde og de gode 
bakterier. Hvordan de onde udryddede de 
gode en efter en. Hvordan de onde til sidst 
ville have overtaget hele min krop, og jeg 
dermed ville dø. Sådanne tanker fyldte mit 
hoved stort set hele tiden. Jeg kunne kun 
tænke på, hvor syg jeg var. 

Hvorfor kunne min mor ikke se, at jeg var 
syg? Hvorfor ville hun hele tiden trække 
den, når hun vidste at jeg var dødeligt syg? 
Tanken om at min mor holdt på en stor 
hemmelighed overfor mig, omkring min 
dødelige sygdom, var nok den, der fyldte 
allermest. 

Jeg blev nødt til at fortælle min mor om 
knoppen. 

Jeg gik ind i stuen, hvor min mor sad i so-
faen og så fjernsyn. Jeg satte mig ned over 
for hende. Vores brune lædermøbler var 
blevet enormt slidte, men mor insisterede 
på at have dem. Jeg forstod det slet ikke. 
De var så grimme. Jeg kørte hånden over 
sofakanten. Mor havde ikke engang lagt 
mærke til, at jeg havde sat mig i sofaen. 

Jeg flyttede en stak ugeblade, som lå i en-
den af den brune sofa, hvor jeg sad. Jeg 
flyttede den med et bump, så mor blev op-
mærksom på, at jeg var kommet. Hun kig-
gede på mig. Jeg vidste ikke helt, hvordan 
jeg skulle forklare den frygt, jeg havde. 
Jeg valgte at begynde at klø på min hånd. 
Voldsomt. Jeg blev ved og ved. Stilheden 
varede et stykke tid. Så brød mor tavshe-
den: “Hvad nu?” Hun lød hverken sur el-
ler glad. Jeg vidste ikke helt, hvordan jeg 
skulle sige det. 

Jeg begyndte: “Se her” Jeg viste den røde 
knop som var på midten af min hånd. Min 
hånd så mere skadet ud end for 2 minutter 
siden. Den havde lange røde kradse streger. 
Mor kiggede ned på hånden og sagde træt: 
“Hvad?” Kunne hun nu ikke engang se det? 

Jeg fortalte hende om knoppen. Om hvor 
hurtigt den var kommet. Hun kiggede 
længe på mig uden at sige noget. Jeg gik 
i panik. Hun tog mig ikke alvorligt. Hvad 
havde jeg også regnet med? Mine tårer 
pressede på. Jeg lod dem trille ned ad mine 
kinder. Hun kiggede stadig med sine trætte 
øjne på mig. 
Hun rystede 
på hovedet 
og vendte sig 
mod fjernsy-
net igen. 

Jeg prøvede 
igen: “Mor, 
jeg er altså dødeligt syg.” Hun vendte sig 
og sagde irriteret: “Så gå ind på dit værelse 
og dø.” Tårerne væltede ud fra mine øjne. 
Jeg græd højlydt. Hvordan kunne min egen 

mor bare vende 
ryggen til mig?

Jeg gik i vrede ud 
af stuen og ind på mit 
værelse. Jeg kastede mig ned i min seng 
og begyndte at græde. Min verden faldt 
fuldstændig fra hinanden. Jeg lå i sen-
gen i et stykke tid uden at have styr på 
nogen af mine tanker. De fløj bare rundt 
med topfart. Sådan blev mine tanker ved. 
Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Jeg 
følte, at hvis jeg rejste mig fra sengen, så 
var det som at opgive. Jeg lå alene i min 
seng. Alene med min frygt. Mine tanker 
begyndte lige så stille at sænke farten. Jeg 
kunne faktisk næsten tænke klart. Hvad 
kunne jeg gøre? Tankerne fløj videre med 
topfart i hovedet. Det eneste svar, jeg kom 
frem til, var: Jeg måtte selv ringe til lægen. 

Mobilen lå på natbordet ved siden af sen-
gen. Lægen, jeg fik i røret, virkede rar og 
forstående. Endelig en, der forstod mig. 
Han ville gerne tage en prøve på mig næste 
dag. Jeg lagde tilfreds røret på. Lettelsen 
strømmede ind over mig. 

Lægen havde fyldt utallige glas med mit 
syge blod. Lettelsen fra dagen før var væk, 
og nervøsiteten sad i mig som en svimlen-
de kvalme. Hvad hvis prøven sagde, at jeg 
kun havde en dag tilbage at leve i? Ville 
min mor så indse, at hun havde taget fejl? 
Ville min mor og mine veninder overhove-
det komme til at savne mig?

Jeg havde kun 
oplevet en be-
gravelse i mit 
15-årige liv. Ka-
thrine. Kathrine 
havde haft mange 
venner. Alle hen-
des venner havde 

grædt. Hendes mor havde grædt. Ja hele 
hendes familie havde grædt. Alle havde 
faktisk grædt. Ville det også være sådan til 
min begravelse? Nej, Kathrine havde væ-

Stilekonkurrence 
Hvert år afholder Lions Tommerup en stilekonkurrence. I år har vi haft deltagelse fra 
Tallerupskolen og fra Tommerup Efterskole.

Vinderen præmieres med 750 kr. og nr. 2 med 250 kr.

Vi takker alle deltagerne for deres indsats og håber, at de også i fremtiden vil få lyst 
til at skrive nye historier. Hvem ved – måske er der en forfatter gemt i dig!

Julehæfteudvalget  
Lions Club Tommerup

 
 
 
Vindere af Lions Tommerups  
stilekonkurrence 2018

Tallerupskolen:
Nr. 1 Ellen Flodin Johansen, 9. A
Nr. 2 Louise Grønvald 
 Bach Laustsen, 9. B

Tommerup Efterskole:
Nr. 1 Trine Bjærre, 8. kl
Nr. 2 Sebastian Ipsen, 10. kl

Den røde knop

“Mor, jeg er altså dødeligt syg.” 
Hun vendte sig og sagde irriteret:  
“Så gå ind på dit værelse og dø.”
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NIPA ApS
ELLEHAVEN 11
5690 TOMMERUP
TLF. 64 75 14 08

Toftevej 46 · 5690 Tommerup · Tlf. 21 64 45 54 · michaelsmaskinstation.dk

v. Michael Larsen aut. kloakmester

· Jordarbejde/jordflytning

· Kloakering/dræn

· Belægningsarbejde

· Anlæggelse af veje

· Levering af sten og grus

· Spuling/slamsugning

· Såning af græs

· Nedbrydning

· Betonarbejde

Vi  ø n s k e r  a l l e  e n  g l æ d e l i g  j u l
s a m t  e t  g o d t  n y t å r

Discount med holdning

Tommerup St .

20 82 77 71
Tommerup

HØJFYNS
VOGNMANDSFORRETNING

v. Claus Andersen

Altid et hår bedre

Dame- og herresalon

Farver og striber

Kvalitet betaler sig

Kendte hårprodukter

Ring og bestil i god tid

Kroggårdsvej 9 · Brylle · 5690 Tommerup
Onsdag lukket

v/ Lene Kjær Andersen

64 75 14 17

KNARREBORG SMEDIE
v/ Karsten Pedersen - aut. gas & vandmester

Vand Solvarme
Varme Blikarbejde
Naturgas Smedearbejde

VVS OG SMEDE-
ARBEJDE UDFØRES

Tlf. 64 76 13 13
Møllebakken 15 · 5690 Tommerup

Biltlf. 20 46 86 10
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ret den mest populære pige på skolen. Alle 
elskede hende. Hvorfor skulle folk græde 
over, at jeg døde? 

Jeg satte mig ved skrivebordet og begynd-
te at skrive nogle salmer ned, som jeg godt 
kunne lide. Jeg huskede ikke mange sal-
mer, selvom vi havde øvet en masse sidste 
år til konfirmationsforberedelsen. Det var 
rart at tænke på, at jeg helt sikkert ville 
komme i himmelen, når jeg døde. 

Jeg tænkte også på, hvordan min kiste og 
min gravsten skulle se ud. Jeg skrev alle 
mulige ting ned om min død. Jeg skrev 
endda et afskedsbrev til min bedste venin-
de, hvis nu jeg fik af vide, at jeg kun havde 
én dag tilbage.

Dagene gik langsomt. Jeg ventede stadig 
på svar. Jeg kunne nærmest mærke, hvor-
dan min knop blev større og større, sam-
tidig med nervøsiteten også voksede sig 
større. Den var stadig ikke mega stor, men 
den var blevet større. Hele min hånd var 
rød efter de mange kradsemærker. 

Knoppen kunne vel stadig godt være et 
symptom på meningitis? Måske en kræft-

knude af en art eller en anden form for 
kræft?

Dagen var kommet. Jeg havde fået en be-
sked fra lægehuset, om at jeg havde en tid 
hos min læge klokken 14:00. 

Vejen til lægehuset føltes enorm lang, 
selvom det kun var 1 km. Min balance blev 
virkelig sat på prøve. Jeg følte op til flere 
gange, at mine ben svigtede mig. Men det 
hele skete bare oppe i mit hoved. 

Lægehuset lå i udkanten af vores by. Det 
var ikke et specielt stort lægehus, men det 
blev flittigt brugt af de lokale i byen. Jeg 
brød mig ikke om læger. Læger var dem, 
der gav dødsdomme og sygdoms erklærin-
ger. Men samtidig kunne jeg ikke lade min 
sygdom overtage mig. 

Da jeg trådte ind af døren i lægehuset, kom 
den sædvanlige rene lugt. Lugten var den 
samme som ved tandlægen. Ren og fri for 
bakterier. 

Jeg satte mig i en af venteværelsets stole. 
Jeg sad bare og kiggede tomt på uret. Jeg 
fulgte sekundviseren. 1234. Sådan blev 

uret ved. Sekundviseren gik utroligt lang-
somt. Mine hænder svedte, mens jeg gned 
dem mod hinanden af ren nervøsitet. 

“Thera Jensen.” Mit navn blev råbt op. I 
de sekunder mellem mit navn blev råbt op, 
til jeg rejste mig op, stod verden helt stille. 
Den eneste tanke, der var i mit hoved, var: 
Værsgo, her er din dødsdom. Du dør i mor-
gen. Hyg dig så længe det varer. Tanken 
gjorde ondt. Jeg kiggede på den hånd, der 
var rakt over imod mig. “Goddag Thera.” 
Jeg svarede ham ikke. Jeg satte mig bare i 
den stol, han pegede på. Mit blik var fros-
set ned i mine hænder. Jeg turde ikke se 
ham i øjnene. Han talte til mig. Mine ører 
lukkede fuldstændig af, det lød bare som 
en summen fra en bi på en varm sommer-
dag. 

Med et hørte jeg det. Hvad? Kunne det 
være sandt? Jeg kiggede op fra mine hæn-
der og lige ind i hans øjne. Så på hans 
mund, hvor jeg svagt hørte svaret. Du er 
ikke syg, havde han sagt. Med et følte jeg, 
at alle mine bekymringer forsvandt, som 
om de aldrig havde været der. Men jeg 
havde gennemskuet ham. Det havde de 
også sagt til Kathrine...

Af Trine Bjærre, 
8. kl., Tommerup efterskole

Engang for ikke så lang tid siden boede en 
lille nisse, lidt uden for byen Tommerup. I 
det store træ var et hul, nede i bunden på 
størrelse med en tommelfinger, og hvis man 
gik derned boede William her sammen med 
sin mor og far. William var lige fyldt 134, 
som cirka svarede til, at han var 13 i men-
neskeår. Selv om William boede lige uden 
for byen, var der en gård lige ved siden af. 

