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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 jule-
hæftet ”Jul i Tommerup” for 39 gang.

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

I år er det fotografen Peter Fredskild som har stillet sine 
værker til rådighed, for udsmykningen af vores forside. 

Desværre er der ikke blevet mindre brug for, at organisa-
tioner 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 cyklonen Idai i Malawi, 
Zimbabwe og Mozambique som fik donation på 600.000,- 
rent vand projekt i Mozambique som også fik donation af 
Lions Danmarks Katastrofehjælp som Lions Tommerup er 
en del af.

Lions er en frivillig organisation. Alle de penge der ind-
samles 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 akti-
viteter og arrangementer, hvor der samles ind til humani-
tære formål, både nationalt, internationalt og lokalt. I år er 
80 % af pengene gået til Lokale formål. Det er aktiviteter 
som vores julehæfte, kunstgødnings salg der er grundlag 
for at vi kan samle penge ind, og hjælpe der hvor der er 
behov for det. 

Hvis du skulle have lyst til at læse nogle ældre Jul i Tomme-
rup, 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 humanitære 
arbejde i Lions muligt.

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

Julehæfteudvalget  
Lions Tommerup
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Af Hans L. Petersen 
Præsident Lions Tommerup 20/21

Lions Klub Tommerup fylder 39 år til fe-
bruar og er et medlem af familien Lions 
Club Danmark, som igen er en del af ver-
densorganisationen Lions Club Interna-
tional med mere end 100 års traditioner i 
humanitært hjælpearbejde.

Lions Klub Tommerup er suveræn i sine 
beslutninger, men er selvfølgelig inte-
greret i organisationen og dens princip-
per, således at Lions Klub Tommerup og  
Lions Club Malaysia har samme mål-
sætning: We Serve – til tjeneste når der 
er behov for ekstra akut hjælp eller hjælp 

i forbindelse med sundheds – eller uddan-
nelsesprogrammer.

Nationalt og lokalt hjælpearbejde er de 
mest synlige dele af vore aktiviteter. Det 
er en meget vigtig pointe for os, at alle 
midler som oparbejdes sendes videre til 
hjælpearbejde uden administrationsom-
kostninger. Organisationen og vores klub 
drives for vort medlemskontingent med 
ca. halvdelen til vores lokale klub og den 
anden halvdel til nationalt – og internatio-
nalt organisationsarbejde.

Lionsarbejdet har siden Danmarks coro-
nanedlukning været en udfordring som vi 
næsten har måttet give op over for. For-

samlingsrestriktioner og hensynet til sær-
lige risikogrupper har desværre forhindret 
os i vore normale aktiviteter. Såvel internt 
i klubben som eksternt har alle aktiviteter 
været aflyst eller kørt på et minimum. Vi 
ser frem til, at vi igen kan mødes på klub-
niveau uden frygt for Covid-19 smitte. 

Lions Klub Tommerup har stadig midler 
til donation og tager fortsat gerne imod 
ansøgninger til humanitære formål.

Har du lyst til at høre/læse mere om Lions 
Club, kan du e-maile til kontakt.tomme-
rup@lions.dk. Vi tager gerne en snak eller 
sender dig informationsmateriale, så vi er 
klar til at invitere efter coronatiden.

PRÆSIDENTEN HAR ORDET

Lions Klub Tommerup 
til hvilken nytte ?
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SOGNEPRÆSTEN HAR ORDET

Rør blot ikke  
ved min gamle jul…

Af Dorthe Terp Dahl 
Sognepræst i Brylle

Vi kender nok alle sammen slutningen 
på Peter Fabers populære julesang fra 
1848 Sikken voldsom trængsel og alarm. 
Det er en dejlig sang, som gør den dan-
ske jul så nærværende, at man nærmest 
kan smage og lugte den, når man synger 
sangen. Vers efter vers beskriver den, 
hvordan dagene op til jul er fyldt med 
hektisk aktivitet både i hjemmene og i 
byens gader. Der er julefester overalt. 
Der er ”julelege”, hvor man forsøger at 
blive kysset af pigerne. Torve og stræder 
er fyldt med boder, hvor man kan købe 
juletræer og frugt og godter. Butikkernes 
facader lyser op i vintermørket og frister 
børn og voksne med deres enorme vare-
udbud. Der er et menneskemylder uden 
lige. Alle haster afsted for at nå det hele 
og nå hjem til familien, hvor træet står 
pyntet, og risengrøden, æbleskiverne og 
gåsestegen venter på, at familien samles. 
Selv julegudstjenesten i kirken er kom-
met med i sangen, som noget, der absolut 
ikke kan undværes. Og allerbedst er den, 
hvis prædikenen er kedelig, for så kan 
man få sig en tiltrængt lur. Til slut kon-
kluderer Peter Faber, at for hans skyld må 
der gerne blive vendt op og ned på hele 
verden, bare der ikke er nogen, der rører 
ved hans gamle jul. Og sådan er der vist 
mange af os, der har det.

For der er jo vitterligt blevet vendt op og 
ned på mangt og meget i denne verden, si-
den Peter Faber skrev sin julesang. Der er 
selvfølgelig hele den teknologiske udvik-
ling, som blot indenfor de sidste årtier har 
forandret verden og vores hverdag totalt. 
Der er den medicinske udvikling, som i 
alt fald i vores del af verden har betydet, 
at langt flere mennesker lever længere 
og er ved langt bedre helbred, end nogen 

havde troet muligt i 1848. På uddannel-
sesområdet har vi gjort et kæmpespring, 
og vores almindelige uddannelsesniveau 
ville kun være nået af de allermest velha-
vende på Peter Fabers tid. 

Men også i vores nære liv med hinanden 
er der foregået en rivende udvikling. Vo-
res madvaner er helt anderledes, end de 
var for blot et halvt århundrede siden. 
Hvor mange familier sætter sig i dag om-
kring bordet og spiser brunkål med flæsk 
eller forloren hare – for slet ikke at tale 
om forloren skildpadde med hårdkogte 
æg? Vi spiser pasta og pizza og sushi 
og mange andre fødevarer, der var totalt 
ukendte for vores forældre og bedstefor-
ældre. På samme måde er vores fami-
liemønstre stærkt forandrede i forhold 
til tidligere tider. Mange af os hører til i 
flere familier på én gang. For en del børn 
betyder det helt bogstaveligt, at de har to 
forskellige hjem med to sæt forældre og 
søskende, som de skifter mellem. Vi har i 
det hele taget et væld af forskellige fami-
lietyper i vores samfund – singler med og 
uden børn, regnbuefamilier – ja, faktisk 
findes der ikke mindre end 37 forskellige 
måder at danne familie på i Danmark. 

Og i det daglige er vi jo vældig glade for 
alle de samfundsændringer, der er sket 
og alle de muligheder, vi har fået. Ingen 
børn dør af underernæring. Ingen bliver 
nødt til at blive skomager, fordi ens far 
var skomager. Og ingen af os er tvunget 
til at blive hele livet i et dårligt ægteskab. 
Vi er langt friere til at forme vores tilvæ-
relse, som det passer os, og mon nogen af 
os for alvor ville ønske os tilbage til Peter 
Fabers tid? Vi lever godt med vores høje 
levestandard, vores madvaner og familie-
mønstre i hverdagen. Vi klarer også fint 
sommer- efterårs- og vinterferien med 
alle vores mange familierelationer, og på-

ske og pinse går ligeledes glimrende. Vi 
har indoptaget nye traditioner, der passer 
til vores tilværelse, og fundet nye måder 
at være sammen med alle vores sammen-
bragte familier på. 

Men julen er en helt anden sag. Den skal 
helst holdes, som den altid er blevet, og 
som altså ikke har ændret sig ret meget 
siden Sikken voldsom trængsel og alarm 
blev skrevet. I julemåneden spiser vi fede 
og tunge retter, så vi næsten bliver dår-
lige, fordi vi slet ikke er vant til den kost 
mere. Vi begræder tabet af de gamle fa-
miliemønstre, der gjorde det indlysende, 
hvem vi skulle tilbringe julen med, og vi 
plages af skyldfølelse over ikke at kunne 
danse om juletræet med alle vores fami-
liemedlemmer på én gang.

I år bliver alting formodentlig anderledes. 
Vi er blevet ramt af en pandemi, der tvin-
ger os til at ændre vores adfærd også i for-
hold til julen. Den ændrer sikkert ikke vo-
res julespisevaner, men alt andet kan den 
godt gå hen at lave om på. Jeg gætter f.eks 
på, at der ikke vil blive kysset ret meget 
ved julelegene/julefrokosterne i år (nå, ja, 
det skyldes måske ikke bare angsten for 
corona). Jeg gætter også på, at vi må finde 
andre måder at være sammen på end lige 
den at kunne danne en lang kæde om ju-
letræet. Og vi skal nok finde ud af det. Vi 
har erfaringen fra resten af året at trække 
på. Vi er faktisk i det daglige supergode 
til at håndtere familier, der er splittede op 
i mange mindre enheder og hænger sam-
men på kryds og tværs. Lad os dog bruge 
løs af de erfaringer i julen. Måske får vi 
endda en mindre anstrengende (og mindre 
anstrengt) jul, hvis vi fejrer den i overens-
stemmelse med de familiemønstre, vi 
lever i til dagligt i stedet for at forsøge 
at klemme vores store og uoverskuelige 
familienetværk ned i en fortidig form?
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MANHATTAN - DET LIGGER I TOMMERUP 
ERHVERVSPARKEN er ramme om et virksomhedsfællesskab, hvor en lang række brancher er repræsenteret 
og danner grundlaget for sparring, inspiration og gensidig udvikling i en uformel og naturlig klyngedannelse 
på tværs af brancher. 

”Fælles synergier – for udvikling og vækst” er både vores slogan og det pejlemærke som danner grundlaget for, 
at vi udvikler os sammen med virksomhederne - nuværende såvel som kommende lejere. 

Bygningerne i Erhvervsparken har, fra de blev bygget som hørfabrik og gennem årene som hvidevareproduktion 
til de seneste 15 år som erhvervspark, altid været arbejdsplads for rigtig mange mennesker i lokalområdet.  
Som et symbol på  den lokale forankring hedder vores mødelokaler Broholm, Baagegaard og Tallerup Huse, der 
alle er stednavne fra nærområdet. 

Manhattan og New York er navnene på de seneste store byggeprojekter. De to fjerne stednavne illustrerer for 
os et aktuelt billede af den transformation de gamle produktionshaller har været igennem, til de nu er moderne 
kontormiljøer. Lige som de også er rammerne om nye virksomheder, som er flyttet til kommunen og har bidraget 
til, at mere end 300 mennesker har deres arbejdsplads i Erhvervsparken  -  se et stort udvalg af virksomhederne  
på tep.dk 
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BORGMESTEREN HAR ORDET

Af Søren Steen Andersen
Borgmester

I år vil jeg beskrive lidt om grundvilkårene 
for at drive kommune. Et teknisk sammen-
surium af kriterier, der skal mødes for at 
tingene går op. Og i sidste ende en kom-
mune, der jo i sagens natur altid vil arbejde 
for at skabe så gode rammer og udviklings-
muligheder som muligt. Netop så vi kan 
tiltrække gode skatteborgere, så vi har luft 
til at hjælpe de borgere, som af forskellige 
legitime årsager han brug for hjælp til at 
klare sig selv. Sidstnævnte noget, alle vil 
–  på tværs af partiskel og geografi.

Men vi starter lige et andet sted. Til et stort 
møde mødte jeg for tre år siden en, der 
gjorde en forskel. Han hedder Arne. Og 
han skal forhåbentlig ikke på pension lige 
med det samme. Arne er journalist på et 
netbaseret fagmedie, kaldet NB-Økonomi, 
og har noget så sjældent som indblik i det 
kommunale udligningssystem. Det er der 
ikke mange, der har –  måske en håndfuld 
eller to i hele Danmark(!) Til forskel fra re-
sten har Arne en kvalitet mere, nemlig den, 
at han kan formidle. Derfor er han journa-
list. Problemet er, at det, han kan formidle 
ikke er ret læser- eller seervenligt mate-
riale. For hvem vil bruge sin tid på noget 
så usexet som Det Uvidede Totalbalance-
princip eller Overudligning, eller lignende. 
Man gaber jo allerede, når man hører det.

Problemet er bare det, at disse elementer 
er rent “kød og blod” i velfærdssamfun-
det. For disse er afgørende faktorer for at 
en kommune kan tilbyde sine borgere en 
passende velfærd. Helt afgørende for han-
dicaphjælp, undervisning eller ældrepleje, 
blot for at nævne få ting af alt det, der med 
rette forventes af en kommune.

Arne opsøgte mig på mødet og spurgte, 
om “du er klar over at din kommune er en 
blandt måske 10 kommuner i Danmark, 
hvor udligningsmekanismerne rammer 
helt skævt, og ikke virker efter hensigten”. 
Jeg havde det på fornemmelsen, men var 
ikke så langt inde i materien, så jeg kunne 
se præcist hvilke faktorer, der var tale om.

Siden da har vi holdt kontakten, og jeg er 
over tid blevet mere og mere klar over, 
hvad der var og er galt. Samtidig var der 
på Christiansborg stigende tilbøjelighed til 
at gøre noget ved det. Dérinde vidste man 
nemlig også godt, at noget var galt. Men 
alle vidste samtidig, at det ville være “alles 
kamp mod alle” på tværs af Danmark, og 

ingen vil betale. Og slutteligt at det bliver 
rigtigt grimt at stikke hovedet ind i som 
Christiansborg-politiker.

Den tidligere regering prøvede. Jeg var 
bla. på Christiansborg sammen med mine 
borgmesterkolleger fra fire andre fynske 
kommuner og tale med daværende inden-
rigsminister Simon Ammitzbøll om sagen. 
Det skete der ikke meget ved. For der var 
to partier i den tidl. regering, der ikke ville 
røre ved sagen, og hans var det ene. Det 
forklarer Arne Ullum i øvrigt ret præcist 
15 minutter inde i 19:30-nyhedsudsendel-
sen på TV-2/Fyn den 7. januar 2020, hvor 
jeg havde inviteret de fynske kommuner 
til “udligningsseminar” i Assens. Cirka 
100 fynske politikere og embedsfolk fik 
en decideret øjenåbneroplevelse den dag 
om, hvor skævt mange af tandhjulene i det 
store, uoverskuelige udligningssystem løb.

I Assens meldte vi os ind i nogle tvær-
kommunale samarbejder, hvoraf et af dem 
havde til formål at afskaffe den særlige 
hovedstadsudligning, hvor 34 kommuner 
derovre havde deres helt eget udlignings-
system – et levn fra 1930’erne, da de lærde 
flyttede ud af København til de nye om-
egnskommuner og betalte deres skat dér. 
Det kom vi faktisk i mål med.

I februar startede de vigtige udlignings-
forhandlinger mellem folketingets partier. 
De to førnævnte meldte sig hurtigt ud. Re-
geringen, Venstre, SF, Enhedslisten, Radi-
kale og Alternativet blev tilbage. Endelig 
kom der et konkret udspil – noget, alle 
havde ventet længe på. I dét udspil stod 
Assens til at få 12 mio. ud af hele affæren... 
Så lidt, at det nærmest kunne være lige me-
get. Pludselig blev der lækket oplysninger 
fra regeringen til Jyllandsposten ved en 
fejludsendt, intern mail, der beskrev inter-
ne strategier. Detaljer om forhandlingerne 
i pressen – så gik det hurtigt helt galt! Der-
fra udviklede forhandlingerne sig derhen, 
at oppositionen pludselig fik uhørt gode 
kort på hånden på grund af skandalen. 
Disse kort blev derfra spillet effektivt i vo-
res retning. Dette var nemlig stærkt med-
virkende til, at stemningen vendte, og vi i 
landkommunerne fik væsentligt mere ud af 
det. Ellers var mange af midlerne endt i de 
københavnske vestegnskommuner – noget 
Regeringens egen rådgiver, Finansierings-
udvalget, selv frarådede skulle ske.

Det skete heller ikke, bla. af ovennævnte 
årsager, og det endte som bekendt til sidst 
med, at f.eks. Assens Kommune fik 66 

mio. (!) mere at gøre godt med i budget-
terne fremover. Det har været en kamp 
gennem de seneste tre år, hvor vi i overført 
forstand måtte “sove med støvlerne på”. 
Det kunne hele tiden gå til den ene eller 
anden side. I et af sine mange interviews, 
hvor Arne Ullum ringede til mig, kom jeg i 
spøg til at love ham en buste af ham udført 
i granit blive opsat ved siden af den kendte 
Klaus Berntsen, der jo står på torvet i As-
sens. Noget hans hustru angiveligt syntes 
var meget morsomt. 

Summen af kardemommen, som man si-
ger, er faktisk at noget af det der gjorde en 
forskel var, at Arne Ullum kunne formidle 
alt det tekniske på menneskesprog. Så me-
get så de brede og almene medier fangede 
den og fik det oversat til forståeligt dansk. 
Og så kørte toget. Et tog, som vi kørte med 
og brugte en masse kræfter på at påvir-
ke. Det har virket. Imens alt dette kørte – 
og udligningssystemet endnu stadig kørte 
skævt - måtte vi jo trimme vores budgetter, 
så pengene til (de stigende) opgaver(ne) 
passede. Det var barskt, men nødvendigt, 
og alt andet end sjovt!

Først i maj-juni i år vidste vi, om vi var 
købt eller solgt. Om vi skulle fortsætte 
med at skære af, eller om vi nu endelig 
kunne lægge på. Det sidstnævnte blev hel-
digvis tilfældet. Jeg kan ikke takke nok for 
det samarbejde, vi har haft med forskel-
lige parter i alt detteher. Alle mand på dæk 
holdt stædigt ved.

En anden faktor var nemlig, at der var for 
mange ansøgningspuljer til kommunerne. 
Puljerne var der jo, fordi Christiansborg 
erkendte, at de mange opgaver var øko-
nomisk svære for kommunerne at løfte. 
Og det er jo svært at lægge budgetter med 
penge, man ikke ved om man har i de kom-
mende år. Det giver en kort økonomisk 
sigtbarhed. Nu ved vi, hvad vi får. Til ek-
sempel kan det nævnes, at en af faktorerne 
i udligningen var et såkaldt tilbagegangs-
kriterie, der pga. 8 nye borgere “for meget” 
i kommunen betød at vi mistede 43 mio. 
fra det ene år til det andet (!).

Af andre usikkerheder, der er væk nu, er en 
skattesag mellem en lokal virksomhed og 
SKAT (noget vi ikke er part i, men berøres 
af), der i ´21 koster os brutto 49,5 mio. kr. 
Oven i dette en campingsag med et nega-
tivt potentiale på op til 58 mio. kr., som vi 
med to retsinstansers medvirken endte ud 
med et rundt nul på. Ydermere er der på 
indtægtssiden en statslig finansieringstil-

66 millioner...
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Glædelig Jul & Godt Nytår

Stauning Whiskey

Høje Taastrup Politistation

DAMPA Aps
5690 Tommerup
www.dampa.dk

www.assens.dk/godegrunde

Gode    grunde til  
drømmehuset 

bygge

Hos os bor du lige midt i trygge lokalsamfund 
og i nærheden af både jobs og oplevelser. 

Haarby
Assens

Verninge

Tommerup

VissenbjergAarup

- Et dejligt sted at vokse op

www.brylle-forsamlingshus.dk

   Udlejning:
info@brylle-forsamlingshus.dk

Tlf. 64751657 

Vi ønsker alle en
 Glædelig Jul samt
 et Godt Nytår og 

tak for støtten i det 
forløbende år

 håber at vi ses i 
det det nye år

Gammelt guld 
og sølv købes

Tallerupvej 26 
Tommerup St.

 Tlf. 64 76 33 80
Kunde-P bag forretningen Byghøjvej 5, 5690 Tommerup

Tlf.: 6475 1066  •  www.fki.dk

Glædelig Jul
og 

Godt Nytår
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skudspulje (på årligt 38 mio. kr. i Assens), 
som vi nu er sikre på at få i de kommende 
år. Flere usikkerhedsmomenter fra samme 
skuffe føjer sig til og kan nu heldigvis vin-
ges af.

Således har vi nu et stabilt grundlag at 
lægge budget på. Vi har 66 mio. kr. mere, 
og vi starter med at lægge 20 mio. til 
side som et budgetværn, så vi er (endnu) 
mindre følsomme overfor overraskelser 
udefra. Oven i det kan vi bruge 22 mio. 
mere på anlægsbudgettet (byggegrunde, 
trafiksikkerhed, vedligehold af kommu-
nale bygninger, asfalt, m.m.). Slutteligt 
kan vi lægge 23 mio. på vores service. 
Vi kan således bruge flere midler på æl-
dre, handicappede, folkeskolen, forebyg-
gelse, m.m.

Sammen med nogle andre midler er vi 
nu i stand til over de kommende fire år 
at bruge 100 mio. kr. mere på handicap-
pede, 57 mio. kr. mere på ældreområdet 
og 41 mio. kr. mere på folkeskoleområ-
det. På anlægssiden får vi nu et fireårigt 
totalbudget på 340 mio. kr., så vi kan 
købe jord og byggemodne, fordoble as-
faltkontoen, bruge midler på naturstier, 
cykelstier, bedre kantbaner, rundkørsel / 
lyskryds, m.m.

Vores kommune mærker også den nye fe-
riepengelov, som koster os lige over 100 
mio. De penge betaler vi kontant på en 
gang, og derved sparer vi samlet set 12 
mio. ved ikke at skulle afdrage over de 
næste ti år, som ellers er en option også. 
De seneste 7-8 år har vi afdraget næsten 
en kvart mia. på en halvstor langfristet 
gæld, som dels kommer fra de gamle 
seks kommuner, dels en gæld der toppede 
i 2010 i den nye kommune. Om få år er så 
meget af gælden afviklet, så vi har mere 
at gøre godt med i den daglige service for 
borgerne. I 2010 toppede gælden nemlig 
med en hovedstol på 625 mio. kr., og om 

fire-fem år er så meget afviklet, at vi har 
knapt 15 mio. mere til service pr. år. Vi 
optager ikke ny gæld og har ikke gjort de 
seneste ti år, foruden nogle småposter til 
udskiftning af gadelys som sparer så me-
get, at det betales hjem i sig selv.

Velfærd, anlægsprojekter og nye tiltag 
hviler på et fundament af kompliceret 
økonomi, men i sidste ende ikke mere 
kompliceret, end at vi selvfølgelig skal 
give mindre ud end vi får ind. Det har vi 
langt bedre mulighed for nu, end for blot 
få år tilbage pga. ovennævnte udlignings-
system, som ikke er perfekt, men en hel 
del bedre end før. Og fordi vi har trimmet 
budgetterne effektivt de seneste to-tre år 
af ren nødvendighed.

På byrådsmødet 29. september har et 
enigt byråd med stemmerne 29-0 vedta-
get kommunens budget for 2021 og over-
slagsårene ´22, ´23 og ´24. Hvad angår 
så specifikt Tommerup, når nu læserne af 
dette magasin for størstedelens vedkom-
mende må formodes at bo hér?