Hvis der var en ting, William ikke kunne 
lide, var det jul. Bare han tænkte på det, 
blev han i dårligt humør. Hvorimod hans 
forældre til gengæld var kæmpe julefans. 
De havde en lille kalender, der talte ned 
hele året til juleaften. William havde som 
sagt aldrig kunne lide jul. Da han var lille, 
sagde hans forældre altid “Bare vent – 
du vil se meningen med jul og elske den 
…..én dag”, men nu var det ligesom de 
bare havde opgivet håbet. I nisseskolen 
var han også den eneste, der ikke kunne 
lide jul, og alle synes, det var mærkeligt 
og sagde, når de mødte ham “EN NISSE, 
DER IKKE KAN LIDE JUL, DET HAR 
JEG ALDRIG HØRT FØR”. Så som du 
nok kan forstå, var William ret ensom, for 
ingen forstod ham.

Det var lige blevet første december, og 
William lå stadig i sin seng og surmulede. 
Lige pludselig var der nogen, der banke-
de på døren ind til hans værelse. William 

sagde irriteret “Kom ind”. Døren bliver 
hurtigt åbnet op, og ind kom Williams mor 
med det største smil på læberne, sådan var 
hun ALTID i december, eller sådan var hun 
egentligt hele året rundt. “Halløj såååå er 
det første december –  Er det ikke spæn-
dende?”.  William kiggede surt og vendte 
sig om på den anden side, så han lå med 
ryggen til sin mor, som sukkede og sagde 
“Nå, men her er dit juletøj, jeg lægger det 
på din kommode.” 
William syntes, at ju-
letøjet var noget af 
det grimmeste, han 
nogensinde havde set, 
det lignede lidt en rød 
pyjamas med hvide 
knapper. Så sagde Wil-
liam “Mor, det der ta-
ger jeg altså ikke på.” 
Mor sukkede igen og 
sagde så “Jo, det gør du, for jeg gider ikke 
den her diskussion hvert år, så nu gør du, 
som jeg siger”. William mumlede noget 
surt, mens hans mor gik ud ad værelset.

Han lå der i ti minutter mere, før rejste han 
sig op og tog det dumme tøj på og gik ud 
til de andre, selvom han var så træt af sine 
forældre. Da han kom derud, stod hans far 
på en lille grøn stol og prøvede at få de to 
julepyntskasser ned, som stod oven på ska-
bet. Han havde lige fået de to kasser ned, 
der stod på den øverste hylde i skabet. Ja, 
de har fire meget store kasser fyldt helt op 
med julepynt. 

William gik 
lige forbi ham 
og på vej forbi 
sagde hans far hur-
tigt “Glædelig første 
december”, og så var han lige ved at falde 
ned af stolen. Men William kiggede surt på 
ham og gik over til sin mor og sagde “Har 
du min mad?”. Hun gav ham en madkasse 
med to gamle katte på, som han havde 

haft, så længe han kan 
huske. Mens hun med 
et kæmpe og stadigt 
meget irriterende smil 
sagde “Her min lille 
engel”. 

William stormede ud 
af huse, fort han gad 
virkelig høre mere på 
dem. Han var bare så 

træt af alle de dumme smil og det dumme 
julehumør. Hvad skulle det bruges til? Han 
gad i hvert fald ikke spille sin energi på 
sådan noget pjat.

Williams skole lå inde i byen, men der gik 
en bus eller faktisk hoppede han på den 
bus, som mennesker brugte og kravlede 
over i hjørnet under et sæde. I bussen var 
der en anden nisse. En gammel mand med 
skæg, der gik næsten helt ned til gulvet. 
Han stod ovre ved døren. Turen tog ca.15 
min og på vejen ud af bussen sagde den 
gamle nisse “God jul”.  William rullede 
bare øjne af ham og hoppede ud af bus-

Williams jul

“Jo, det gør du, for jeg 
gider ikke den her dis-
kussion hvert år, så nu 
gør du, som jeg siger”.
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STARK Tommerup
Møllebakken 34 • 5690 Tommerup 

Tlf. 63 76 12 00

Køb varerne i forretningen 
eller på STARK.dk

BYGGES 
 

DET SKAL
 

 VAEK
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professionelt

Velkommen i 
Tommerup og 

Broholm 
kirker!

 
Se hjemmesiden:

www.tommerupogbroholm.dk

Tommerup Bys
Fjernvarmeforsyning

Vi ønsker alle en varm jul!

www.tommerupbyfjernvarme.dk

LEH-SERVICE  
og MASKINUDLEJNING

Møllebakken 15
5690 Tommerup

64 76 23 13



sen. Fra busstoppestedet og hen til skolen 
var der stadig ret langt, i hvert fald for en 
nisse. 

På vejen kom han tilfældigt forbi en lille 
dreng, der sad med ansigtet gemt i hæn-
derne og græd på trappen til et flot stort hus, 
og uden for huset stod de skønneste grønne 
buske. William stoppede op og kiggede lidt 
bag én af buskene. og efter lidt tid kom der 
en mand ud huset og satte sig et par trin 
højere oppe. De sad der lidt, men så sagde 
manden “Kommer du ikke med ind igen?”. 
Drengen sagde ned i hænderne meget stille 
“Nej, alting kommer til at ændre sig, hvis I 
gør det”. Manden kiggede på ham med et 
bekymret blik i sine øjne og sagde så “Jeg 
ved det, men det her går bare ikke mere – 
hverken mor eller jeg er glade for det, men 
vi finder ud af det sammen”. Manden læg-
ger sin hånd på drengens skulder.  “Hvad så 
med julen?” Drengen rystede sin fars hånd 
af, og manden sagde “Vi finder på noget. 
Jeg kan jo komme og besøge jer, selvom jeg 
ikke bor her mere”

Drengen rystede på hovedet og sagde græ-
dende “Nej, det er ikke det samme”. Så rej-
ste drengen sig og løb ud til vejen lige forbi 
William og hen ad vejen. William, der hav-
de hørt og set det hele, løb efter ham og nå-
ede lige at høre faren råbe “VENT! HVOR 
SKAL DU HEN, KOM TILBAGE.”

Selvom nisser er små, så kan de løbe over-
raskende hurtigt. William fulgte drengen 
igennem byen og så til udkanten af byen og 
ind i den skov, der lå ved siden af byen. Da 
drengen var løbet lidt ind i skoven, satte han 
sig ned på en træstub og begyndte at græde 
igen.  William kom langsomt derhen. Han 
vidste egentlig ikke, hvorfor han var løbet 
efter drengen men han ville gerne hjælpe. 
William sagde så “Hej”.  

Drengen kiggede forvirret rundt, for han 
kunne ikke finde ud af, hvem det var der 
sagde det, så William sagde “Det er mig 
hernede”. 

Drengen kiggede ned og fik så øje på lille 
William og blev helt forskrækket. 

Efter noget tid, hvor han bare sad og kigge-
de på William, sagde han “Du…..du….du 
er en nisse”. William smilede og sagde “Ja, 
jeg er William, forresten hvad hedder du?”. 

“Jeg... jeg hedder Kasper.”

”Hvorfor græder du, Kasper?” 

Kasper kiggede ned i jorden og sagde så 
“Mine forældre skal skilles”. William krav-
lede op på stammen og satte sig ved siden 
af Kasper, og Kasper fortalte videre. “Altså 
det var ikke meningen, at de ville sige det 
før efter jul, men jeg overhørte min mor 
snakke i telefon med min mormor, og så 
fandt jeg jo ud af det, og nu er min far nødt 
til at flytte.” 

William så, at der trillede en tåre ned ad 
Kaspers kinder, og William sagde så “Tror 
du ikke, det kommer til at gå? De elsker dig 
jo stadig, selvom de ikke længere vil bo 
sammen.” 

Kasper kiggede på William, og William så 
et meget lille bitte smil i Kaspers mundvige.

“Det gør de vel, altså elsker mig, men hvad 
så med julen, for vi holder jo altid jul sam-
men?”

William smilede og sagde “Det kan i vel 
stadig”, og så gik det op for William, at det 
er jo det, julen er om. Den handlede jo om 
at være sammen. 

”Kasper, så længe I kan sammen indimel-
lem, så skal det hele nok gå, tror du ikke?”. 
Nu smilede Kasper og sagde: “Du har ret”.

De sad der og snakkede i lang tid. William 
havde helt glemt, at han skulle i skole.

Kasper opdagede pludselig, at det var be-
gyndt at blive mørkt, så klokken var jo næ-
sten fire. Han havde været væk næsten hele 
dagen, så hans forældre måtte være meget 
bekymrede, så han sagde til William, at 
han troede, at han var nødt til at gå hjem. 
Så sagde William: “Jamen, skal jeg så ikke 
følge dig hjem?” Kasper smilede og sagde 
“Det må du gerne –  du kan jo hoppe ned i 
min lomme”.  William begyndte at grine og 
sagde så “Ja, det kunne være sjovt”.

Der kom de gående ned ad vejen:  En dreng 
med en lille nisse i lommen. Kasper stop-
pede op lidt før deres hus og satte William 
af og sagde farvel. William så ham kramme 
sine forældre og gå indenfor med et kæmpe 
smil. Nu måtte William også se at komme 
hjem og hjælpe med at pynte op til jul. Og 
siden den dag elskede William julen. Det 
blev forresten også den bedste jul, de no-
gensinde har haft.

Louises og Sebastians bidrag
Vi har desværre ikke kunne finde 
plads til mere end to stile i dette års 
Jul i Tommerup, og har valgt at bringe 
de to vinderstile fra henholdsvis Tal-
lerupskolen og Tommerup Efterskole.

Men vi synes ikke, I skal snydes for 
de sidste to stile – derfor har vi lagt 
dem ud på www.julitommerup.dk, 
hvor du kan læse dem.

LIONS TOMMERUP sælger KUNSTGØDNING
Igen i år sælger vi kunstgødning til private husstande i udvalgte områder i Tommerup kommune. 

•  Vi lægger en seddel i jeres postkasse ugen før vi kommer rundt, og så skal man bare være hjemme. 
•  Vi ringer på, og I får kunstgødningen leveret med det samme.
•   Betaling sker kontant eller med Mobilpay.
•  Man skal ikke bestille i forvejen. 

Vi kommer rundt 
lørdag den 6. april.
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Kvalitetsvinduer og døre efter individuelle 
 løsninger og mål

udføres i fyrtræ, mahogni og PVC 
Vi er tilsluttet DVC og DIM

A/S REG. NR. 189.722
ELLEHAVEN 2 • DK-5690 TOMMERUP • TLF. 63 76 61 10 • FAX 63 76 61 11

Verninge entreprenør og 
maskinudlejning

Byghøjvej 3 · 5690 Tommerup

Tlf. 2990 1787
olemm@mail.dk

Vi har et spændende udvalg af alle vores dejlige brands: 
Indslev, Ugly Duck, Willemoes, Frejdahl, Refsvindinge m.m.

Køb dine gavekurve, gaveposer og specialøl hos os til en god pris. 
Vi glæder os til at byde dig velkommen!