Vi har generelt afsat penge til bedre as-
faltvedligehold (dobbelt op), flere stier 
(naturstier i samarbejde med lokalrådene, 
cykelstier og 2-i-1-veje). Der er midler til 
trafikforhold på Buchwaldsvej og ind i 
det gamle savværk til de nye boliger, som 
vi også har støttet økonomisk. Pengene 
går til et vejforløb, støjskærm op mod 
jernbanen og vej hen til et kommende, 
privat friplejehjem til 265 mio. kr, som 
private investorer er med i. Svømme-
hallen har akut brug for renovering af 
vandrenseanlægget, som skal leve op til 
nye lovkrav – vi lægger 2 mio. ind. Fyr-
tårn Tommerup får et årligt særtilskud 
på 700.000 kr. mere til driften, ligesom 
skydebanen får penge til renovering. 
Omkring byggegrunde kan vi ikke sige 
mere lige nu, men der er afsat midler til 
jordkøb og byggemodning. Disse penge 

skal gerne matches af private investorer, 
som også udstykker byggegrunde, så vi 
har et godt mix af private og kommuna-
lebyggegrunde i hele kommunen, herun-
der i 5690 Tommerup, hvor der stedvist 
er udsolgt eller næsten. Udstykningen 
Vesterled i Tommerup er reelt udsolgt 
på blot to år, så der kan sagtens sælges 
grunde rundt omkring. Vi investerer også 
i klimaet og er med i en række tiltag i 
hele kommunen, herunder i Tommerup. 
Vi vil se flere klimatiltag – bla. noget a 
la Brylle Vandskov, som blev anlagt for-
rige år. Vi etablerer et klimasekretariat, 
som kan bakke op om de mange flere 
klimatiltag, vi vil involvere os i – også 
sammen med lokale virksomheder, som 
vi bla. laver klimakontrakter med. Ga-
delyset renoveres tillige med for totalt 
set 12 mio. til nye energibesparende og 
CO2-reducerende LED-lamper.

Vi investerer i hele kommunen, både i 
5690 og i de andre seks postnumre. Det 
har vi – bla. ved Arne Ullums hjælp – me-
get bedre mulighed for nu. Og hvis ikke 
der sidste efterår og dette forår var blevet 
råbt højt, skubbet på, forhandlet, motive-
ret, “sjælemasseret”, m.m., så havde vi 
ikke stået, hvor vi står nu. Slet ikke. Det 
er tillige med ovennævnte faktorer også 
vigtigt at have økonomisk muskel til at 
danne par med private investorer og fon-
de, så vi kan udvikle yderligere. Og der 
er stor interesse udefra for at udvikle her 
i kommunen også.

Det var en tør omgang læsning, men med 
alvorligt indhold for os alle. Det kan jo 
skylles ned med lokalt brygget (jule-)øl 
og nydes sammen med en lang række lo-
kalt indkøbte varer fra 5690 Tommerup. 
Så det atter kan blive Jul I Tommerup. 

Glædelig Jul – og tak til Lion’s for dette 
blad, godt bakket op af lokale annoncø-
rer.

Kunstgødning og juletombola
Kunstgødning

Vi kom desværre ikke rundt med gød-
ning, havekalk og algefjerner i 2020 
pga. Corona.

I 2021 ændrer vi konceptet lidt: I 
Brylle, Verninge, Knarreborg samt 
Tommerup St. lægger vi en bestillings 
liste i postkassen i uge 11.

I bestiller og betaler via Mobil Pay.

Samtidig lægger vi en bestillingsliste 
ud på vor hjemmeside:  
www.tommerup.lions.dk.

Det vil sige at vi leverer i hele 5690 
Tommerup.

Vi leverer gødning m.m. i jeres carport 
eller garage i uge 12.

Når foråret kommer, vil vi orientere 
yderligere på Facebook.

På denne måde undgår vi en direkte 
kontakt med borgerne.

HUSK, at hos LIONS går overskudet 
100% ubeskåret til humanitært ar-
bejde, lokalt og internationalt.

Juletombola

Det er med vemod, at vi må meddele, 
at årets juletombola er aflyst p.g.a. 
Corona-epedemien, hvor LIONS  
prøver at overholde alle anbefalinger 
for at undgå smitte.
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HAUGE SMEDIE 

HYGIND SMEDIE 

HAUGE VVS 

HAUGE EL 

HAUGE ENERGI

VAGN HANSEN

WWW.HAUGEGRUPPEN.DK      

TLF. 66 18 96 00

HAVESERVICE
v/ Vagn Jensen

Kløvermarksvej 19, Brylle
5690 Tommerup

Tlf. 64 75 23 46
Mobil 40 33 96 23

 

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
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STILEKONKURRENCE

Nips jul

Af Signe og Oliver Kristensen 
Tallerupskolen, 9. A 

Der var engang en nisse, der hed Nip. 
Han havde på fornemmeren, at han skulle 
holde den bedste jul hidtil for alle sine 
venner, men der var bare et problem. Han 
vidste ikke, at det var d. 24. december. 

Nip vågnede på den dag, han troede var 
d. 23., men det var den d. 24. Det var 
egentligt en meget god dag, indtil han 
ville åbne sin julekalender, og han blev 
ekstrem knotten. Nogen havde spist hans 
chokolade for d. 23. Så kom han med den 
perfekte løsning – det syntes han i hvert 
fald selv, at spise chokoladen for d. 24. 
Det var en Toms Chokolade Skildpadde, 
med karamel fyld og Smarties på top-
pen. Du sidder nok og tænker “Hvor får 
man anskaffet sig sådan en julekalender 
henne?” Hvis du gerne vil have fingrene 
i sådan en, så skal du simpelthen bare 
kontakte nissen Nips bedste ven Nup, på 
hans webshop www.nupsjulekalenders-
hopmedtomsogsmarties.julinisseland. 
Men de er meget populære, så skynd dig! 

Nip gik nedenunder og tændte for fjern-
synet – han bor nemlig i en to etagers 
lejlighed, ved siden af julemandens ga-
veindpaknings institut, fordi han er jule-
mandens næst yndlings nisse, lige efter 
nissen Nap fra gavebånd afdelingen.

Nip så, at kanalen RD sendte det forkerte 
afsnit af Smarties i Juleland, de sendte 
nummer 24! Det gjorde ham endnu mere 
knotten, hvorefter han tilspurgte tv’et: 
“Hvorfor i Julemandens fløjlsbæltes navn 
sender du episode 24? Det er jo d. 23!”. 
Nip gav op på tv’et, og besluttede sig for 
at gå i supermarkedet, da han manglede 
nogle få ting til maden i morgen, d. 24. 
Han manglede faktisk alt, men hans psy-
kolog fru. Julesang sagde, at han skulle 
tænke positivt og huske at holde hovedet 
koldt). Så han rejste sig fra Julelænsesto-
len, som stod fast plantet det på røde og 
grønne tæppe, præcist 1,69 meter væk 
fra hans tv. Der var engang hvor Nips 
ven Nyp, rykkede hans stol omkring 3 
millimeter for meget, og ja, han er ikke 
blandt os i dag… Han er nemlig flyttet til 
Australien, hvor han arbejder som tæppe-
mager, men hans løn er lige så dårlig, som 
Naps julesmåkager, fordi han ikke er eg-
net til jobbet. Mens Nip gik op til super-
markedet, tænkte han, at han nok skulle 
have taget Rodulf, hans rensdyr, med, så 

han kunne få tingene med hjem igen. Til 
Nips store forargelse så han, at supermar-
ked havde lukket. De knotne hoveder fra 
Handelsafdelingen, ingen kan lide dem, 
havde lukket en dag for tidligt. “HVAD 
MED OS DER MANGLER ALT TIL JU-
LEMADEN?!” udbrød Nip, med sådan 
en kraft, at han fik en skrigeregning fra 
kommunikations- og tryghedsafdelingen. 

Så måtte Nip jo vende rundt og stampe 
vredt i jorden hele vejen hjem til nummer 
420. Men så fik Nip en genial idé! Han 
skulle da have et juletræ! Så han beslut-
tede sig for at gå ned og købe et juletræ ved 
hans lokale juletræsdealer. Han havde bare 
glemte en lille ting på ca. 169 kg., og det 
var nemlig hans højtelskede rensdyr, Ro-
dulf!

Han gik ned af Flæskestegs Boulevard, 
hvor Sovse Fabrikken ligger – den var pt. 
gået konkurs pga. håndsprit i sovsen. Det 
var Nep, der var den uheldige skabning, 
der kom til at hælde håndsprit i sovsen. 
Han blev derefter landsforvist, men det er 
ok, for han har fik lov til at bo sammen 
med Nyp i Australien. På én betingelse – 
at han lagde et godt ord ind for Nyp hos 
Julemanden. Eller som nisser kalder ham, 
Miho, som betyder søn på spansk, men 
det snakker de ikke om. Den sidste der 
gjorde det, ja, han er desværre heller ikke 
i blandt os længere… 

Nip gik langsomt og fredeligt videre gen-
nem gaderne, hen imod hans lokale jule-
træsdealer. Han så lidt røg i horisonten, 
men han tænkte, at det nok bare var et af 
Naps mange mislykkede forsøg på at lave 
julesmåkager. Men det var det ikke, det 
var juletræsdistriktet! Men det opdagede 
han først, da han var kommet hele vejen 
derhen, og det eneste Nip tænkte var, at 
han burde hælde sin lommesovs ud over 
juletræerne. Han tog sin lommelærke fra 
inderlommen på hans røde nissejakke ud, 
men det var en ekstrem fejltagelse, da der 
jo var kommet sprit i sovsen, og siden det 
er ekstremt brandfarligt, så det endte knap 
så godt... 

Det var både en god og en dårlig idé. Den 
gode ting var, at han fik et juletræ. Dog 
var der en dårlig ting, og det var, at der 
nu ikke var flere juletræer tilbage i hele 
Nisseland, pga. en mindre eksplosion i 
juletræsdistriktet. Nip blev helt glad in-
deni, HAN HAVDE ET MINDRE FOR-
BRÆNDT JULETRÆ! Men ikke desto 

mindre, var det jo et juletræ. Så skulle 
han bare have det hjem, men så opdagede 
han sin brutale fejl. Han havde glemt Ro-
dulf! 3 timer og rigtigt mange ekstreme 
julesange med alt fra Wham! til Rasmus 
Bjerg og Bois senere, kom han hjem.

Rodulf stod og smilede, mens han spise 
sine pebernødder med kartoffel smag (de 
findes også i Nips Julekalender Shop, hvis 
man kigger under “dyr”. Dog kun hvis 
man har særligt nissekort med gavebånd, 
som er pænt). Nip slæbte træet hele vejen 
ind i stuen, og stillede det på hans bedste-
mors juletræs pedestal. Den har indbygget 
selvpynter og pebernødsholder. Nip dan-
sede den meget specielle pynte dans, men 
selvpynteren udløste ikke. Så Nip gav den 
en ekstrem tofodstakling fra højrefløjen. 
Det udløste pynteholderen, hvorefter Nip 
så, at der ikke var mere pynt: “For Ralfs 
tykke ankel, hvorfor har du ikke noget 
pynt!” udbrød han lettere brutalt. 

Stilekonkurrence 2020 

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

Har andre skoler i Tommerup lyst 
til at deltage til næste år, så send en 
mail til Lions Tommerup.

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

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

Vindere af  
Lions Tommerups  
stilekonkurrencen  
2020

Førstepræmien går til ’Nips jul’ af 
Signe og Oliver Kristensen. fra 9. A.

Andenpræmien går til ’Fabriksar-
bejderen og hans kæreste’ af Mikkel 
Jensen fra 9. C.

Julehæfteudvalget  
Lions Tommerup
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LEH-SERVICE  
og MASKINUDLEJNING

Møllebakken 15
5690 Tommerup

64 76 23 13

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

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

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



11

Pludseligt sprang døren op, og ind kom 
Nap, med en lettere mislykket omgang ju-
lesmåkager. “Niiiiiiiiiip! Du skal lige prø-
ve de her julesmåkager” Nip gjorde det, 
vi alle ville have gjort, nemlig at gemme 
sig inde i køleskabet. Da Nap ikke kunne 
finde Nip, råbte han “Jeg henter lige no-
get mælk til småkagerne”. Han åbnede 
køleskabsdøren og fandt Nip “Neej, leder 
du også efter mælk?” spurgte Nap. “Tjo, 
altså tja, det kan man vel godt sige” sva-
rede Nip. Nip rakte Nap mælken, mens 
han sagde undskyld til sine smagsløg, for 
hvad der er ved at ske: Vi vælger at spare 
jer for de grusomme detaljer, men bare 
forestil jer noget I ikke kan lide og bland 
det med julekager, så får I Naps julesmå-
kager. Men tilbage til historien. Nip spiste 
en julesmåkage, og fortrød det med det 
samme. Hvorefter han komplimenterede 
den, og spyttede den ud i potteplanten, 
mens Nap ikke kiggede. 

“Hvorfor er der ikke noget pynt på dit ju-
letræ?” spurgte Nap. Nip kiggede lettere 
irriteret på ham, og lod som om han ikke 
hørte spørgsmålet. “Hvorfor er der ikke 
noget mad på bordet?” Igen kiggede Nip 
irriteret på ham, mens han grublede over, 
hvordan han skulle få noget julemad. Så 
kom han med en genial idé – det syntes 
han i hvert fald selv. “Fisk!” udbrød han. 
“Hvad?” spurgte Nap, men det hørte Nip 
ikke. Han styrtede ud til Rodulf, og så red 
han hen til den nærmeste sø. Da Nip kom 
hen til den, blev han lettere skuffet, fordi 
der var is på søen. Han prøvede at finde 
ud af, hvordan han kunne lave et hul isen, 
men pludselig løb Rodulf væk. Nip stod 
bare forbløffet, og kiggede på Rodulf, der 
nu var omkring 100 meter væk. “Kom 
tilbage!” råbte Nip, og det gjorde Rodulf 
så. Rodulf vendte sig om, som en ørn med 
sine bagben, og fór som en gazelle, hen 
mod søen med den glatte is. Men han 
stoppede ikke ved søen, han sprang deri-
mod ud på isen, som knækkede i tusinde 
små stykker. Nip jublede, nu kunne han få 
fisk til Julemaden. 

Nu manglede han bare en fiskestang, men 
det havde han også en genial plan til. – 
og igen var han den eneste der syntes, at 
det var en god ide. Specielt Rodulf var 
utilfreds med den her idé. Men alligevel 
gik Nip straks i gang. Han styrtede hen 
til nærmeste træ og knækkede en gren af. 
Så tog noget af Rudolfs skæg til en fiske-
snøre og bandt det på grenen. Nu mang-
lede han bare noget madding, så han blev 
nødt til at ofre sin sidste lommepebernød 
– dem har han i lommen, så hvis nu noget 
forfærdeligt skete, kunne han da spise en 

pebernød. Og så var det jo bare at vente, 
og ja han ventede LÆNGE. Faktisk så 
længe, at selv Rodulf blev træt. Men så 
kom der endelig bid, Nip hev og trak, og 
endelig fik han sin fangst op af søen, men 
det var ikke lige, hvad Nip havde for-
ventet. Det var nemlig en pingvin, og så 
tænkte han på, hvad Fru julesang havde 
sagt: “Hvis du ikke har lyst, så bare giv 
op” Og det gjorde han så. Han red på 
Rodulf hele vejen hjem og smed sig på 
sofaen. 

Han lå og tænkte på, hvor dårlig hans jul 
ville blive i morgen, men i det mindste 
ville han få gaver. GAVER! Han havde 
helt glemt gaverne. Nu troede alle, at de 
ville få gaver af ham. Han begyndte at hy-
perventilere. Rodulf kom med en pose, og 
fiksede situationen. Hvad skulle han gøre, 
og hvordan skulle han få gaver til alle sine 
venner? Nip løb hen til Rodulf og galope-
rede så til det nærmeste Rosengårdcenter. 
Mens Nip red, prøvede han at komme i 
tanke om, hvad hans venner ønskede sig. 
Nip fik næsten et hjertestop, da han så, at 
Rosengårdcentret var lukker pga. renove-
ring: “Hvem i julemands strømpeholdere 
har brug for renoveringer?!” udbrød Nip, 
hvorefter han igen fik endnu en regning 
fra kommunikations- og tryghedsafde-
lingen. Nip stod af Rodulf og begyndte 
at tænke på en løsning. Han overvejede 
kraftigt bare at sige, at Amazon mistede 
samtlige af hans pakker. Men så kom han 
i tanke om, at Amazon ikke sendte til Nis-
seland. Så Nip var nødt til at finde på no-
get andet, og det gjorde han -i stor grad 
endda. Han gik hen til Rosengårdcentrets 
parkeringsplads og tog en masse små 
sten. Dem pakkede han ind i nogle blade 
og skrev til- og fra kort på noget papir, 
han havde i lommen. Nip vendte sig rundt 
og så, Rodulf kiggede skuffet på ham. Nip 
indså, at han ikke kunne bruge det som 
gave. Han smed derfor “gaverne” væk, 
og red hjem på Rodulf. Nip kom hjem, 
og satte sig i sin lænestol. Han gav op. 
Han kunne ikke holde jul for sine venner 
i morgen. 

Nu gav han for alvor op. Nip sad og tænk-
te over, hvad han dog skulle gøre, men så 
sprang døren op. Alle hans venner kom 
en efter en ind af døren. De var der alle 
sammen. Nup kom med en masse pynt. 
Nap kom med mad, der var både and og 
flæskesteg. Nyp og Nep var kommet helt 
fra Australien, og de havde gaver med til 
alle. Nyp sagde: “Jeg ved godt, at vi ikke 
er på gavefod i år, men jeg købte noget til 
dig alligevel”. Det havde Nip helt glemt, 
de havde aftalt helt tilbage i november, 
at de ikke skulle give gaver til hinanden. 
“Tak!” sagde Nip, mens han tog pakken. 
Det var en lille pakke med guldbånd. Nip 
åbnede den. Det var et guldhalsbånd til 
Rodulf. Rodulf hoppede op og ned, mens 
Nip gav ham det på, og han blev endnu 
mere lykkelig. “Hvorfor er I her?” spurgte 
Nip. “Det er jul i dag” svarede Nap “Jeg 
troede at det var i morgen!” udbrød Nip 
overrasket. “Det er lige meget, vi er her 
jo nu” svarede Nyp. De satte sig alle sam-
men ned, og begyndte at spise. Alt var 
godt. 

Noget rumsterede inde i kaminen, og ud af 
det blå stod Julemanden i stuen. “Glædelig 
jul!” sagde han. Det kunne det ikke bliver 
mere perfekt, Nip var overlykkelig, og det 
blev alligevel en god jul.

Vinderne af stilekonkurrencen Oliver Kri-
stensen (og Signe Kristensen) 9. A og Mikkel 
Jensen 9. C. Signe var desværre sygemeldt på 
dagen, og derfor ikke med på billedet.

Mikkels stil kan du læse på side 38-39.
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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

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
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ÅRETS SPORTSNAVN

Årets sportbegivenhed i ”Jul i Tommerup 2020”:
Springgymnastik i  
Brylle Gymnastikforening

Af Frederikke Frehr Kristensen
Kasserer, Brylle Gymnastikforening

Brylle Gymnastikforening (BGF) er en 
mere end 90 års gammel forening, hvor 
springgymnastik historisk har været 
et samlingspunkt for børn og unge fra 
Brylle og omegn. Det er dog ved at være 
mange år siden. Så kan man spørge sig 
selv: Hvad er en gymnastikforening uden 
springgymnastik? I Brylle er det en for-
ening med et bredt udvalg af aktiviteter, 
der til enhver tid understøtter foreningens 
formål, som er:

•  at give børn, unge og voksne mulighed 
for aktivt og kammeratligt samvær i de-
res fritid.

•  at fremme sammenholdet og fællesskabs-
følelsen blandt medlemmerne.

•  at styrke interessen for gymnastik, mo-
tion og sundhed i lokalsamfundet.

Vi kommer dog ikke uden om, at spring-
gymnastik er essentielt i en gymnastik-
forening. I BGF har vi gennem længere tid 
arbejdet på at kunne starte springhold igen, 
da vi har fået gentagende forespørgsler på 
et sådan tilbud. Vi har dog af flere omgan-
ge også måttet erkende at vi manglede en 
tovholder/instruktør for at det kunne blive 
en realitet. Da Christoffer meldte sig på 
banen som instruktør i foråret 2020, var 
vi endelig klar til at tage næste skridt og 

målet var klart. Der skulle være to spring-
hold, 0.-3. klasse og 4. klasse opefter, ved 
sæsonstart i september 2020. 

Springgymnastik som samlings-
punkt for børn og unge

Det er vigtigt for os i BGF at kunne til-
byde hold til særligt denne målgruppe, da 
vores tilbud til børn og unge i skolealderen 
har været relativt begrænset gennem flere 
år. Noget der også afspejles i vores med-
lemstal, hvor vi i 2019 havde 350 medlem-
mer, heraf var 126 medlemmer under 25 
år. Opstart af de to nye springhold skulle 
derfor være vores tilbud rettet mod børn og 
unge, og håbet var at springgymnastikken 
igen kunne blive et samlingspunkt for børn 
og unge fra Brylle og omegn. 

Store investeringer

Visioner og en instruktør gør det dog ikke 
alene. For at kunne realisere projektet, 
skulle vi først og fremmest finde trænings-
tid og plads. Det kom hurtigt på plads at 
holdene kunne træne i Brylle Fritidscenter. 
Næste udfordring var at vi ikke havde tids-
varende redskaber, og de vi havde bliver 
brugt til andre hold i foreningen på Brylle 
Skole. En liste over nødvendige redskaber 
blev lavet, og der skulle ikke meget ho-

vedregning til, for at se at investeringer i 
redskaber hurtigt kom på den anden side 
af 100.000 kr. For en lille lokalforening 
er dette mange penge, vi gik derfor straks 
i gang med at lave fondsansøgninger, og 
vil ved denne lejlighed gerne takke Lions 
Tommerup, DIF og DIG’s foreningspulje 
samt Nordea Fondens Lokalpulje for støtte 
til indkøb af redskaber og dermed mulig-
gøre opstart af de to springhold. Det skal 
hertil nævnes, at vi har endnu en ansøg-
ning ude, som vi på nuværende tidspunkt 
ikke har fået tilbagemelding på. Vi håber 
selvfølgelig på en positiv tilbagemelding, 
så vi kan købe de sidste ønskede redskaber 
og få glæde af dem i indeværende sæson. 

Forventningerne indfriet

Forud for projektet satte vi et ambitiøst 
mål om at de to nye springhold skulle være 
med til at tiltrække 25-35 nye medlemmer. 
Nu blot to måneder inde i sæsonen, kan vi 
allerede konstatere at der er rigtig stor op-
bakning til vores nye springhold. Der er 32 
tilmeldte børn på 0.-3. klasse springholdet, 
og 10 tilmeldte på 4. klasse + springholdet. 
Det tør vi godt kalde en succes! Det er fan-
tastisk at sætte nye aktiviteter i gang, når 
de bliver så godt modtaget. Tak til alle der 
støtter op om Brylle gymnastikforening, 
både på de nye springhold og de eksiste-
rende hold i foreningen. 
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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

Møbel- og genbrugsladen på Lilleskov Teglværk 

•  Gode genbrugseffekter kan afleveres på Lilleskov Teglværk.

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

•  I møbel- og genbrugsladen findes 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
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VIRKSOMHEDSPORTRÆT

Fortællingen om et bryggeri:
Når drømmen  
bliver til virkelighed
Af Marie Krusell Howitz
Brylle Bryghus 

Historie

Der var engang hvor øl blev brygget der-
hjemme af mutter i bryggerset. Det var 
dengang vandet ikke var af den bedste kva-
litet, og kogningen af øllet desinficerede 
vandet. Hvis mutter kunne lave en god øl, 
så var man godt stillet. Omkring midten 
af 1800-tallet begyndte der at skyde egen-
tlige bryggerier op, og øllet blev typisk 
solgt lokalt. I Tommerup-området var der 
tilsyneladende ikke nogen bryggerier, men 
både Bred, Bellinge, Aarup og Glamsbjerg 
kunne mønstre et bryggeri. 

Bryggerierne var meget lokalt forankrede, 
og der var en følelse af stolthed og med-
ejerskab, såvel som at bryggeriet var nød-
vendigt for den tørstige arbejder. Hvis man 
var heldig nok til at besøge andre lands-
dele, måtte man da smage denne by eller 
områdets lokale bryg. 