Indslev Bryggeri A/S  •  Store Landevej 13  •  5580 Nr. Åby  •  Tel.: 64 44 15 07 •  indslevbryggeri.dk

Smag og køb dine juleøl 
i vores nye gårdbutik!

Åbent hver torsdag fra kl. 14-18
Store Landevej 13 • 5580 Nørre Aaby 

Vi har et spændende udvalg af alle vores dejlige brands: Vi har et spændende udvalg af alle vores dejlige brands: 

Møbler
Design · Produktion

Levende
savværkshistorie!

Grambovej 28 · DK-5690 Tommerup
Tlf. +45 64 76 12 44 · Fax +45 64 76 12 15

www.naarup-savvaerk.dk

Verninge
Savværk A

P
S

TLF. 64 75 14 65
www.skovservice.dk

Verninge
Savværk A

P
S

BRÆNDE
TØMMER
TRÆFLIS

Nårup Pladeindustri A/S tilbyder 
totalløsninger inden for 
tyndpladebearbejdning. 

Vores kompetencer omfatter:
• Revolverstansning
• Kantbukning
• Svejsning
• Boltsvejsning
• Punktsvejsning
• Laserskæring

Vi arbejder med alle metaltyper 
herunder dekaperet plade, 
aluminium samt rustfri stål.

Nårup Pladeindustri A/S
Neversvej 33, 5690 Tommerup

Tlf. 64 75 10 84

www.naarup-pladeindustri.dk
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Af ulrik Tuemand  
og marie-Louise Larsen 

Vi har snart 4 år på bagen som iværksætte-
re med store drømme, ambitioner og hvad 
der ellers følger, når man starter en virk-
somhed. Det hele startede i januar 2015, 
da vi kastede os ud i et projekt, som havde 
til formål at redde gamle højttalere ved at 
modernisere dem med en trådløs Bluetooth 
forbindelse. 

Vi ville gerne have en af de smarte trådløse 
højttalere, der var at finde på markedet, 
men SU-budgettet var ganske enkelt ikke 
til det. Til gengæld svømmede vi i gamle, 
men gode, højttalere fra både loft- og kæl-
derrum.  

Ideen var ganske simpel, vi ville skabe et 
produkt, der løste de basale udfordringer; 
at sørge for, at et sæt højttalere fik strøm 
men samtidig tillod brugeren at tilkoble 
højttalerne trådløst via Bluetooth, så mo-
biltelefonen eller tabletten kunne styre 
musikken. 

Det skulle være mega nemt at tilslutte og 
bruge, og det skulle rede en hulens masse 
højttalere, der ellers stod forrets i køen til 
lossepladsen. 

Vi kastede os ivrigt over opgaven, og op-
dagede hurtigt, at andre end os selv efter-
spurgte en sådan løsning. Vi stødte dog 
hurtigt på den ene udfordring efter den 
anden. Elektronikbranchen er nemlig ikke 
bare lige sådan at træde ind i, der kæmpes 
med næb og klør om kunderne, og konkur-
renterne omfatter uttalige tunge drenge 
som Google. Du skal også have et hav af 
godkendelser, for at du overhovedet må 
overveje at sælge dit produkt. 

Det blev derfor til mange lange aftener 
og utallige timers arbejde for at løse ud-
fordringer, som de dukkede op. Samtidig 
skulle vi også lære at arbejde sammen pro-
fessionelt, og vi skulle have et latterligt lil-
le budget til at strække utrolig langt. Men 

på en eller anden måde lykkedes det os. Vi 
fik forvandlet få midler til en forretning, 
og vi fik overbevist kunderne om, at vo-
res lille bitte sorte boks fungerede fremra-
gende som et musikanlæg. Vi fik solgt lyd 
over internettet gennem vores webshop, og 
vi fik strømlinet vores produkt, forretning-
sidé og produktion i en sådan grad, at vi 
pludselig var i stand til at indgå i samarbej-
der med diverse interessenter. 

Som så mange andre iværksættere før os 
satsede vi hele butikken, og Ulrik endte 
med at gå fuld tid i vores projekt i 2017. 
Det var og er fortsat nervepirrende, da det 
langt fra er hver måned, han kan tillade sig 
at udbetale en lille løn til privatøkonomien. 
Det ved alle selvstændige – økonomi er en 
svær størrelse. Specielt når man vækster! 
Derfor satser vi fortsat, men begynder også 
at se, særligt Ulriks hårde arbejde bære 
frugt.

I dag kan vi nemlig finde vores produkter 
på hylderne i over 40 forskellige forretnin-
ger spredt i Danmark, Norge og Sverige. 
En god håndfuld af disse står der i øvrigt 
B&O på, hvilket ganske enkelt er en drøm, 
der er gået i opfyldelse. Vi har også leve-
ret et hav af produkter til Erhvervskunder, 
hvor vi har kodet produkterne særligt til 
disse, blandt andet Fitness World har vo-
res produkter installeret i en god håndfuld 
holdsale. 

Det er lige præcis disse drømme, der går 
i opfyldelse, og for vores vedkommende 
kæmpe store sejre, der gør, at vi gider spi-
se pasta lidt oftere end den gennemsnitlige 
børnefamilie. Vi er stolte over vores lille 
projekt, der fortsat befinder sig i en kælder 
i Brylle, har vundet indpas hos kunderne, 
og vi er stolte af, at vi fortsat tør drømme 
stort i en lille by. synergier – for udvikling 
og vækst.

VIRKSOMHEDSPORTRÆT

Store drømme  
i en lille by
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Super Brugsen
Tommerup

Vissenbjerg bageri
Vestergade 5 

Super Brugsen
Knarreborg

Mandag 9-20  ·  Tirsdag 9-17  ·  Onsdag 9-17  ·  Torsdag 8-20  ·  Fredag 9-17  ·  Lørdag 8-12Mandag og torsdag 9-20  ·  Tirsdag, onsdag og fredag 9-17  ·  Lørdag 8-12

[ V/Frisør Louise Langeberg ]

T E A M

Re:Style
[ V/Frisør Louise Langeberg ]

T E A M

Re:Style
www.vissenbjergmaskinvaerksted.dk
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Af Lisbeth Kring Jensen,  
Den Dybe Tallerkenen 

LERET har været en stor del af mit liv 
de sidste 26 år. Det startede med et høj-
skoleophold i Kerteminde.Jeg gik i lære 
som pottemager og bestod svendeprøven i 
1997. Så gik turen til Norge, hvor arbej-
dede i 3 år på et keramikværksted med 
museumskopier af gammel norsk keramik. 
Herefter var jeg klar til at vende hjem for 
at starte mit eget værksted. 

Jeg lejede mig ind på værkstedet på Kera-
mikmuseet Grimmerhus i Middelfart (idag 
kendt som ”CLAY”) i år 2000 og startede 
min virksomhed ”DEN DYBE TALLER-
KEN”. De næste 12 år kunne man besøge 
det arbejdende værksted, når man kom på 
museumsbesøg. Jeg fik mange faste kunder i 
Middelfart og blandt de mange turister, som 
besøgte museet. I 2013 lukkede museet pga. 
en 2 årig om- og tilbygning. Mit nye værk-
sted blev Galleri Hindhede i Middelfart i et 
års tid, men da jeg  var flyttet sammen med 
min kæreste i Tommerup St. var det jo oplagt 
at kigge efter lokaler til mit værksted her. 

Erhvervsparken lå lige om hjørnet og var 
ikke længe om at beslutte mig for, at det 
var stedet til mit værksted. Den synergief-
fekt der er blandt alle de mange små for-
skellige virksomheder i Erhvervsparken, 
ville jeg meget gerne være en del af! I 
februar 2014 kunne jeg slå dørene op til 
min fine nye butik og værksted lige inden-
for porten i Erhvervsparken. Senere er der 
jo kommet flere kunsthåndværkere til Er-
hvervsparken, som jeg også har stor glæde 
af at udveksle erfaringer med.

På værkstedet laver jeg mest brugsting i 
højbrændt rødler. Det er f.eks. krus, skåle 
og tallerkner og rigtig mange bestillings-
opgaver til firma-, bryllups- og dåbsgaver. 
Jeg hånddrejer alting, hvorefter jeg deko-
rerer det og brænder det i min ovn. Blandt 
nogle af højdepunkterne kan nævnes, at 
jeg har lavet bryllupsgave til Kronprins-
parret, har samarbejdet med Knud Odde 
og Stefan Herrik. Jeg har efterhånden fået 
mange faste kunder her i Tommerup og 
glæder mig hver dag over, at jeg valgte at 
flytte værkstedet hertil. Jeg er også blevet 
taget utrolig godt imod i lokalsamfundet. 

Danmarksmester i drejning

Der afholdes hvert år drejemesterskaber for 
pottemagere og keramikere. Konkurrencen 
er delt op i to elementer: Den tekniske kon-
kurrence og den æstetiske konkurrence. I den 

tekniske konkurrence gælder det om at dreje 
den højeste cylinder og det bredeste fad med 
en given mængde ler på 30 minutter. I den 
æstetiske konkurrence gælder det om at dreje 
de smukkeste tre ting på 30 minutter.

Konkurrencen afholdes på Fussingø Slot 
ved Randers, og jeg har deltaget i den 
æstetiske konkurrence de sidste to år. I 
2017 drejede jeg tre vaser i tre forskellige 
størrelser på de 30 minutter, herefter havde 
vi 20 minutter til efterbearbejdning. Her 
lykkedes det mig at give vaserne et design 
så de så de på en gang fik både et firkantet 
og et rundt udtryk. Dommerpanelet, valgte 
mine vaser til førstepladsen. Så i 2017 
kunne jeg kalde mig for Danmarksmester i 
Æstetisk drejning. Vaserne er siden blevet 
en fast del af min produktion, og kan købes 
i flere forskellige farver i min butik.

Den Dybe Tallerken på nye eventyr

I august fik jeg tilbudt et job hos Kähler i 
Næstved. Det var en enestående mulighed, 
som jeg IKKE kunne afslå! Så jeg valgte at 
sætte værkstedet lidt på standby. Kähler har 
eksisteret siden 1839 i Næstved, men med 
produktion i udlandet de seneste 10 år. Jeg 
blev ansat til at udvikle nye glasurer og pro-
dukter til et hånddrejet stel fremstillet i Dan-
mark, som kun skulle sælges i Kählerbutik-
kerne i hhv. Oslo, Århus og Næstved. Det 
var jo et drømmejob for en pottemager som 
mig, som har samlet på de gamle Kähler-
ting siden jeg var helt ung, at få lov til igen 
at fremstille smukke håndlavede ting i sådan 
et historisk hus! Samtidig skulle TV2 optage 
programmet ”Keramikkampen”, som bliver 
sendt til foråret 2019, netop i værkstedet i 
Næstved. Det er keramikkens svar på ”Den 
Store Bagedyst”, hvor amatør-keramikere 
dyster mod hinanden, og én bliver sendt 
hjem hver uge. Jeg skulle også assistere lidt 
på programmet, i form af at rådgive produk-
tionsselskabet, blande glasurer og fylde og 
tømme ovnene. 

MEN det blev desværre et kort eventyr! 
Kähler er pr. 1. november 2018 blev købt 
af Rosendahl og de fleste af de 37 ansatte 
er blevet fyret, deriblandt også mig, så mit 
projekt med at hånddreje ting bliver ikke 
til noget. 