Efter 2. verdenskrig blev det for alvor svært 
for de små bryggerier at holde fast, og su-
permarkedernes indtog i landet betød at de 
større bryggerier kunne distribuere deres øl 
til større dele af landet. På Fyn betød det, 
at Albani og Vestfyn fik mulighed for at 
opkøbe de bryggerier, der ikke måtte dreje 
nøglen om af sig selv. Resultatet blev at der 
på Fyn i midten af 1990’erne kun fandtes 
3 bryggerier på Fyn; Albani, Vestfyn og 
Refsvindinge. Sidstnævnte var eneste min-
dre bryggeri der havde stået imod opkøb. 
I resten af landet så man samme tendens – 
kun få store bryggerier står tilbage. 

De små bryggerier begynder så småt at 
skyde op igen i slutningen af 90’erne, og 

da foreningen Danske Ølentusiaster bliver 
stiftet i 1998, er der momentum for udbre-
delsen af godt kvalitetsøl. I hele landet, og 
naturligvis også på Fyn, starter mange nye 
bryggerier hen over de næste 20 år. Nogle 
holder fast, enkelte bliver store og lands-
kendte og andre lukker igen. De seneste år 
har man set en del bryggerier, både små og 
mellemstore, lukke ned eller blive opkøbt 
af større bryggerier. Men markedet for mi-
krobryg er fortsat stort, og konkurrencen 
og efterspørgslen på det grundige øl og 
den gode historie er ligeledes knivskarp. 
Og ganske som tidligere, kan man på en 
rejse rundt i Danmark opsøge denne by el-
ler landsdels lokale bryggeri. 

Hvad gør man så, når man drømmer om at 
starte et bryggeri, vel vidende at konkur-
rencen er hård? Man gør det da alligevel! 
For vi skal også kunne bryste os af at have 
vores eget bryggeri på Tommerup-egnen. 
Så når der kommer besøgende til området, 
kan de smage på de gode lokale varer.

Eventyret

Som alle gode eventyr, kunne dette begyn-
de med ”Engang for længe siden…”. Dette 
øl-eventyr startede nemlig allerede for 18 
år siden, i 2002, da Marie og Brian mødte 
hinanden. Sammen tog de på ølfestival i 
Valby, og her blev de introduceret for al-
verdens spændende øl. Særligt håndbryg-
gerlaugets stand fangede Brians interesse, 
og Brian investerede i et øl-kit, så han nemt 
og bekvemt på køkkenbordet kunne lave 
øl deres lille lejlighed på Østerbro. Det 
var dog ikke en større succes, og ud af det 
voksede lysten til at lære brygprocessen 
bedre at kende. Brian måtte anskaffe sig 
det nødvendige udstyr til at kunne brygge 
sin øl fra bunden. Til DM i håndbryg nogle 

år senere indkasserede Brian da også en 3. 
plads i kategorien ”Stærkt Øl”. Vinballo-
ner og diverse andet udstyr blev en fast del 
af inventaret og fulgte også med, da parret 
flyttede til Odense. Vejen til drømmen som 
brygger gik gennem mejerist-uddannelsen, 
og Brian startede i lære som mejerist på 
Løgismose Mejeri i 2005. Hjemmebryg-
geriet voksede sig større i de følgende år. 

Familien

I januar 2009 bliver parret forældre for 
første gang, og de indser at lejligheden i 
Odense er blevet for lille til både hjem-
mebryggeri og familie. Huset på Vester-
laugsvej, og særligt husets garage-tilbyg-
ning, fanger Brians interesse. Her ser han 
nemlig potentiale for at kunne indrette et 
godt bryggeri. Mængden og størrelsen på 
Brians bryggeriudstyr voksede stadig, og 
Brian gik fra at brygge øl i 20 liters vinbal-
loner til 200 liter kogekar. Han bryggede 
øl, når han havde tid, til glæde for både fa-
milie og venner. 

Brian ønskede at starte et bryggeri, der først 
og fremmest fokuserede på nærområdet, og 
hvor de lokale stolt ville byde gæster på en 
øl fra områdets bryghus. Glæden ved det 
gode håndværk og ved at skabe gode fø-
devarer har altid været vigtigt for Brian, og 
både som mejerist og som brygger har han 
haft mulighed for at dyrke dette. 

Bryggeriet

I august 2018 blev Brylle Bryghus CVR-
registreret og drømmen om at starte bryg-
geri var nu en realitet. Det følgende år til-
bragte Brian uendeligt mange timer ude i 
garagen for at ”bygge” bryggeriet. Først et 
år senere, i august 2019 blev der brygget øl 
i de fødevaregodkendte lokaler på Brylle 
Bryghus. Den første milepæl var nået og 
mange fulgte derefter i bryggeriets første 
år med ølproduktion.

Brylle Bryghus
Vesterlaugsvej 23
5690 Tommerup
bryllebryghus.dk
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Vissenbjerg

Vissenbjerg bageri
Vestergade 5 

 
Knarreborg

OpdagDanmarr

B ED ST E

Bagerr
2020

V I N D E RVissenbjerr Bagerr

Autogården Tommerup
v/Frank Hansen

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

Besøg vores webshop på  
www.lykkelou.dk

Modetøj til kvinder

Åbningstider  
fredag kl 13-17 og  

lørdag kl 10-13  
– eller efter aftale.

Kirkevej 3 i Tommerup.

Pia Beck Larsen 
Bjelkevej 9

5690 Tommerup

Tlf. 20 66 13 80
pia@poetry-blomster.dk

www.poetry-blomster.dk
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Bryggeriet havde én gæringstank på 400 
liter, og der kunne brygges ca. en gang 
om måneden. Brian og Marie arbejdede 
fortsat begge i deres fuldtidsstillinger, 
og ved siden af blev der lånt af døgnets 
timer til at få bryggeriet op at køre. Der 
blev udarbejdet logo og flotte etiketter, 
og ølsalget kom i gang i oktober 2019. 

Brian bryggede øl, når han kunne finde 
tid, enten i weekenderne eller på hans fri-
dage fra arbejde. 

I november havde bryggeriet en stand 
på Herregaarden Lundegaards årlige 
julemarked, og efter julemarkedet var 
der ikke meget øl tilbage på lageret. De 
næste mange måneder måtte bryggeriet 
melde udsolgt af deres øl. Målet om at 
have 4 øl i bryggeriets faste sortiment 
var pludselig ikke nemt at opnå, og de 
var frustrerede over ikke at have noget 
øl at sælge. I december besluttede parret 
derfor, at den udvidelse som de troede 
var langt ude i fremtiden, måtte frem-
skyndes. Faktisk kunne det kun gå for 
langsomt. December måned blev brugt 
på at indhente tilbud og skrive ansøgning 
til Den Lokale Aktionsgruppe for Mid-

delfart, Assens, Nordfyn og Kerteminde 
– forkortet LAG MANK. I februar lan-
dede forhåndsgodkendelsen på projektet 
som gav knap 90.000 kr i støtte, og nu 
tog tingene fart. To nye tanke blev be-
stilt, så produktionen kunne tredobles og 
udenomsarealerne skulle forbedres og 
udvides for at kunne give plads til den 
større lagerbeholdning. Bryggeriets ud-
videlse ville betyde at bryggeriet kunne 
gå fra hobbyvirksomhed til kommerciel 
virksomhed. Foråret og corona kom, og 
bryggeriet introducerede nu gratis lør-
dagslevering. Dette blev taget imod med 
kyshånd af de lokale kunder, der ønskede 
at forkæle sig selv i den svære tid, og 
også havde fokus på at bakke op omkring 
de lokale erhvervsdrivende. 

I efteråret 2020 kunne Brian sige sit job 
op som mejerist. Mandag den 14. sep-
tember havde han sin første ”rigtige” ar-
bejdsdag som på bryggeriet, og livet som 
brygmester kunne for alvor begynde. Den 
følgende weekend kunne bryggeriet fejre 
et års fødselsdag og i solskin i gårdsplad-
sen kunne gæsterne nyde en fadøl og få 
rundvisning i bryggeriet. Endnu en stor 
milepæl var nået.

Fremtiden

Parret ønsker at bryggeriet kan finde en 
unik plads på særligt det lokale ølmarked. 
De drømmer om at deres øl vil være kendt 
hos alle i den øldrikkende alder i nærom-
rådet, og at der vil være øl fra Brylle Bryg-
hus på hylden i de fleste hjem i Tomme-
rup-området. Bryggeriets brede sortiment 
skulle gerne give mulighed for at ramme 
bredt blandt øldrikkere. Parret ser frem til 
at kunne have et fast sortiment med Sessi-
on Pale Ale, Amber Lager, Espresso Stout 
og Citra IPA. Til jul er der naturligvis en 
Julebryg og hen over året vil der blive eks-
perimenteret med forskellige typer IPA, 
både almindelig og dobbelt IPA. 

Der sælges både flaskeøl og fadølsankre 
fra bryggeriet på Vesterlaugsvej. Der sæl-
ges øl fra bryggeriets adresse efter aftale 
og desuden kan man købe øl fra Brylle 
Bryghus hos Butik Sortebro i Tommerup 
samt på Bar nr. 7, som også ligger på Ve-
sterlaugsvej. I den nærmeste fremtid vil 
man også finde øl fra Brylle Bryghus i 
flere lokale butikker samt udvalgte ølbarer 
i Odense. Der tilbydes bryggeri-rundvis-
ning, ølsmagninger og foredrag.

Præsentation: Peder Fredskild 
Forsidebilledet er fotograferet fra top-
pen af fyret på Rubjerg Knude. Bølger i 
sandet, fodspor og ”graffiti” af mursten 
fra den tidligere fyrmesterbolig var fasci-
nerende. Pludselig var også to personer 
med hunde placeret i billedet. 

Kontakt
Peder Fredskild Fotografi
Skovkanten 11, Tommerup Stationsby
5690 Tommerup
Tlf. 4052 1419
Mail: peder@fredskild.dk
Facebook: FredskildFoto 
Hjemmeside: www.fredskild.dk  

Til fantasi og tanker
Når jeg fotograferer, har jeg ideer og tan-
ker i baghovedet. Valget af motiver sker 
intuitivt. Næsten ubevidst. Fotografierne 
er derfor sjældent arrangeret eller kon-
strueret. Motiverne er, hvad der i nuet 
viser sig foran kameraet. Det er billeder, 
der nærmest har forlangt at blive gen-
stand for opmærksomhed - at blive un-
dersøgt og bearbejdet i tankerne.

Til et projekt eller en udstilling formule-
rer jeg en idé over et emne, der optager 
mig. Jeg sætter billeder sammen, så de 
taler til hinanden. Jeg tilføjer ofte tekster, 
som jeg føler, giver emnet en ekstra di-
mension. Mit ønske er, at billederne vil 
vække nysgerrighed, fremkalde spørgs-
mål og sætter tanker i gang.

 •  Autodidakt fotograf, født i 1941.
 •  Jeg har arbejdet med handel, reklame, 

kommunikation og journalistik. Der-
udover har jeg fotograferet næsten hele 
livet. 

 •  Jeg er autodidakt fotograf, og udvik-
lede i 1970erne billedsyn og fotografi-
ske færdigheder sammen med nogle af 
Danmarks mest agtede amatørfotogra-
fer i Nyborg Fotoklub.

 •  I de seneste 10 år har udvikling af kunst-
fotografi været min hovedbeskæftigelse.

 •  Jeg er etableret med eget print- og bil-
ledværksted i Tommerup.

Workshops
I de senere år har jeg deltaget på ugelan-
ge workshops på Danmarks Fotografiske 
Billedkunstskole, Fatamorgana i Køben-
havn. Der har jeg modtaget undervisning 
og inspiration af internationalt anerkend-
te kunstfotografer som Jacob Aue Sobol, 
Anders Petersen, Fryd Frydendahl, Jens 
Olof Lasthein og JH Engström.

Desuden workshops med de prisvin-
dende fotografer Maria Fonfara og Mads 
Nissen.