Derfor er jeg tilbage i værkstedet i Er-
hvervsparken igen i december, hvor jeg 
skal udforske nogle af de nye idéer og er-
faringer, som jobbet hos Kähler har givet 
mig. Så der bliver rig mulighed for at sikre 
sig nogle spændende julegaver hos den lo-
kale pottemager i år!

Odenses Mangfoldighedspris 2018

De sidste tre år er der blevet holdt Mang-
foldighedsfest i Odense, hvor man går i 
optog gennem Odenses gader og samles på 
Flakhaven til musik, taler og fest.

Meningen med festen er, at hylde mangfol-
digheden hos alle minoritetsgrupper eller 
hos alle mennesker i det hele taget.

Forperson for foreningen bag Mangfoldig-
hedsfesten, Sarah Baagøe spurgte om jeg 
ville lave prisen, der hvert år uddeles til en 
forening eller person, som har gjort noget 
ekstra for mangfoldigheden. Jeg tøvede 
ikke med at sige ja! 

Jeg er selv homoseksuel, og synes det er 
vigtigt at sætte fokus på mangfoldigheden. 
Også hos etniske og religiøse minoriteter, 
handicappede, socialt udstødte og alle andre. 

Jeg valgte at dreje en krukke, som fik en 
sort grundfarve og blev dekoreret med en 
forenklet udgave af Mangfoldighedsfe-
stens logo i hvidt, som er et stort M om-
kranset af en masse stjerner. Logoet er flot, 
og sender samtidig et fint budskab, om at 
vi alle er stjerner i vores eget liv.

Prisoverrækkelse fandt sted i Odeon. Der 
var taler ved Borgmester Peter Rahbæk 
Juel og Sarah Baagøe og en præsentation 
de nominerede til at modtage prisen. 

De nominerede var Birthe Malling, som er 
formand for handicaprådet i Odense Kom-
mune, projektet ”To timer om ugen” som 
laver aktiviteter for flygtningebørn og Poul 
Sylvestersen, som er en af hovedkræfterne 
bag den årlige dragfest ”Nattens Dronning”.

Prisen gik til Poul Sylvestersen for sit store 
engagement i at arrangere Nattens Dronning 
hvert år i Odense. Han er er en utrolig dyg-
tig designer, som selv syr alle sine kostumer 
til sine dragshows, og samtidig er han også 
keramiker. Så for mig, var det en stor ære, 
at det netop blev ham, som modtog prisen!

VIRKSOMHEDSPORTRÆT

OmKring  
en pottemager!
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Industrivej 1 · 5260 Odense S · Tlf. 65 95 75 55 · Fax 65 95 75 50
Web: www.nltag.dk · Mail: nltag@nltag.dk

Tagpapdækning
Tagrenovering
Tagvedligeholdelse
Merisolering

Listedækning
Tagreparation
Tagfoliedækning
Ovenlys

Uforpligtende 
tilbud og 

gratis tageftersyn

Ring
65 95 75 55

Boligprojekter hos Miljø•Byg&Bo

Miljø•Bo A/S har eksisteret i mere end 30 år og er i rivende 
udvikling med både boligudlejning og ejendomsudvikling.

Den spændende udvikling spreder sig over hele landet, men 
med et særligt fokus på Fyn. I Odense skal det gamle lærer-
seminarium omdannes til SeniorBOfællesskab. I Svendborg 
arbejdes der også på at lave et SeniorBOfællesskab i den 
gamle og herskabelige Amtmandsbolig på Tvedvej 2. På 
Dronningholmsvej 1, lidt tilbagetrukket fra gågader og havne-
miljø, er der ikke langt til at byggeriet af omkring 16 velindret-
tede og gennemlyste lejligheder begynder at se dagens lys.

Også i Brobyværk, Faaborg og Nyborg arbejdes der med 
udvikling af eksklusive lejligheder.

Skal der sættes en fællesnævner på disse ejendomme, må 
det være naturskøn beliggenhed. Ejendommene ligger med 
udsigt til hav, å eller smukke grønne områder.

Svanevej 10-12 │ 5690 Tommerup │  kontakt@miljo-bo.dk │ 64762164 │ www.miljo-bo.dk
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REJSEBESKRIVELSE

Af Amalie Thrane Dalby,
Study Abroad Student på  
university of Victoria, Canada
 
Jeg drejer og kommer ind på vejen til Uni-
versity of Victorias campus, hvor en fami-
lie af dådyr skynder sig videre ind i et af 
de mange grønne områder, som omgiver 
universitetet. Grønne områder, som på det 
her tidspunkt mere er en blanding af alle 
efterårets farver; gule, røde og lilla blade 
falder mens solen stædigt holder ved og 
opvarmer eftermiddagene. Jo tættere jeg 
bevæger mig på centrum af campus duk-
ker bygninger op hist og her men selv i 
midten har naturen fået lov til at råde. 

Jeg sigter mod McPherson Library og 
mere specifikt bibliotekets café, hvor 
jeg har en study date med en af de andre 
udenlandske studerende, jeg har mødt her. 
Og det er ikke nødvendigvis med en kede-
lig kop filterkaffe til. Cafeerne på campus 
tilbyder alt fra espresso til caramel mac-
chiato eller efterårets signaturdrik, pump-
kin spice latte. Campus er et sted for læ-

ring, men tanken må være at samvær og 
underholdning går hånd i hånd med god 
læring, for campus er ikke begrænset til 
læringsområder. Campus har et stort fit-
nesscenter, flere madmarkeder, en biograf 
og en pub. Og mulighederne stopper ikke 
der. Har studerende brug for et afbræk fra 
læsestress er der både yoga, meditation 
og Pet Café, hvor man kan komme og 
klappe en hund og drikke en kop kaffe. 

Man tilbringer tid ude på campus i en helt 
anden grad end derhjemme, på grund af 
læsebyrden, men det giver også mulighed 
for at være sammen med andre. Lange 
dage på campus gør ikke helt så meget, 
når de bliver afbrudt af kaffedates eller 
sluttet af med et måltid og en enkelt øl 
på pubben. 

Hele ugen er gået med læsning, men når 
vi rammer weekenden, tager vi ud. Det er 
blevet normalen for mig og det meste af 
min omgangskreds at tage på en vandre-
tur næsten hver weekend her. Vancouver 
Island er et slaraffenland af forskellige 
skove, bjerge og strande man kan betræ-
de. Nogle ture er med overnatning og telt, 
mens andre bare er en halv søndag efter-
fulgt af en aften ude i byen. Det er på dis-
se ture at de gode samtaler især opstår og 
bånd knyttes tættere. Universitetet arran-
gerede kun få sociale arrangementer lige i 
starten for udenlandske studerende, så si-
den der har det været vores på eget ansvar 
at holde kontakt. Men det har resulteret 
i en enorm frihed og gør at grupperne er 
meget mere fleksible. Jeg har ikke tal på 
hvor mange forskellige mennesker – og 
nationaliteter – jeg har været på ture med. 

Når man flytter til et andet land, kommer 
man helt sikkert ud af sin komfortzone, 
og mens det ikke kun har været let at 
skulle finde et hjem og en omgangskreds 
i en fremmed by i en fremmed kultur, har 

det været en ekstremt givende og spæn-
dende udfordring. Jeg kan næsten mærke 
hvordan jeg udvikler mig en lille smule 
hver gang jeg siger ja til at gøre noget nyt. 
Mens det er dejligt at møde nye spæn-
dende mennesker hele tiden, har det også 
været ekstremt givende at opleve, hvor-
dan jeg er blevet utrolig tæt på enkelte 
personer allerede, alene af den grund at 
vi valgte at efterlade livet derhjemme 
og tage til University of Victoria.  Det 
er netop relationer som disse som gør én 
modstandsdygtig over for den stress, den 
evige strøm af tests herovre kan føre med 
sig, og som har gjort mig mere modtage-
lig for al den faglige læring som jeg har 
tilgængelig – og så ovenikøbet i fag, jeg 
aldrig havde kunnet tage derhjemme. 

Det er en udvikling, personlig såvel som 
faglig, jeg vil anbefale alle og som jeg 
ikke ville være foruden. Jeg vil gerne sige 
en stor tak til Lions Club for at være med 
til at muliggøre denne fantastiske ople-
velse. 

Fra Fyn til Canada
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Møbel- og genbrugsladen på Lilleskov Teglværk 
•  Gode genbrugseffekter mod tages gerne eller kan afl everes 

på Lilleskov Teglværk.

•  Aftale om afhentning modtages på tlf. 28 87 81 88.

•  I møbel- og genbrugsladen fi ndes der masser af gode møb-
ler, lamper, billeder, køkkenting, nips og vase, legetøj, spil, 
bøger og meget andet. Sortimentet er selvfølgelig afhæng 
af, hvad vi får ind.

•  Det hele er efterset på vores værksteder, så vi kan stå inde 
for, at det, vi sælger, også er i orden. 

Åbningstider i Møbel- 
og genbrugsladen:

Tirsdage 09.00 - 11.30
Torsdag  13.00 - 17.00
Lørdag  10.00 - 13.00 

Cafe søndage: 
1. søndag i måneden 
(dog ikke januar og december)
kl. 14.00 - 17.00

Tallerupvej 69 · 5690 Tommerup
e-mail: pentacon@pentacon.dk

64 76 12 11

Med fokus på C5 leverer vi 
gennemtænkte og værdiskabende 
IT-løsninger...

• Microsoft Dynamics C5
• PC-baserede servermiljøer
•  Webbaserede løsninger - med 

eller uden integration til C5
• Brancheløsninger
• Implementering/Drift
• Hosting

www.pentacon.dk

PentaConA/S

Skolevej 14 
5690 Tommerup 
Åbningstider: 
man.-fre. 16.00-21.00 
lør.-søn. 15.00-21.00

Ring og bestil på: 
64 76 18 00

Du kan også 
nyde  din pizza og 
grillmad hos os. 

Vi har 30 
siddepladser.

www.pizzapalermo3.dk

Industriinstallation
Hvidevareservice
Privat & Erhverv

Højeløkkevej 18B
5690 Tommerup

Middelfartvej 11E
5000 Odense C

Tlf.: 63 76 60 90
kontakt@sikker-el.dk

www.sikker-el.dk

En sikker forbindelse 
med kunden i centrum

Verninge 
Forsamlingshus

Bente Sørensen
Værtinde

Fuglekildevej 19 · Verninge
5690 Tommerup
Tlf. 26 39 32 33

bente@verningeforsamlingshus.dk

Kvalitet, service 
og gode minder

Fuglekildevej 85 · 5690 Tommerup
www.verningeforsamlingshus.dk

Åbent 
Hver mandag 

formiddag 9-12

1. og 3. mandag i måneden 
fra 19-21

Lukket 
i juli og december
og på helligdage

Lokalhistoriske bøger 
sælges fra arkivet

Ryttergade 3, Brylle
Tlf. 64 75 13 00

arkivet-5690@pc.dk
www.tommeruparkiv.dk

Det lokale arkiv & Lokalhistorisk forening 
for Broholm - Brylle - Tommerup & Verninge Sogne



LOKALHISTORISK ARKIV, TOMMERUP

Af margit egdal
Lokalhistorisk Artiv, Tommerup
 
At finde sine rødder kan de fleste af os 
nikke genkendende til. For Doris Lewis 
bragte rejsen hende den halve jord rundt, 
før hun var tilbage i Tommerup, hvor hen-
des far, Hans Peder Christiansen, voksede 
op som søn af Kirstine og vognmand Carl 
Christiansen på Kirkebjerg 7 i Tommerup.

I 1926 tog Hans Peder den store beslutning 
at tage til Amerika. Allerede 5 år efter an-
komsten blev han amerikansk statsborger, 
og mon ikke hønsefarmerens datter, Ella 
Iversen, i Petaluma, Californien, spillede 
en rolle i det stykke? Hans Peder fik sin 
Ella og den hele hønsefarm; to piger blev 
de velsignet med, Betty og Doris. 

I september i år var Doris med familie på be-
søg i Tommerup. Først gik turen til Lokalhi-
storisk arkiv. I den gamle protokol fra Tom-
merup Skole fandt vi Doris’ far ført ind, og 
at han havde forladt skolen med UG, gjorde 
ikke sagen ringere. Vi var også så heldige, at 
der var afleveret et billede til arkivet af Hans 
Peder fra 1925, altså året før han udvandre-
de, hvor han var foreviget sammen med sin 
far på fragtcentralen i Odense. 

Dernæst gik turen til Kirkebjerg 7, hvor 
”bedstemors hus” endnu står, næsten som 
da Hans Peder forlod det. Det er et gam-
melt hus, og at det er mere end almindelig 
gammelt, kan man se af bjælkehovederne, 
der stikker ud under tagskægget. Allerede 
i 1700-tallet holdt man op med at bygge 
på den måde. Huset har også en særlig hi-
storie, her boede nemlig den kendte digter 
Ambrosius Stubs søster, Karen Stub, præ-
steenke fra Verninge, indtil hun satte huset 
til salg i 1775. 

I dette hus flyttede Hans Peders forældre 
ind som unge. Hans Peder kom således til 
at gå i Tommerup Forskole på Skolevej 
44. Derefter kom han i hovedskolen, den 
gamle rytterskole på Kirkebjerg 9, og han 
blev konfirmeret i Tommerup Kirke over-
for i 1916. Han hjalp sin far med fragt-
kørslen, men besluttede så som 24-årig at 
udvandre. Hans Peder Christiansen døde i 
Petaluma, Californien i 1982.  

Hans Peders efterkommere kunne på Kir-
kebjerg gå i deres fars fodspor mellem 
hjem, kirke og skole. Præstegården kan 
man tilmed se i sit oprindelige ydre i Den 
fynske Landsby. Alt sammen værd at rejse 
den halve jord rundt efter. 

Fra Kirkebjerg i Tommerup  
til Californien og retur

 Doris Lewis, født Christiansen, måtte 
klappe det gamle hus på Kirkebjerg, hvor 
hendes far var dreng.

Dette billede af sine forældre, Kirstine og 
Carl Christiansen, havde Hans peder med 
sig, da han drog hjemmefra. i Tommerup 
kan man endnu møde ældre, der husker 
parret. Carl erindres som brødkusken, 
der var ”sød og rar, ordentlig og præcis”. 
Niels Jørgensen mindes Kirstine og 
skriver: ”Som barn i fyrrerne traf jeg ofte 
”Kirstine fragtmand”, som tit kom på 
Abildgaard for at hjælpe min mor og få en 
god snak og en kaffetår. min mor havde jo 
travlt med høns, ænder og gæs, så der var 
ofte brug for en hjælpende hånd. Kirstine 
var lige blevet enke, så hun havde brug 
for en at snakke med. Hun skrællede 
æbler og pærer, som så blev tørret i ovnen 
til senere brug i hyldebær- og kærne-
mælkssuppe. Før jul hjalp Kirstine med at 
pille ænder og gæs. Hun fik så noget mad 
med hjem. Sådan gik det til dengang, man 
betalte hjælpen med naturalier”.  

Kirkebjerg set op mod kirken – foreviget 
fra et gavlvindue i stuehuset til Abildgård, 
Kirkebjerg 4. i højre side den gamle Tom-
merup præstegård fra 1692. i venstre side 
forrest Kirkebjerg 7, som kan være lige 
så gammel som præstegården. Dernæst 
Kirkebjerg 5, som er revet ned for at give 
plads til vejgennembrud.   Carl Christiansen og sønnen Hans peder på fragtcentralen i odense 1925.

25
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HAUGE SMEDIE 

HYGIND SMEDIE 

HAUGE VVS 

HAUGE EL 

HAUGE ENERGI

VAGN HANSEN

WWW.HAUGEGRUPPEN.DK      

TLF. 66 18 96 00

REPARATION • SERVICE
RADIO • TV • ANTENNE • EDB

Eget værksted

SKOV’s RADIO
v/Arne Nielsen

Gyvelvænget 13
5690 Tommerup

64 76 11 78

E-mail: arne@skovsradio.dk
www.skovsradio.dk

✔ Parcelhuse 
✔ Lejligheder 
✔ Kontorer
✔ Erhverv 
✔ Institutioner

Både private
og erhverv

v/vinduespolerer Michael Bønke
Kroggårdsvænget 13, Brylle

5690 Tommerup
E-mail: suverenpolering@pc.dk

- Ring og få en suveREN aftale...
Tlf. 4027 2703

ALT DU SKAL 
BRUGE I 
HÅRDTTRÆ
Klik ind på tmsprofi l.dk og se vores 
udvalg af bl.a. beklædning og hårdt-
træshåndlister til gelændere mv.
Også salg til private!

Tlf. 64 76 14 58 
info@tmsprofil.dk

TMSPROFIL.DK
– din indgang til 
specialfremstillede 
trævarer

TMSPROFIL.DK
specialfremstillede 

TOMMERUP MASKINSNEDKERI
Specialforarbejdning  ·  Pladeskæring  ·  Snedkerarbejde 

A
S

I

TMS PROFIL

TMS PROFIL

Åbningstider:
Mandag - fredag  9 - 17.30
Lørdag  9 - 12.30

Tallerupvej 15
5690 Tommerup
Tlf. 64 75 10 16

tommerupapotek.dk
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LOKALHISTORISK ARKIV, TOMMERUP

Af margit egdal
Lokalhistorisk Artiv, Tommerup
 
Gunhild Schack petersen fortæller:

Mine forældre Aksel og Johanne Iskov 
kom til Tommerup St. i 1922 efter at have 
solgt deres gård i Bred (det var trange tider 
for landbruget). 

Min far købte et trådvæveri, der allerede 
eksisterede, vistnok kun med én væv og en 
murbindermaskine – af en Harald Busch. 
Efterhånden som årene gik, blev bygnin-
gerne udvidet til det firedobbelte. Der var 
en god stor have op imod banen at tage af. 
Flere væve kom til, en tagstensbinderma-
skine samt en maskine til at lave snehegn 
på. Snehegnene bestod af trælister flettet 
sammen med ståltråd. Det var virkelig 
store mængder af dem, der blev solgt i 
30’erne. Senere blev de lavet af plast.

Trådvævet blev lavet på lange maskiner, 
hvor trådene (i mange forskellige tykkelser 
og med mange mål på maskerne) blev ført 
frem. Manden bag maskinen holdt hånden 

således, at tråden blev flettet ind i den fore-
gående. En mand foran klippede op i den 
ønskede bredde, senere lukket, evt. påsat 
kanttråd. 

Frans Olsen har gået, man kan roligt sige 
mange tusinde kilometer bag maskinen, 
og når arbejdsdagen (og den var lang den-
gang fra 7-17) var ved at være slut, læs-
sede Frants rullerne på en trækvogn – to-
hjulet – og kørte på banen med dem. Dog 
blev de kørt på lastbil, når det var de store 
forårsleveracer (især til FDB), det drejede 
sig om. I midten af 30’erne købte far en 
automatmaskine ved ”Nordisk Kabel og 
Tråd”, og den kunne jo virkelig lave tråd-
væv. Min mand, Asger Schack Petersen, 
overtog trådvæveriet efter min fars død i 
1953. Frans Olsen var stadig hos os, det 
blev til ca. 45 år! Han var utrolig flittig og 
samvittighedsfuld. En anden trofast arbej-
der fulgte os også, nemlig Hans Nørlund. 

Vi solgte hus og fabrik på Buchwaldsvej 
og flyttede værkstedet om foran stolefa-
brikken på Svanevej. Det var en god for-
retning i mange år, men i 1967 solgte vi 

til Bred Trådvæveri, og så var det slut med 
den virksomhed i Tommerup. De gamle 
bygninger på Buchwaldsvej blev i mange 
år brugt til champignondyrkning.

Vindeby den 7.11.1995, 
Gunhild Schack petersen

Tommerup Trådvæveri
Snehegn, kyllingenet, alt kunne fås i ståltrådshegn

Tommerup Trådvæveri lå oprindelig på Buchwaldsvej 16. Tv. 
Sylvest Jensens foto af ejendommen fra 1959. 

interiør fra trådvæveriet fra begyndelsen 
af 1930’erne. Frants olsen, som står tv. i 
billedet, var på virksomheden i ca. 45 år. 

Snehegn fra Tommerup Trådvæveri klar 
til at komme ud til kunderne. 

Tommerup Trådvæveri efter flytning til 
hjørnet af Svanevej og Lindealle i Stati-
onsbyen. Tv. for væveriet ses  
Asger Schack petersens stolefabrik.

Snehegn på markerne var engang et almin-
deligt syn. Trådfabrikken i Tommerups sne-
hegn blev fremstillet af trælister flettet sam-
men med tråd. Her en anden type foreviget 
januar 1985 i det smukke vinterlandskab af 
Svend møller, odense Stadsarkiv.

Th. samme adresse foreviget af margit egdal 2018. 
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TOMMERUP 
FORSAMLINGSHUS

KIRKEBJERG

Hyggelige lokaler
Altid til tjeneste

Henvendelse på værtens 
tlf. 21 83 82 21

Tlf. 40 10 57 02 · Tlf. 64 76 29 02

www.grundejerservice.dk

• Anlægsarbejde 
• Flisearejde
• Træfældning 
• Vedligeholdelse
• Stubfræsning 
• Flisehugning

Fysioterapeuter:

• Jacob Vind

• Søren Henrik Olesen

• Stine Huusom

• Steen Thomsen

• Trine Schandor� 

• Monica Knørr

• Andreas Prescha Mørk

• Mette Jørgensen

• Martin Nielsen Kraft

• Tina Pasgaard

• Kathrine Madsen

• Mia Bæk

• Per Jensen

Massør

• Bo Janssen

Sekretær

• Tine Bisgaard

Adresse
Tommerup Fysioterapi

Linde Allé 35-37
5690 Tommerup

Tel. 64 76 18 34
tommerupfys@mail.tele.dk

www.tommerup-fysioterapi.dk

Ellehaven 19 . DK-5690 Tommerup
Tlf. +45 64 75 12 00
Fax +45 64 75 28 20

Værksted +45 64 75 26 26

AL BUSKØRSEL
I IND- OG
UDLAND

ommerup
      uristfart A/S

Tommerup Tømrer- & Snedker ApS

64 76 10 75 · 81 75 10 20

Tommerup
Tømrer & Snedker

GLASARBEJDE · NYBYGNING
TILBYGNING · OMBYGNING

TAGARBEJDE · RENOVERING
Speciale: Døre og vinduer efter mål

Tallerupvej 49 - Tommerup St.
5690 Tommerup
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Af Jørgen rasmussen,  
Lions Tommerup

Som mange måske har bemærket, er der i 
løber at de sidste par år etableret skov tæt 
på Brylle by.