Udstillinger og anerkendelser
Mine fotografier har jeg vist på en lang 
række kunstudstillinger, events, udgivel-
ser og udsmykninger i Danmark, Sverige, 
Norge og Tyskland. 

Herunder:
 •  Antaget på KS15 - statsanerkendt, censu-

reret udstilling.
 •  2018 ”AF SPORET” på Tobaksgaarden 

i Assens. Dankvart Dreyer Salen. 2018 
”FRUGTENS SØDME” på Strandpor-
ten i Assens i forbindelse med Æble-
festivalen.

 •  2019 ”LYST”. Antaget på Fotografisk Sa-
lons Udstilling i Aarhus Festuge.

 •  2020 Antaget med fotobogen ”POST NA-
TURA” på udstillingen Zines of the Zo-
ne’s, som Fotogalleriet i Oslo arrangerer 
i samarbejde med franske Le Book Club.

 •  2020 ”CARONABILLEDER” på Vis-
senbjerghus hos Vissenbjerg Borger- og 
Kulturforening.

 •  2020 På Kunstdagen den 2. september 
blev jeg beæret med Assens Kunstråds 
Rejselegat. Støttet af Statens Kunstfond.

Du er velkommen 
Kontakt mig om køb af fotografier, kunst-
projekter, udstillinger, fotoopgaver eller en 
god snak…

ÅRETS FORSIDEKUNSTNER
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Tommerup Bys
Fjernvarmeforsyning

Vi ønsker alle en varm jul!

www.tommerupbyfjernvarme.dk

PLASTSVEJSNING

På Energivej 9, 5492 Vissenbjerg · Telefon 64 47 28 00 
info@danskpesvejsning.dk · www.danskpesvejsning.dk

DRUD’S
VINDUESPOLERING

VINDUESPOLERING PÅ FYN
51 88 88 03

»Flot arbejde – flinke vinduespudsere, 
holder aftalerne og til fornuftige priser«

»Et rigtigt flot stykke arbejde 
til en fornuftig pris«

»Super fint arbejde til en 
rigtig fornuftig pris«

Solceller
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

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
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Af Kenneth Thomsen
og Ole Hansen

Ikke så langt fra Tommerup st. på Stærmo-
sevej, fører en lille vej ned mod en idyllisk 
belligende gård. Her driver Ole Hansen i 
dag sit firma – Ny Stærmose.

Men det startede allerede i 60`erne, hvor 
Ole’s morfar, Villy Jørgensen, ernærede 
sig som skoventreprenør, mest i Hesbjerg-
skoven, og med tiden kom en lille maskin-
station til, hvor der blev presset halm for 
omegnens bønder. 

I midt 70’erne blev de første juletræer 
plantet på 1 HA land.

Ole’s far, Anders Hansen overtog firmaet i 
80’erne, efter først at blive udlært mekani-
ker hos ESSO hos Poul Jørgensen i nabola-
get, og sideløbende have kørt sammen med 
Villy i mange år.

Han fulgte i fodsporene på Villy, med 
fældning af træer i vinterperioden, maskin-
station og pasning af juletræer for andre, 
og egne.

Ole Hansen overtog efterhånden firmaet, 
efter naturligt at have hjulpet til i firmaet 
igennem hele hans opvækst. Ole og An-
ders fik udvidet juletræsproduktionen, fra 
den oprindelige 1 HA – til i dag 20 HA.

Stort set hele produktionen går til eksport, 
men der sælges vanligt til private, direkte 
fra gården op imod jul.

At have med juletræer at gøre er en lang-
sommelig proces, før træet kan sælges, og 
man er ifølge Ole Hansen de sidste 10 år 
gået fra at være en juletræsproducent til at 
være gartner, med de mange krav og pro-
cesser der følger med i dag.

Der beskæftiges imellem 1 og 6 medarbej-
dere, alt efter sæson.

Man starter i dag med at sætte udplant-
ningsplanten der er ca 3 år gamle. Fra 3.-4. 
år er der ro og fred.

Fra 5. år, bliver juletræer bundklippet de 
nederste 20 cm. Det gøres med bundklip-
per. I 5. vækstsæson grundklippes alle gre-
ne, også med hånden. Fra 5. vækstsæson 
til 10. vækstsæson bliver træerne vækstre-
guleret for at toppen ikke bliver for lang, 
samt man nipper øverste krans hvert år for 

at træet holder faconen. Efter 8. vækstsæ-
son klippes hele træet hver år for at det 
ikke bliver for bredt.

Så i snit regner man med at der er 24 gen-
nemgange i rækkerne pr. år, med form-
klipning, gødning, ukrudtsbekæmpelse og 
bundklipning. 

Alt dette fordi forbrugerne i dag stiller 
store krav til et juletræs udseende.

Priserne på juletræer svinger voldsomt 
op og ned, og i de gode år planter rigtig 
mange deres arealer til, med lave priser til 
følge 10 år efter.

Høstperioden af juletræer starter først i no-
vember. Der fældes med motorsav, slæbes 
med håndkraft til hovedstierne, og så kom-
mer netmaskinen og ”netter” træerne. Det 
bliver herefter bundtet i paller 80-100 stk. 
i hver, alt efter størrelse, som bliver lastet 
i eksportlastbiler, i hele perioden, helt ind-
til d. 19. december hvor den sidste lastbil 
kører sydpå.

Herefter sænker julefreden sig på Ny Stær-
mose, og en tiltrængt ferie holdes, inden 
arbejdet igen kalder efter nytåret.

Efter nytåret starter skoventreprenøren op 
med at fælde træer.

I dag arbejder firmaet i Hesbjergskoven, 
Langesøskoven, Krengerrup m.fl.

Der bliver fældet såkaldt gavntræ, som det 
kaldes når der kan laves brædder. Gavntræ 
bliver fældet, og smidt i container (kron-
træer går til flies), og skåret op i udlandet.

De danske savværker aftager det bedste 
træ, og får lov at vælge først.

Herudover bliver der også produceret lidt 
brænde stadigvæk.

Ole fortæller at i gamle dag blev der også 
lavet Junketræ ( Junkers parketgulv) Ho-
struptræ (fødevarepaller til fødevareindu-
strien) samt en masse brænde.

Der har også igennem årene være special-
opgaver, der har været sjove at være med til.

Først i 70` erne var Oles far og morfar med 
til at fælde skoven, hvor motorvejen gik 
igennem ved Blommenslyst. 

Ole har så fortsat i samme spor, som udvik-
lingen har krævet, at fælde yderligere skov 
hvor den nye brooverføring ved afkørsel 53 
sker, samt det 3. spor på motorvejen.

Det meste fældningsarbejde foregår stadig 
med motorsaven. Det bliver til mange ti-
mer, og at det er et farligt erhverv, det kan 
Ole skrive under på.

I 2016 – 4. september – kl. 8.45 var Ole i 
gang med at fælde et træ, der i sit fald buk-
ker et andet træ.

Det fældede træ ruller, og det bukkede træ 
retter sig op. En stor gren på størrelse med 
en arm, der flækker af, bliver affyret som 
et spyd, der rammer Ole i kravebenet. Det 
går helt ned og punkterer en lunge, bræk-
ker ribben, og punkterer mavesækken.

Heldigvis havde Ole en medarbejder med 
der kunne ringe til Falck, der dog havde 
lidt svært ved at finde den eksakte lokation 
i Kattekilde skov i Ravnholt, men til sidst 
lykkedes det dog.

Ole lå indlagt i 16 dage og blev lagt i kun-
stig koma i respirator. Han blev opereret 3 
gange, og herefter kunne genoptræningen 
begynde. Det blev til 175 sting, samt en 
arm med afrevne nerver der skulle læres at 
bruge på en helt ny måde. Oles gode fysik, 
samt fightervilje gjorde at han kunne fort-
sætte sit arbejde, og stadig den dag i dag 
holder liv i familiefirmaet.

En rigtig skoventreprenør  
– Ny Stærmose

VIRKSOMHEDSPORTRÆT



20

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

Fax 64 76 15 39
Tallerupvej 36 - 5690 Tommerup

64 76 15 05

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

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

TOMMERUP 
FORSAMLINGSHUS

KIRKEBJERG

Hyggelige lokaler
Altid til tjeneste

Henvendelse på værtens 
tlf. 21 83 82 21
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Af Vagn Hansen
Dana-Technology ApS

Automatisering

DANA-Technology ApS er en relative 
nystartet iværksætter-virksomhed med fo-
kus på automatisering af procesindustrien 
indenfor fødevare-fremstilling ved brug 
af elektroniske systemer og ved hjælp af 
Robot-udstyr.

Tommerup Erhvervspark

Årsagen til, at vi valgte Tommerup Er-
hvervspark som base, var ganske enkelt 
den, at Parken var i stand til, at udleje os 
lokaler – herunder både kontorlokaler og 
værkstedslokaler, som passede ind i en 
struktur, som vi ønskede, at opbygge vor 
virksomhed på.

En anden årsag er også den, at placerin-
gen er relativt tæt på motorvejen samt på 
Odense by, hvor hovedparten af vore med-
arbejdere rekrutteres. 

Dygtige konstruktører

Selvom vi er en meget lille virksomhed 
med beskæftigelse af op til 10 personer, så 
er det uhyre vigtigt at være i stand til, at til-
trække de dygtigste konstruktører i landet. 

Virksomheden er startet af undertegnede i 
samarbejde med et ingeniørteam på 2 (un-
der opstarten) meget erfarne konstruktører 
– nemlig Hr. Jorge Petersen og Hr. Peter 
Rode, hvoraf den sidste ikke er i virksom-
heden mere. 

Baggrund

Min baggrund er, at jeg var en af grund-
læggerne af Cabinplant A/S i Haarby, hvor 
min tidligere partner og jeg lavede et gene-
rationsskifte for nu mere end 10 år siden.

Egentlig var det min mening at gå på pen-
sion efter salget, selvom jeg i de efterføl-
gende år, stadigvæk var i ledelsen for virk-
somheden. 

Men da jeg blev frigjort for mit arbejde på 
Cabinplant a/s, så fik jeg så mange henven-
delser, fra tidligere personer indenfor ud-

vikling af maskiner og udstyr til fremstil-
ling af industrielle fødevarer, så jeg til slut 
overgav mig for at deltage i dette meget 
interessante område.

Eget produktprogram

Efter nogle år med udviklingsarbejder for 
andre virksomheder, besluttede vi at gå på 
markedet med vort eget produktprogram, 
som udover ovenstående havde fokus på 
udvikling, design og fremstilling af maski-
ner og udstyr til produktion af ”Wet Pet-
food”, som er et produkt program specielt 
tilegnet til hunde og katte, hvor hunden 
eller katten indgår mere og mere som et 
medlem af familien. 

Udvikling

Vi udvikler maskiner til mere og mere so-
fistikerede ”Våde – Pet Food” produkter, 
som kræver helt ny avanceret procesud-
rustning. 

Yderligere indgår der i denne udvikling 
– af procesudrustning specielt – at udvik-
lingskonstruktøren er meget opmærksom 
på, at leve op til de af FN Verdensmål, om 
fremstilling af udstyr, som anvender så 
lidt energi, som muligt for fremstilling af 
samme mængde færdigvare.

I denne forbindelse skal vi nævne et nyt 
projekt, hvor vi ved hjælp af produktets 

nedkølingsluft er i stand til at forvarme 
færdigvare produktet før det ankommer 
til stege/kogezonen allerede er forvarmet 
op til ca. 45 grader C – hvilket kan give 
besparelser på helt op til 40 % af energi-
energiforbrug. 

Vor virksomhed er meget optaget af, at 
udvikle og designe maskinudstyr, som an-
vender så lidt energi, som muligt i forhold 
til effektivitet. 

Et andet udviklingsarbejde, hvor vi lige 
står overfor at skulle igangsætte – er en ud-
vikling af maskinudstyr for fremstilling af 
TEXTURERET Pet Food ved brug af det 
som hedder maskinsepareret kød. 