Baggrund

Skoven er rejst i samarbejde mellem Vand-
Center Syd og Hedeselskabet og baggrun-
den er beskyttelse af grundvandet. Vand-
Center Syd leverer vand til Odense og har 
store vandindvindingsinteresser i området.

Grundvandsbeskyttelse gennem skovrejs-
ning prioriteres højt, især nu hvor der kon-
stateres forurening med rester fra sprøjte-
midler i mange boringer.

I 2014 indgik VandCenter Syd og Hede-
selskabet en samarbejdsaftale om privat 
skovrejsning. Siden da er der gennem-
ført i alt 3 etaper af jordfordeling og det 
er lykkedes at erhverve i alt 100 hektar 
jord indenfor området, hvor der ønskes 
skovrejsning. Forhandlinger om en fjerde 
jordfordelingsaftale er i gang og afsluttes 
i starten af 2019. Målet er, at der etableres 
minimum 130 hektar skov i området mel-
lem Brylle og Brændekilde.

Skoven ejes af Hedeselskabet og Vand-
center Syd medfinansierer jordkøbet og 
betaler for fremtidige merudgifter for pe-
sticidfri drift.

Skoven vil blive plantet som produktions-
skov og skulle gerne være klar til hugst om 
120 – 140 år.

Kort over skovrejsningsområdet.

Skovrejsning

De første 35 hektar skov blev plantet i 
2017 og i 2018 er yderligere 18 hektar ble-
vet plantet. 

Skoven vil primært bestå af løvskov og vil 
blive tilplantet med hovedsageligt bøg og 
eg samt indblanding af andre arter, som 
fuglekirsebær, spidsløn, lind og lignende. 

Der vil også blive små områder med nåle-
træer og der vil blive etableret lysninge, så 
skoven vil blive varieret og alsidig.

Adgang

Der er offentlig adgang til skoven og der 
vil blive etableret indgange flere steder. 
Skoven vil være indhegnet de første 5 – 7 
år for at beskytte træerne mod råvildt. Der 
er indgang fra Møllegyden og fra vand-
værksgrunden på Vibækvej. Det anbefales 
at benytte indgangen fra vandværksgrun-
den, hvor man kommer ind på den nye 
skovvej. Skovvejen leder til den nye bro 
over Borreby Møllebæk, hvor er markvej 
fortsætter til Toftevej, så man kan tage en 
rundtur tilbage til Brylle. 

indgang til skoven fra møllegyden.

Billede af den ”fremtidige” skovvej.

Billede af den nye vej over bækken.

Tilstand

Efter egen rekognoscering ser det ud til, at 
de fleste træer plantet i 2017  har overlevet 
tørken. Det kan være sværere at få øje på 
træerne mellem ukrudtet i området, der er 
tilplantet i 2018, men så må Hedeselskabet 
jo i gang med genplantning.

Billede af træer plantet i første etape.

Billede af livskraftigt egetræ.

Assens kommune

Som nogle måske har læst i dagspressen, 
har Assens Kommune købt 15 ha af Brylle 
Vandskov. Skoven som Assens Kommune 
har overtaget, er en del af skoven, som lig-
ger tæt på Brylle by. Med købet af skoven 
vil kommunen få mulighed for at udvikle 
den bynære skov, til et attraktivt frilufts-
område for borgerne i Brylle. Eksempelvis 
ved etablering af nye stier, opsætning af 
borde og bænke samt etablering af mad-
pakkehus og bålsted. 

Assens Kommunes areal hænger tæt sam-
men med Hedeselskabets øvrige skov i 
området – og der vil fortsat være offent-
lig adgang til Hedeselskabets del af sko-
ven. Assens Kommune og Hedeselskabet 
forventer at arbejde tæt sammen omkring 
udvikling af de rekreative muligheder i 
skoven.

Brylle vandskov
NATUR
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Glædelig Jul & Godt Nytår

Odeon Koncerthus

Stauning Whiskey

Mærsk Tårnet

DAMPA Aps
5690 Tommerup
www.dampa.dk

Tallerupvej 8 - 5690 Tommerup
Tlf. 64 76 10 13

info@tommerupoptik.dk

Algade 49 - 5683 Haarby
Tlf. 64 73 10 18

info@haarbyoptik.dk

BRILLER TIL DEN DU ER

Behold bare pengene
og køb alle de briller du vil ...
Betal rentefrit i op til 24 måneder.  
Det koster ikke en krone – hverken  i renter,  
kontogebyr eller udbetaling.

0,- udbetaling
0,- renter
0,- gebyr

Verninge Blomster Center 
Hesselhoved 4 · 5690 Tommerup

Tlf. 64 75 18 13

Traditionelt binderi
Alternativt binderi
Begravelses binderi

Brudebuketter
Kistebuketter

og meget mere...

www.verningeblomstercenter.dk

Palle Holmegaard 
Transport A/S

C.F. Tietgens Boulevard 12
5220 Odense SØ
Tlf. 65 98 18 00

Danske Fragtmænd

Totaldistribution
Kurér · Hellæs 

Personlig rådgivning med forståelse 
og respekt skaber tryghed.

Telefon 64 76 12 18
Kirkebjerg 1
5690 Tommerup 
www.scharfe.dk 
Medlem af Danske Bedemænd

www.aaef.dk

Vestbirkvej 3 
5240 Odense NØ
Tlf. 66 15 66 88

Årslev Entreprenør-
forretning ApS
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VIRKSOMHEDSPORTRÆT

Tommerup Bys Fjernvarmeforsyning og  
Tommerup St. Varmeforsyning a.m.b.a. 

Af Hans L. pedersen

Sammmenkobling af de to fjernvar-
mefosyninger: I året 2009 stiftes et 
interessentskab med Tommerup Bys 
Fjernvarmeforsyning og Tommerup St. 
Varmeforsyning a.m.b.a som ligeværdige 
interessenter, for at gøre det muligt at 
sammenkoble de to fjernvarmesystemer: 
Tommerup Bys Fjernvarmeforsyning med 
træflisfyring og Tommerup Stations Fjern-
varme med naturgasfyring og strømpro-
duktion. Sammenkoblingen kunne være 
med til at øge forsyningssikkerheden samt 
udligne spidsbelastninger og brændselspri-
ser. Rent fysisk blev sammenkoblingen ef-
fektueret ved nedgravning af rørforbindel-
sen langs Assensbanen. Anlægsudgifterne 
(12 millioner kroner) til rørføring og af-
regningssystemer afholdtes af Tommerup 
Fjernvarme I/S  d.v.s. af de to interessenter.  
Det blev ligeledes besluttet at al varmeaf-
regning mellem de to selskaber skulle ske 
til I/S `et. Det genererede resultat bliver så 
delt lige.

Solvarmeanlægget tager form:  Med den 
nye forbindelse mellem de to fjernvar-
meforsyninger opstod ideen om en fælles 
alternativ og miljøvenlig varmeforsyning. 
Med de gode resultater man kunne vise på 
eksisterende solvarmeanlæg (bl.a. Ærø), 
lå det klart, at alternativet måtte blive sol-

varme. Arbejdet med at finde det 
nødvendige areal (ca. 8-10 

hektarer) lykkedes i 2015,  
og med assistance fra aner-
kendte rådgivningsfirmaer 
kunne de to bestyrelser i 
maj måned fremlægge et 

komplet projekt for de to varmeforsynin-
gers andelshavere,  med anmodning om til-
ladelse til optagelse af et etableringslån på 
30 millioner kroner – som man fik. Assens 
Kommune havde selvfølgelig også givet 
sin tilladelse til opførelse af Fyns største 
solvarmeanlæg. Nu kunne detailplanlæg-
gerne gå i gang. Det første spadestik skulle 
tages inden udgangen af 2015, og anlæg-
get forventedes at være klar til produktion 
inden udgangen af 2016.

Anlægget: Anlægget blev projekteret til 
15.120 kvm solflade, som ville beslag-
lægge et grundareal på 4,5 hektarer. Det 
opkøbte areal er 9 hektarer a.h.t. mulige 
fremtidige udvidelser. Leverandøren blev 
Arcon Sunmark, Skørping. Juni 2016 er 
anlægget taget i drift, og der produceres 
gode MWh.

Varmetransporten fra solpanelerne sker 
ved parallelforbundne isolerede rørsyste-
mer panelrække efter panelrække. Trans-
portmediet er fortyndet glycol (kølervæ-
ske) frostsikret til minus 30 grader C. I det 
lukkede system kan  væskens kogepunkt  
øges til 110 grader C, men må aldrig over-
stige 95 grader C for at have en passende 
sikkerhedsmargin ( præcis som bilen kø-
lersystem). Den 5000 kbm store akkumu-
leringstank opsamler varmen som nu kan 
hentes over i fjernvarmesystemerne efter 
behov. På en god solskinssommerdag kan 
panelerne præstere en maks. effekt på 14 
MW i middags- og eftermiddagstimerne.

Denne sommer har virkelig sat systemet på 
prøve, idet antallet af solskinstimer langt 
oversteg normalen, og man måtte derfor 
pumpe varme tilbage i panelerne om nat-

ten for at have tilstrækkelig lagerkapacitet 
til varme om dagen. Alle disse funktioner 
kører automatisk for at undgå at overskride 
max. temperaturen på 95 grader C.  Auto-
matikken bruger næste dag vejrudsigt i be-
regningerne.

Anlægget i drift: De to fjernvarmefor-
syninger har i lange perioder lukket ned 
for der egen varmeproduktion og trækker 
i stedet varme fra solvarmeanlægget. Den 
forbrugte varme afregnes som nævnt til det 
fælles interessentskab.

Den daglige drift og inspektion kan stort 
set klares af et monitorsystem som kan be-
tjenes såvel fra teknikbygningen på grun-
den som fra de to varmeselskabers drifts-
kontorer.

I bæredygtighedens højeste betydning va-
retages plejen af den 9 hektarer store grund 
af ca. 50 får som sørger for afgræsning. 
Dog må man træde til med lidt mekanisk 
rydning af tidsler og lignende som ikke er 
fårenes livret. Vinduespudsning overlades 
til de højere magter.

Tommerup Fjernvarme I/S

Fyns største solvarmeanlæg

Solvarmepaneler langs med Assensbanen. Solvarmepaneler så langt øjet rækker.
et forureningsfrit varmeværk  

tilpasset landskabet.

Teknikbygning og  
akku muleringstank, 5000 kbm.

per Krogkær, daglig leder



32

Besøg vores hjemmeside 

julitommerup.dk senest 17. dec. og 

deltag i lodtrækningen om en præmie til en 

værdi af 500 kr. Konkurrencen har noget 

med spillet at gøre...

Julesjov
JULESJOV – Når du i mål inden          den         24. december? Spil og få svaret her!

Uge Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

48
*** START *** 

Find en terning og nogle brikker frem, og spil med familien. 
Vinderen er den, som når først til juleaften!  

1 2
eKSTRASLAg

49 3 4
RyK 3 dAge

FReM :) 6
RyK 7 dAge

FReM :)
8

* SMIL *

9
eKSTRASLAg

50 10
* SyNg *

RyK 3 dAge
TILBAge :( 12

RyK 3 dAge
TILBAge :( 14

RyK 3 dAge
FReM :)

16
eKSTRASLAg

51 17
VeNT 1 OMgANg

18
* SNORK *

RyK 4 dAge
FReM :)

20
* HOP 5 SeK. *

21
 * FLøjT *

22
 * gRIN *

23
eKSTRASLAg

52
24. dec.

2018

*** VINdeR ***

RyK TILBAge
TIL START :(

RyK 7 dAge
TILBAge :(

RyK 9 dAge
TILBAge :(

RyK 13 dAge
TILBAge :(

RyK 5 dAge
TILBAge :) 30

Slå med terningen, og flyt din brik terningens øjne. Hvis du slår en 6’er må flytte én modstanders brik op til 6 dage tilbage!
du skal lande præcis på juleaften den 24. december 2018 – kommer du først i mål, er du familiens julechamp 2018! 
På www.julitommerup.dk kan du hente en version af spillet, du selv kan printe – evt. lave dine egne regler.

FUgLeSKydNINg 
18. AUg 2019

LIONS TOMMERUP

Oplev en fantasti sk søndag med hyggeligt samvær og god mad.

Husk hvis du bliver Fuglekonge, er der ikke nogen forpligtelser.

Første fugleskydning i Tommerup foregik i 1905.

Hør nærmere tlf. 21374301 eller 51175281.

Hej Andton
Hej Andgelina
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VIRKSOMHEDSPORTRÆT

Af Jens Kristian Appe  
og Hans L. petersen

 
Den sunde nysgerrighed fik overtaget ef-
ter gentagne forbikørsler af det oprindelige 
Tommerup Teglværk Skovstrupvej, Skov-
strupvej 57. 

Hvor der tidligere var stablet mursten, 
ligger der nu træ på forskellige behand-
lingsstadier, og på det grønne areal foran 
bygningen er der opstillet nogle flotte ke-
ramiske værker. Vi har jo selvfølgelig set 
og hørt om Tommerup Krukken som Tom-
merups bryllupsgave til Kronprinseparret 
2004, og at det markant høje tårn sandsyn-
ligvis havde været brugt ved fremstillingen 
af krukken. Herfra overgår virkeligheden 
fantasien.

Skovstrupvej 57 – det tidligere teglværk, 
blev okt. 2015 handlet fra Pipers Teglvær-
ker til Ejendomsselskabet af 1. maj 2012 
ApS. Stedet er nu domicil for to kreative 
virksomheder Tablemanners ApS og Tom-
merup Keramiske Værksted.

Skovstrupvej 57 Vest: 
Fra Tommerup Teglværk, 
Skovstrupvej til Tommerup 
Keramiske Værksted

Bygningerne blev opført som afløsning 
for Tommerup Teglværk på Vædegårds-
vej i 1960´erne. I en tid hvor byggebran-
chen lå underdrejet (omkring 1981) blev 
teglværkets produktion af standardmur-
sten, og tagsten overflødig og teglværket 
ledelse søgte overlevelse for teglværket 
ved omstilling til specialprodukter – gla-
serede mursten der kunne bruges til møn-
stermuring. I 1985 mødte teglværksdi-
rektøren Ole Rasmussen Esben Lyngsaa 
Madsen og Bjørn Nørgaard. Det lykkedes 
de to kunstnere, at overbevise direktøren 
om en mulig fremtid som leverandør af 
elementer til udsmykning af fremtidigt 
byggeri (udtales bygningskunst) udover 
produktion af glaserede mursten.  Eks-
perimenter med fremstillingsmetoder og 
glasurer og holdbarhed resulterede i at 
Tommerup Teglværk i 1987 kunne opføre 
en 650 kvm stor tilbygning med støtte fra 
Teknologistyrelsen. Tilbygningen skulle 
rumme et ”eksperimenterende værksted 
inden for formgivning, glasering og ud-
smykning i tegl”. Dette eksperiment har 
udviklet mere end 3000 forskellige gla-
surfarver/egenskaber.

Nu begyndte arkitekter, kunsthåndvær-
kere, billedkunstnere og skulptører at blive 
interesseret i de fine faciliteter, der kunne 
tilbydes i et samarbejde med Tommerup 
Teglværk, som de i forvejen kendte som 
producent af glaserede teglsten. Grundla-
get for det senere Tommerup Keramiske 
Værksted var hermed skabt.

Keramikeren Ole Jensen afsluttede sine 
studier 1985 med et afgangsprojekt (en 
tre meter høj ”Hønseportal” nu Skive 

Kunstmuseum) på teglværket med en ung 
keramikstuderende Gunhild Rudjord som 
assistent. Dette projekt blev Gunhilds før-
ste møde Tommerup Teglværk og gennem 
hendes og Esbens forbindelse med kunst-
neren Bjørn Nørgaard, som søgte et sted 
hvor han kunne realisere et stort udsmyk-
ningsprojekt, begyndte begivenhederne på 
Tommerup Teglværk at tage form.

Tommerup Keramiske Værksted

I 1987 blev den før omtalte tilbygning of-
ficielt etableret som teglværkets afdeling 
for billedkunstnere med de to keramiske 
eksperter Esben Lyngsaa og Gunhild Rud-
jord som drivkræfter i værkstedet.  Samti-
dig indkøbtes en naturgasfyret kammerovn 
med indvendig højde på 2 m og et rumfang 
på 4,5 kbm.

Tommerup Teglværks videre drift blev me-
get præget af skiftende konjunkturer, byg-
gemetoder og meget skrappe sparerunder 
på såvel nybyg som renoveringsprojekter. 
I 1990 måtte mange teglværker overgive 
sig i konkurrence med betonbyggeri. Tom-
merup Teglværks ledelse troede på fremti-
den med glaserede sten som udgjorde 65 
% af teglværkets omsætning, og som blev 
solgt til både hjemme – og eksportmarke-
det. Dette, sammen med at et stigende antal 
kunstnere blev opmærksomme på mulighe-
der for at arbejde i storformat i teglværkets 
nye tilbygning, gjorde teglværksdirektør 
Ole Rasmussen sikker i sin vurdering af 
virksomhedens fremtid. Derudover havde 
teglværket gennem Gunhild Rudjords sy-
stematiske udvikling og dokumentation en 
enorm ekspertise i keramik/stentøjsglasur 
som var uovertruffet i branchen.

Den normale murstensproduktion måtte 
imidlertid indstilles i 1992 og dermed var 

Hvad sker der på  
Skovstrupvej 57?

Tablemanners ApS har til huse mod øst.     

Tommerup Krukken  
inden brænding

Tommerup Keramiske Værksted  
findes i den vestlige afd.
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Knarreborg
Tlf. 64 76 15 35

Tommerup St.
Tlf. 64 76 14 18

Brylle
Tlf. 64 75 12 11

Din lokale vaskehal
Åben 7.00  -  22.00

Altid i nærheden
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kun specialproduktionen tilbage. På trods 
af frasalg af dele af produktionsapparatet 
måtte man i 1993 gå i betalingsstandsning 
og Pipers Teglværker A/S opkøbte 70% 
af virksomheden. Ole Rasmussen beholdt 
30% med det formål at videreføre og udvi-
de markedsføringen af glaserede teglsten. 
Den rekonstruerede virksomhed fik navnet 
Tommerup Bygningskeramik. 

I 1995 måtte man opgive produktionen 
af glaserede mursten og specialsten, idet 
der sjældent blev plads til disse noget dy-
rere byggelementer i nybyggeri. Herefter 
solgte Ole Rasmussen sin 30% andel til 
Pipers Teglværker. Esben Lyngsaa Mad-
sen overtog i en overgangsordning ledel-
sen af bygningskeramisk afdeling, men 
blev snart afløst af en nyansat driftsleder, 
for at hellige sig den stigende aktivitet på 
det kunstneriske værksted. Frem til 2010 
producerede man specialsten på teglvær-
ket som en afdeling af Pipers Teglværk 
A/S. Herefter blev alle Bygningskeramik 
produktioner overflyttet til andre af Pipers 
Teglværker A/S (disse blev i 2015 fusione-
ret med Randers Tegl A/S)

Tommerup Keramiske  
Værksted ApS, 1999

Gunhild Rudsjord og Esben Lyngsaa Mad-
sen fik nu mulighed for at koncentrere sig 
om samarbejdet med de mange kunstnere, 
som havde deres udførende virke med 
store keramiske projekter på værkstedet. 
Gunhild og Esben havde i forbindelse med 
udflytningen af teglværksproduktionen 
nogle tanker om at gå selvstændigt med 
kunstnerværkstedet gennem en forpagt-
ningsaftale med Pipers Teglværker A/S.

Dette resulterede i oprettelse af anparts-
selskabet Tommerup Keramiske Værk-
sted ApS med anpartshaverne: Claus 
Christiansen/C.C. Holding a/s, Maja Lisa 
Engelhardt og Peter Brandes, Arne Knud-
sen, Henning Kruse Petersen, Ole Schiang, 
Elsebeth Stryhn, Gunhild Rudjord og Es-

ben Lyngsaa Madsen. Selskabets revisor 
og sekretær: Alfred Grinderslev. Bjørn 
Nørgård blev bestyrelsens tilforordnede. 
Senere indtrådte Anders Normann og An-
ders U. Schrøder.

2012: Med svingende økonomiske resulta-
ter som følge af svingende aktivitet beslut-
tede bestyrelsen af Tommerup Keramiske 
Værksted ApS at nedlægge sig selv og 
sælge alle anparter til Gunhild og Esben 
for samlet 1 kr.

Efterfølgende har det vist sig, at det var 
den helt rigtige beslutning for at sikre 
fremtiden for værkstedet. Med det store 
engagement fra Gunhild Rudjord og Es-
ben Lyngsaa Madsen har Tommerup Ke-
ramiske Værksted opnået en anerkendelse 
og udvikling, der rækker langt ud over 
landets grænser. Gunhild Rudjord og Es-
ben Lyngsaa Madsen modtog 18. marts i 
år udmærkelsen som Ridder af 1. grad af 
Dannebrogsordenen som anerkendelse for 
deres arbejde med og for kunsten og for 
deres parathed til altid at stille deres viden 
og teknik til rådighed.

Værkstedets motorer

Gunhild Rudjord er keramiker fra Kol-
ding Kunsthåndværkerskole i 1987, og 
har i hele sit virke med at få værkstedet 
til at fungere haft overskud til at udvikle 
sin egen karriere som keramisk kunstner, 
sammen med at hun har udviklet recepter 
på mere end 3000 glasurer med farver og 
overflade i et system således, at glasuren 
til enhver tid kan reproduceres. En kom-
petence som alle tilknyttede kunstnere kan 
trække på i deres arbejde på værkstedet.

Esben Lyngsaa Madsen har en hånd-
værkeruddannelse som tømrer 1968. Han 
blev indfanget af arbejdet med keramik 
og udførte sit afgangsprojekt som kera-
miker fra Kolding Kunsthåndværkerskole 
i 1976. Esben blev ansat på Tommerup 
Teglværk Skovstrupvej i 1985 som eks-

pert i bygningskeramik og som forbindelse 
til den spirende interesse for Teglværkets 
faciliteter til udførelse af større keramiske 
kunstværker (f.eks. Peder Brandes kæm-
pekrukke til Verdensudstillingen i Sevilla, 
som blev optaget i Guinness rekordbog 
som verdens største krukke i brændt i et 
stykke).

Esben og Gunhild blev gift i 1999 og flyt-
tede fra Vædegårdsvej til Svanninge i 
2003.