Dvs. at ved brug af biprodukter forarbej-
det som en fars, så er det lykkedes os, at 
fremstille et produkt – der har struktur og 
”bid” (al dente), som et rigtig stykke kød- 
snitzel. Dette tror vi, vil være et stort frem-
skridt for Pet Food Industrien, idet man på 
den ene side ikke ønsker at anvende føde-
varer for mennesker til brug for Pet Food, 
men på den anden side ej heller ønsker at 
give kæledyrene affaldsprodukter.

På DANA-Technology har vi ikke særligt 
avanceret produktionsudstyr, idet vi benyt-
ter os af mange underleverandører, som er 
i besiddelse af højteknologisk udrustning 
så som Laser Skæring til rustfri plader/rør 
samt robotbetjente fræse- og drejebænke, 
som for, at give indtjening til en virksom-
hed SKAL være 100 % belagt hele tiden. 

DANA-TECHNOLOGY ApS
VIRKSOMHEDSPORTRÆT
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Glamsbjerg MaskinCenter A/S

Have-, Park-, & Entréprenørmaskiner

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

Din lokale leverandør

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

Tlf. 40 10 57 02 · Tlf. 64 76 29 02

www.grundejerservice.dk

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

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

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

Værksted +45 64 75 26 26

www.tommerupturistfart.dk

AL BUSKØRSEL
I IND- OG
UDLAND

ommerup
      uristfart A/S
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DANA-Technologys speciale er ingeniør-
uddannet personale med stor iderigdom 
og erfaring i brug af høj avancerede Com-
putere med special designet Software til 
konstruktion og tegning af maskineudstyr 
i 3 D.

Konstruktionstegningerne med specifika-
tioner bliver lagt ud til mange forskellige 
underleverandører, som herefter fremstil-
ler og bearbejder udstyret for til sidst, at 
sende det til vor samle- og svejse værksted 
for endelig opbygning af en maskine eller 
komponent, som skal leveres til en af vore 
kunder.

Eksport til hele verden

Afsætningen af det udstyr, som fremstilles 
på DANA-Technology, foregår over hele 
verden, idet virksomheden sælger direkte 
til fabrikkerne ofte gennem såkaldte Agen-
ter, som har rettighederne til, at repræ-
senterer virksomheden inden for en geo-
grafisk område – f.eks. et land som USA, 
England, Tyskland eller Kina. 

Inden for den korte tid, som vor virk-
somhed har eksisteret, så har vi leveret 
et komplet anlæg for 2 tons/h til Rusland 
samt større maskine- og anlægsdele til 
USA, Kina, Ukraine og til den Czekiske 
Republik.

Så vi kan med sandhed sige, at vi sælger 
Globalt, men arbejder Lokalt, idet vi med 
praktisk taget ingen kunder i Danmark er 
tvungen ud på eksportmarkedet for i det 
hele taget at overleve. 

Udover vor specielle ekspertise inden for 
Pet Food, så arbejder vi meget med at de-
signe og konstruere nye maskiner for af-
lastning af tungt og ensformigt manuelt 
arbejde.

Det indebærer ofte Robotter eller udstyr 
med lignende egenskaber, som med fordel 
kan indsættes i industrien for, at forøge sin 
konkurrence kraft.

Dette har i de senere år medført, at virk-
somhederne har haft mulighed for at hjem-
trække arbejde, som tidligere blev udført i 
lavtlønsområder som f.eks. Kina og visse 
”Østlande” på trods af, at lønomkostnin-
gerne i hjemlandet er betydelige højere.

Arbejdet med automatisering ser ud til at 
ville udgøre en større og større del af vor 
aktivitet i fremtiden og sammen med ud-
valgte samarbejdspartnere inden for Ro-
bot- og den Elektroniske Industri ser vi 
muligheder for at komme endnu mere ud 
på Verdensmarkedet med vore produkter. 

En lille historie – fra Rusland

Til slut vil jeg fortælle en lille historie fra 
de utallige eksportrejser, som jeg har haft 

over hele kloden. Denne historie er fra 
Rusland for ca. 25 år siden. 

I forbindelse med et tilbud på en komplet 
leverance af udstyr til produktion af syl-
tede drue agurker i glas skulle vor agent i 
Moskva og jeg til fabrikken, beliggende i 
Mineralne som er ligger i den sydlige vest-
lige del af Rusland (nær kampområderne i 
Tjetjenien).

Byen og området er opkaldt efter de mange 
naturlige kilder, hvor man aftapper mine-
ralvand fra underjordiske kilder. 

Ved ankomsten om morgenen til Vnukovo 
Lufthavn i Moskva, den lufthavn, som be-
tjener fly til de sydligste regioner i Rus-
land, herskede der almindeligt kaos. Men 
vi kom af med vores bagage ved skranken, 
hvor vi fik oplyst, at flyet var forsinket. 

Det er aldrig gode tegn med en sådan op-
lysning – allerede ved ind-check. 

Men vi fik Boarding-pas og kom igennem 
Pas og Terrorist kontrol, hvorefter vi fik et 
længere lufthavnsophold på ca. 8 timer.

Vi blev kaldt ud 3 gange, hvor det alli-
gevel blev aflyst. Til sidst blev nogle af 
vore Russiske medpassagerer meget op-
hidset, og forlangte at få besked om hvad 
der foregik. 

Presset på personalet ved udgangen til luft-
havn og bus-transfer blev så stort, at pigen 
ved udgangen gik i panik, så hun tilkaldte 
over telefonen en bus for at køre os pas-
sagerer ud til flyet. 

Men til vores store overraskelse, så blev vi 
kørt ud til den fjerneste ende af lufthavnen, 
hvor der stod et fly under et halvtag – men 
hvor en ene motor var tage ned på nogle ar-
bejdsbukke. Her var et hold teknikere i gang 
med reparationen af én af Jetmotorerne.

Bussen ”hældte os alle ud ” – (heldigvis 
ikke regnvejr) og kørte igen retur til Termi-
nalerne – ca. 2 km. 

Flyet var af den Russiske Type Ilyushin Il-
96 Model – et stort fly med plads til 262 
passagers. Det stor ude på platformen i det 
fri ca. 100 m væk fra motoren der var til 
reparation. 

Der stod vi så i ca. 1½ time – og så hvordan 
arbejdet skred frem. Nogle af passagererne 
blev så frustrerede, at De tog kufferterne 
og gik retur til Terminalen mellem virvaret 
af alle de stående samt ind- og afgående 
fly. 

Vi – ca. 2/3 del af passagertallet blev stå-
ende og observerede, at flymotoren blev 
afprøvet, hvilket foregik ved, at én hvid-
klædt overingeniør gik ud på græsset ca. ½ 
vejen mellem os passagerer og flymotoren. 
Her stillede han sig med siden til jetmo-
toren og den ene hånd under øret, medens 

jetmotoren blev sat til, at kører op og ned i 
hastighed. Det kvitterede han med:

Der fandt ingen afprøvning eller check 
sted med elektroniske instrumenter – KUN 
ved, at høre på motorlyden. 

Hvorefter Jet-motoren blev kørt ud fra re-
parationshalvtaget og ind under vingen på 
flyet af en kæmpe gaffeltruck. 

Her blev den løftet op på plads under vin-
gen af trucken, så på spændingen med 
bolte fandt sted med 3 mand – alt imens vi 
stod og så på.

Herefter kom Fly Kaptajnen ud af flyet og 
ned ad trappen – gik hen og så på moto-
ren – hvorefter han gk op i flyet igen for at 
foretage op – og ned gasning af motoren. 

I mellemtiden var stewardessen kommet 
ud på trappen for at få os betuttede pas-
sagerer til, at stige ombord. 

Men mange af passagererne var blevet 
noget urolige over hvor lemfældigt det så 
ud med test og afprøvning af jetmotoren, 
hvorfor der i første omgang ikke var no-
gen der gik ombord – først da Kaptajnen 
skubbede side vinduet op fra Cockpittet og 
råbte til os på russisk:

Hvis I vil med, så er det nu  
– ellers flyver jeg alene

Herefter gik ca. 2/3 del ombord, medens 
resten tog tasker og kufferter og gik retur 
til Terminalen igen imellem et virvar af fly.

Efter megen stor betænkningstid gik vores 
agent og jeg også ombord – men flyvnin-
gen gik fantastisk godt med en meget pro-
fessionel landing af flyet nogle timer efter 
den meget turbulente afgang.
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Ørbæk 65 33 14 33 · Vester Åby 62 61 61 61 · Tommerup 64 75 22 02

www.john-madsen.dk

Murermester
Karsten Berg
Aut. kloakmester

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

Medlem af

inie Serviceinie ServiceLL

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

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

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

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
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Af Hans L. Petersen
Lions Tommerup

Hvorfor 

Tommerup St. Varmeforsyning har altid 
været åbne over for alternativ energi til 
fjernvarmeaftagerne og har derfor med 
en gasdrevet motor på en netopkoblet ge-
nerator kunnet levere varme og samtidigt 
stået til rådighed med strømforsyning til 
el-nettet.

TSV modtog årligt et grundtilskud for 
at stå til rådighed for el-produktion på 
samme vilkår som mange andre værker i 
Danmark, men dette grundtilskud er faldet 
bort, og det har medført, at fjernvarmepri-
sen er steget betragteligt.

Med stigende gaspriser og et energiforlig 
fra 2018, som har gjort fjernvarmedrift 
med eldrevne varmepumper med udeluft 
rentabelt, blev det besluttet at bidrage i 
kampen mod klimabelastning ved at re-
ducere Co2-udledningen med op til 50% 
ved at indføre netop varmepumpen i var-
meforsyningen. Samtidig ville man igen 
kunne sænke varmeudgiften for forbru-
gerne til et niveau langt mindre end før 
stigningen.

Tommerup St. Varmeforsyning kunne her-
efter indgå i Assens Kommunes klimapart-
nerskab med en ibrugtagelse af anlægget 
15. nov, 2020 ud fra intentionerne om at 
producere fjernvarme i fyringssæsonen 
med 90% varmepumpeenergi og 10% na-
turgas. Uden for fyringssæsonen anvendes 
varme fra solvarmeanlægget som nu ( an-
lægget v. Assensbanen mellem Tomme-
rupperne). 

Hvem 

Det blev Solid Energy, Skjern som blev 
valgt til at levere og installere varmepum-
peanlægget med en kapacitet på 2,2 MW 
og en gennemsnitlig virkningsgrad på 3,39 
(cop faktor). Fremløbstemperatur 60%/ 
2,2 MW ved 5 gdr udeluft / 1,8 MW ved 
– 10 gdr. udeluft.

Hvor 

Ud fra kravet om at varmepumpeanlægget 
ikke må støje generende, blev der indgået 
en aftale med Assens Forsyning om køb af 
2400 kvm areal tæt op af jernbanen nord-
øst for de nye Tallerup Søer. Med over 200 
m til nærmeste beboelse og et støjniveau 
på 35 dBa på 50 m afstand er støjen nær-
mest elimineret. Anlægget vil i øvrigt kun 
køre fra først i oktober til sidst i april. 

Hvordan

Går man på stien langs jernbanen, ser man 
et mystisk anlæg med en masse rør, kø-
lerriste og ventilatorer. Det er faktisk her, 
”varmen” fra udeluften skal blive til 60 
gdr. varmt fjernvarmevand i Tommerup St. 
Fjernvarmeforsyning i fyringssæsonen ved 
at bruge præcis samme teknik, som man 
anvender i et køleskab, hvis man forestiller 
sig, at udeluften er indvendig i køleskabet, 
og den sorte rist på bagsiden af køleskabet 
er fjernvarmenettet.

Anlægget består af 3 enheder: Transforma-
tor til strømforsyning, kompressormodul 
m. 3 kompressorer og en udeluft / gas var-
meveksler.

Kølemidlet der cirkulerer i det lukkede 
anlæg er propangas, som både optræder i 
flydende form under tryk og som gas.