Opgavefordelingen på værkstedet er klart 
delt op med Esben som teknikeren, hånd-
værkeren og administratoren. Gunhild som 
glasurmester kunstner med vejledning af 
uge kunstnere. (Ideerne til mange af Gun-
hilds værker er skabt i hendes private ate-
lier på bopælen)  

Det er endnu ikke lykkes nogen kunstner 
at stille Esben og Gunhild en keramisk op-
gave de ikke kunne løse.

esben ved peder  
Brandes krukke.

esben og Gunhild blev 
gift i 1999 og flyttede 
fra Vædegårdsvej til 

Svanninge i 2003.

en bid af Gunhilds glasursarkiv.

ornamenteret tegl.
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LOKALHISTORIE

Det vil række langt ud over denne artikel, 
at beskrive de kunstnere og deres kerami-
ske værker, som er blevet til her på Tom-
merup Keramiske Værksted. Kunstnere 
som Peder Brandes, Bjørn Nørregård, HM 
Dronning Sonja af Norge, Kjell Nupen og  
Magne Furuholmen er navne, som i lighed 
med velsagtens flere end 100 andre kunst-
nere kan være enige om, at deres arbejder 
kun blev mulige med hjælp fra Tommerup 
Keramiske Værksted og dets ekspertise: 
Gunhild Rudjord, Esben Lyngsaa og ikke 
mindst keramikeren Per Ahlmann, som har 
været den faste støtte til alle krævende op-
gaver. 

Billeder fra troldmændenes værksted.  Se 
meget mere i fantastiske ”Tommerup Ke-
ramiske Værksted bind 1 og 2”

Skovstrupvej 57 Øst: Fra tegl til træ – Tablemanners ApS 

Hvad gør man, når man står med 
et stykke fantastisk godt træ og 
har nogle ideer om hvordan man 
kunne indrette sig med rustikke 
og alligevel elegante møbler. 

De kreative finder nogle egnede 
lokaler og brugbare maskiner og det 

som ikke findes med de ønskede funktio-
ner og de i de rigtige dimensioner, må kon-
strueres.

Det var starten på Tablemanners (oversat: 
bordskik). Bjarne var praktikeren og Oluf 
var arkitekten m. erfaring som savværks-
ejer. Med udgangspunkt i traditionerne fra 
Nårup Savværk og arbejdet med møbeltræ 
til lokale møbelfabrikker samt erfarin-
gerne med unikt møbeldesign etablerede 
de med hjælp fra Torben Hansen  i 2015 
virksomheden Tablemanners, hvor design 
og fremstilling af plankeborde og bænke 
samt andre møbler i massivt træ. Torben 
har på et senere tidspunkt søgt andre ud-
fordringer.

Begge har en dyb respekt og passion for 
træ, og ambitionen er at få hver eneste 
plankes unikke kvaliteter omsat til smukke 
og personlige plankeborde.

Tablemanners varetager hele processen 
fra jord til bord. De udvælger sammen med 

skovejeren træerne i skoven. Her ville til-
fældet, at der i skoven til St. Appe fandtes 
nogle fantastisk flotte egetræer, som for 
mere en 175 år siden blev plantet med for-
målet at levere tømmer til krigsskibe. Træ-
erne havde hele tiden haft optimale vækst-
betingelser og derfor meget veludviklede. 
De kunne dermed få kvalitetsbetegnelsen 
”kongelig flådeeg”. Efter hjemkommet 
til Skovstupvej bliver de enkelte kævlers 
unikke kvaliteter nøje vurderet inden op-
skæring til planker. Disse tørrer naturligt 
i ca. 2 år udendørs under tag, hvorefter de 
færdigtørres i tørrestuen. Produktionen 
spænder fra høvlede og pudsede planker 
til gør-det-selv folket, til færdige unikke 
plankeborde og møbler leveret og opsat af 
Tablemanners.

Maskinparkens hovedelementer er en op-
skærersav og en kæmpe, specialkonstru-
eret afretter. 

Specialopgaver er Tablemanners livret. Fra 
multikunstneren Peder Brandes fik man en 
forespørgsel om 12 bænke og en prædike-
stol til en kirke i Los Angeles, Biola Uni-
versity Calvary Chapel med en leverings-
tid 18 mdr. Efter et par småjusteringer i 
designet, for at kunne producere møblerne, 
var ordren i hus og leveringen blev afski-
bet for ca. 2 mdr. siden. For at forsendelsen 

kunne ske forsvarligt blev møblerne sam-
let og fædigbehandlet i kirken. 

Kirken var i øvrigt udsmykket med bly-
indfattet glasmosaik af Peder Brandes og 
med altertæppe designet af Maja Lisa En-
gelhard

Tablemanners  leverer gerne alt i planker 
til såvel virksomheder som private. Fæd-
igbearbejdede eller som rå halvfabrikata. 

Mangler du tørt pejsebrænde er dette la-
gervare.  

Kig ind på Tablemanners website og bliv 
inspireret. 

en søjle fra et meget omfattende oslo-værkTårnovn til megastore værker

De tre træmænd:
oluf Lund,  Bjarne Serup, Torben Hansen

Bænke og en prædikestol  
til en kirke i Los Angeles.

eksempler på produkter  
og komplet interiør  
leverance.
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Østerbro 4  ·  5690 Tommerup  ·  Tlf. 28 15 76 34  ·  mail@danishoutdoor.dk www.haar-saksen.dk

Mandag-Torsdag kl. 8.30-18.00
Fredag kl. 8.30-17.00
Lørdag kl. 8.00-12.00

Åbningstider (også uden tidsbestilling)

Sortebrovej 3 
5690 Tommerup 

64 76 33 83

Bredgade 91
5560 Aarup
40 48 33 83

Tallerupvej 22 
5690 Tommerup St. 

64 76 16 12

GRAFISK HUS
ASSENS Vi trykker på alt...

Tommerup Tryk
Tlf.  64 76 16 00
tt@tommeruptryk.dk

Vissenbjerg Tryk
Tlf.  64 47 24 25
mail@vissenbjergtryk.dk

Deslers Grafisk
Tlf.  64 71 48 09
info@deslers.dk

Drejervænget 8 
5610 Assens
Erhvervspark Assens

Tommerup Tryk · Vissenbjerg Tryk · Deslers Grafi sk

Køb bogen direkte hos forfatteren:
pb@asbjornborberg.dk

Storm P. vies 
omsider en generøst 
grundigt og skarpt 
usentimental biografi , 
der lader national - 
humoristens blod, 
sved og stårer stå 
frem i fuldt fl or.
Lars Bukdahl,
Weekendavisen

Kristeligt Dagblad
Berlingske & B.T.
Dagbladenes Bureau
Midtjyllands Avis

AL AFFALD
FJERNES
Med og uden grabbe.

Sten og grus
leveres.

Containere til
industri og 

private udlejes.

Vognmand
ARNE NIELSEN

Brylle . Tlf. 64 75 14 15

 Blev du ikke spurgt 
om du ville have en annonce 

i Lions Club Tommerups 
årlige julehæfte: Jul i 

Tommerup, så send os 
en mail, så kontakter vi dig 
til næste år. Skriv til os på 

annonce@julitommerup.dk 

Lions Club Tommerups 
julehæfte er udkommet trofast 
hvert år siden 1982 og støttes 

bredt af erhvervslivet i 
Tommerup og omegn. 



FORSIDEKUNSTNER

Årets  
forsidekunstner
Af peter Borberg, journalist,  
mag.art. og forfatter 

Der er overskrifter, der falder på 
plads i køen i Rema 1000, mens jeg 
venter på, at de åbner kasse 2. Der 
er de første linjer til en ny bog, som 
nærmest kommer listende helt af 
sig selv, mens jeg cykler under via-
dukten på Tallerupvej uden skærm 
over baghjulet på en regnvejrsdag. 
Og der er sloganet, der popper op 
under løbeturen, mens jeg snubler 
over en gren på Hjertestien i Høgs-
holtskoven.       

Jeg er forfatter, journalist og kom-
munikationsrådgiver og bosid-
dende i Tommerup Stationsby på 
10. år. Til daglig er jeg medejer 
af kommunikationsvirksomheden 
Asbjørn & Borberg, som holder 
til i Odense, og som indtil for få 
år siden var placeret i Tommerup 
Erhvervspark. Sammen med min 
kompagnon, journalist og forfat-
ter Thorsten Asbjørn, samt et par 
kvikke studentermedhjælpere, 
hjælper jeg virksomheder og or-
ganisationer med at få fortalt deres 
gode historier. 

Vi skriver pressemeddelelser, hvor 
vi forsøger at få den gode historie 

bragt i medierne, og vi laver tek-
ster til alt lige fra magasiner og 
brochurer til nyhedsbreve, hjem-
mesider og sociale medier. Derud-
over skriver vi bøger – sammen og 
hver for sig. I løbet af de sidste 10 
år har min kompagnon og jeg skre-
vet bøger blandt andet om Odense 
Boldklub, Storebæltsforbindelsen, 
idrætsskader og et stykke besættel-
seshistorie på den jyske vestkyst. 
Vores firmareol tæller desuden fle-
re bøger om virksomheder, der har 
ønsket at få indkredset deres hi-
storier og værdier i bogform. Kort 
sagt, så hjælper vi virksomheder 
og organisationer med at finde ud 
af, hvad der er deres kernefortæl-
ling, for derefter at give den ord.

Ved siden af mit professionelle 
skrivearbejde har jeg haft bogpro-
jekter, der har været drevet af en 
personlig interesse. Det startede 
med en bog om humor, derefter 
fulgte en børnebog om rockkongen 
Elvis Presley, og sidste år udgav 
jeg mit hidtil største bogprojekt til 
dato, nemlig en 600 siders biografi 
om tusindkunstneren Robert Storm 
Petersen – bedre kendt som Storm 
P. For tiden arbejder jeg sammen 
med forfatteren Henrik Busborg 
fra Odense på en biografi om ko-

mikeren Jørgen Ryg samt en bog 
om Storm P. i Amerika. Begge bø-
ger udkommer i 2019. 

Uanset hvad jeg skriver på, så er 
Tommerup stort set altid med ved 
tastaturet. Som en kilde til det, der 
lidt højstemt går under betegnelsen 
inspiration. Der er her i Tomme-
rup, at hverdagens små oplevelser 
bliver til ord – det er her, indtryk 
bliver til udtryk...    

Peter Borberg (f.1972): Mag.art. i 
nordisk sprog og litteratur (SDU), 
journalist og forfatter. Medejer 
af kommunikationsbureauet As-
bjørn & Borberg ApS – læs mere 
på www.asbjornborberg.dk. Peter 
Borberg er gift med Anette Krogs-
gaard Borberg og har døtrene Frida 
og Silje. 

Tanlængerne 
Bøgild

Lars Jacobsen
Tlf. 42 17 02 21

Vil du have det ud af systemet?

Ring til

kloakspuling
kloak TV
rodskæring
ejendomsservice
slamsugning



Igen 
i år vil vi 

gerne benytte 
lejligheden til at 

takke alle der støtter 
vores arbejde. Det er dejligt 

at opleve den store opbakning 
fra de mange trofaste annoncører, 

forfattere og andre der gør udsendelsen 
af dette hæfte muligt, og som støtter op om vores 

arbejde, så vi fortsat kan være med til at støtte nogle gode 
for-
mål