 
I kompressormodulet (den store container) 
sidder 3 kompressorer, som er tunet til at 
løfte temperaturen på returvandet i 3 trin 
for at opnå maksimal virkningsgrad. Kom-
pressorerne komprimerer propangassen 
således, at den under tryk bliver flydende, 
som vi kender fra en alm. gasflaske. Her-
under afgiver kølemidlet varme, som bli-
ver overført til fjernvarmenettet via en var-
meveksler (cykelpumpen bliver varm når 
dækket pumpes). Nu slippes den flydende 
propan løs igen i en ventil (ekspansion) 
til luftvarmeveksleren og vil herved blive 
til gas og køle luftvarmeveksleren ned. 
De mange ventilatorer, som sidder på den 
største enhed (luftvarmeveksleren) i an-
lægget, vil forsyne enheden med tilstræk-
kelig luft til at udeluft temperaturen stort 
ses kan bevares i luftvarmeveksleren, hvor 
gassen nu ledes tilbage til kompressorerne 
og igen komprimeres for at afgive varme 
til fjernvarmenettet.

Fremtid 

I skrivende stund fremlægges forslag 
fra regeringen, om at udfase flest mulige 
olie- og gasfyr inden 2030 – endog med 
tilskud til ombygningen, og det afdækker 
selvfølgelig et spørgsmål til Tommerup 
St. Varmeforsyning om udvidelse af for-
syningsområdet til også at dække resten af 
Tommerup St., idet den eksisterende løs-
ning vil være langt billigere end individu-
elle installationer. 

Den nye varmepumpe dækker nuværende 
behov, men kan udvides med flere modu-
ler og derved øge kapaciteten. Muligheder 
for fjernvarme i resten af området er derfor 
inden for rækkevidde.

Tommerup St. Varmeforsyning:
Varme ud af  
den blå luft

ENERGI

Luftvarmeveksleren hvor den kolde  
propangas opvarmes til udetemperatur.
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Åbent 
Hver mandag formiddag kl. 9-12
Åbent 1. lørdag i måneden kl. 10-12

Lukket 
i juli og december
og på helligdage

Ryttergade 3, Brylle
Tlf. 64 75 13 00

Arkivet-5690@pc.dk
www.tommeruparkiv.dk
Facebook: lokalarkivet5690

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

NIPA ApS
ELLEHAVEN 11
5690 TOMMERUP
TLF. 64 75 14 08

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 .

Verninge
Savværk A

P
S

TLF. 64 75 14 65
www.skovservice.dk

Verninge
Savværk A

P
S

BRÆNDE
TØMMER
TRÆFLIS

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

Kommunikationsbureauet 
Asbjørn & Borberg 

leverer sikre 
kommunikationsløsninger 

- lige fra pressemeddelelsen 
og den kortfattede webtekst 

til magasinet og bogen.

Asbjørn & Borberg
 

Hunderupvej 116 

5230 Odense M 
 

asbjornborberg.dk
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Af Søren Steen Andersen
Borgmester

Ved udsigten til den nye, kommende, in-
ternationale gasledning, Baltic Pipe, føler 
man sig lidt hensat til start-80’erne. Her 
blev nedgravet store og små gasledninger 
mange steder i landet som et resultat af lo-
ven om naturgas, der kom efter Folketinget 
skrinlagde forundersøgelser om kernekraft 
i Danmark i slutningen af 70’erne. Nu 
skulle naturgas afløse fyringsolie i by og 
på land.

Nu kommer der så igen en gasledning. Og 
det er storpolitik. I Polen vil de – helt for-
ståeligt – ikke være afhængige af gas fra 
det ustabile Rusland, som aldrig er bange 
for at bruge magt og pression på den store 
scene. Omvendt gør Tyskland, Nederlan-
dene og Frankrig sig afhængige af Rusland 
ved at bakke op om en anden ledning, som 
russiske Gazprom anlægger 1200 km igen-
nem Østersøen, Nordstream II.

Ironisk nok, så krydser Baltic Pipe (som 
skal forsyne Polen med gas fra Nor-
ge), Nordstream-ledningerne I og II (som 
skal forsyne Vesteuropa med russisk gas) 
midt ude i Østersøen. Polakkernes nu-
værende gasleverancekontrakt med Rus-
land udløber i  2022-23, så der skal fart 
på. Angiveligt har Tyskland ikke lyst til 
at have Baltic Pipe løbende ned gennem 
Schleswig-Holstein og Mecklenburg-Vor-
pommern og ind i Polen ad den vej, hvilket 
ellers var oplagt. Russiske Gasprom arbej-
der tæt sammen med NEGPC, hvis besty-
relsesformand er den fhv. tyske kansler, 
Gerhard Schröder.

Polen kommer således fremover til at få 
mere klimavenlig naturgas til at erstatte 
betydelige mængder brun- og stenkulsvær-
ker – oveni at det afløser “russergassen”. 
Polen er den største forbruger af kul pr. 
borger i EU. Naturgas udleder kun halvt så 
meget CO2 pr. energienhed som stenkul.

Men hvorfor i alverden skal denne ledning 
så lige løbe gennem vores lokalområde fra 
Frøbjerg henover Skovstrup og mellem 
Tommerupperne syd om Høgsholt Skov, 
lige nord om Brylle og ind i Odense, kan 
man spørge?

Det har vi i Assens Kommune også spurgt 
Energistyrelsen om. De kunne jo f.eks. 
lægge den i Lillebælt og syd om Fyn-Lan-
geland-Ærø i Østersøen. Det er åbenbart 
alt for dyrt – og på land gennem Nordtysk-
land går det heller ikke. Langs den eksiste-
rende ledning ved motorvejen går det i flg. 
Energistyrelsen ej heller.

Assens Kommunes forvaltning har haft 
et fortrinligt samarbejde med Odenses 
og Middelfarts forvaltninger i denne sag 
også. I Assens har vi tillige med haft ener-
gistyrelsen inviteret til møder. De siger, at 
ledningen koster 12-16 mia. at anlægge, 
så man må jo formode et vist økonomisk 
spillerum til at “sno sig”, så ledningen for-
styrrer så få som muligt.

Gasledningen sparer angiveligt også de 
danske eksisterende gaskunder på det 
lange sigt, idet der skal kapacitetsudvides 
og vedligeholdes på den eksisterende ho-
vedledning tværs gennem landet. Vi har 
foreslået Energistyrelsen, at den i stedet 

for kunne gå syd om Tommerup og til Bel-
linge. Noget, der ville passe bedre og som 
Odense også efterlyser. Men nej, Ener-
gistyrelsen ville ikke flytte sig en tøddel 
i denne sag. Interessant nok fandt de ud 
af, at den nye ledning kan dele “respekt-
afstand” med den eksisterende regionale 
ledning, der i forvejen løber øst-vest forbi 
Skovstrup, Brøjtenborg og nord om Brylle. 
En gasledning skal nemlig have en beskyt-
telseszone omkring sig på hver side. Bred-
den af denne zone afgøres af rørledningens 
godstykkelse. Et sted har Energistyrelsen 
imødekommet os: De er gået med til at 
øge godstykkelsen på ledningen, så re-
spektafstanden omkring ledningen derved 
udgør et smallere bånd. Ca. så smalt som 
det eksisterende bånd, der den dag i dag 
ligger omkring den eksisterende regionale 
ledning, som blev anlagt i 80’erne. 

Ved evt fremtidige boligudstykninger mel-
lem de to Tommerupperne (som ligger i 
kommuneplanen), så vil dette eksisterende 
sikkerhedsafstandsbånd kunne udnyttes til 
et grønt område i evt. kommende udstyk-
ninger i dette område, som jo er obligato-
risk i den slags arealudlæg. 

Lige pt er der en del disputter mellem de 
mange enkelte lodsejere og Energistyrel-
sen. En konflikt, Assens Kommune ikke 
kan være en del af, men vi har haft vores 
diskussioner med styrelsen. Vi har været til 
møde i Energi-, Klima- & Forsyningsmini-
steriet i København om sagen tillige med.

Lige nu pågår arbejdet med, at lodsejerne 
skal have så gode vilkår som muligt i for-
handlingerne med styrelsen. Lad os håbe, 
at den ligning går op så godt som den kan, 
når nu ledningen åbenbart skal ligge her 
omkring. 

Træls er det, at ledningen giver hovedbrud 
for et udsnit af de mange lokale lodsejere 
her i området. Det storpolitiske hensyn til 
Polen fastholdes fra dansk side, og man 
forstår samtidig godt vores nabolands 
ambition om at få gas leveret fra en stabil 
leverandør og ambitionen om at erstatte 
brun- og stenkul med mere klimavenlig 
naturgas. Det billede bliver vi en del af. 

Ligesom da “den røde linie” mellem Mo-
skva og Washington, DC rygtedes at gå 
gennem vores lokalområde næsten præcist 
samme sted. Men det var vist bare gas...

Gasledningen  
over Fyn

ENERGI
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DIT LOKALE AUTOVÆRKSTED
I BROBYVÆRK OG TOMMERUP

TLF. 213312 00
www.rhautoteknik.dk

STARK Tommerup
Møllebakken 34 · 5690 Tommerup
Tlf. 6376 1200 

Mandag - fredag 6.30 - 17.00
Lørdag 9.00 - 14.00
Søn- og helligdage 9.00 - 14.00

RØD 
HVID 
JUL.
Glædelig jul til dem,
der kan deres håndværk.

Adresse
Tommerup Fysioterapi & Osteopati

Lindealle 35-37
5690 Tommerup

Tel. 64 76 18 34
mail@tommerup-fysioterapi.dk
www.tommerup-fysioterapi.dk

• Andreas Prescha Mørk

• Ann-Marie Schou Frederiksen

• Charlotte Hansen

• Julie Basse 

• Kathrine Madsen 

• Mia Kyvgaard Budolfsen

• Monica Knørr

• Nanna Meldgaard 

• Søren Henrik Olesen

• Stine Huusom

• Stefan Bang Graversen

• Jacob Vind 

• Martin Nielsen Kraft (stud)

• Steen Thomsen (stud)

• Anita Wegener

• Marianne Bøgelund

• Suzannah Møller

FysioterapeuterOsteopater

Sekretærer

WWW.ATM-CONSULT.DK

Tømrermester Søren Wester Sørensen
Skovstrupvej 42 · 5690 Tommerup

Tlf. 40 18 49 32 · info@Atm-Consult.dk

Tømrer og snedker
Alt indenfor tømrer- og snedkerarbejde

Åbent: Torsdag fra kl. 19 samt
Fredag kl. 15-18

KJÆRSGAARDKJÆRSGAARD

Vesterlaugsvej 7, Brylle

wwwwww..ffeerriiee--ffyynn..ddkk

Humle-depotet.dk
rikke@humle-depotet.dk

 

 

Vi leverer alt inden for fadøl og fadølsudstyr  

til fester, firmaarrangementer og events. 

Vi har et bredt udvalg af øl, fadøl og læskedrikke. 

 

        Løimarksvej 11 - 5610 Assens 

         Tlf. 64771702 – 28420233 

 

 

  

Depot-vestfyn.dk – rikke@humle-depotet.dk 

Vi leverer alt inden for fadøl og fadølsudstyr 
til fester, firmaarrangementer og events.

Vi har et bredt udvalg af øl, 
fadøl og læskedrikke.

Løimarksvej 11 · 5610 Assens
Tlf. 64771702 · 28420233
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INTERNET

Af Energi Fyn marketing

I oktober 2019 indgik Energi Fyn og 
Tommerup Station Antenneforening en 
aftale, som betyder, at 1350 husstande 
i og omkring Tommerup Stationsby nu 
kan vælge fibernet fra Energi Fyn.

Gennem de seneste måneder har gader 
og stræde i Tommerup Stationsby været 
gravet op. Årsagen er, at Energi Fyn har 
udrullet fibernet i og omkring Tommerup 
Stationsby.

– Alle 860 medlemmer af Tommerup Sta-
tion Antenneforening har nu fået installeret 
fibernet, og siden starten af november har 
vores fiberkonsulenter besøgt medlem-
merne af antenneforeningen og tilsluttet 
TV-boks, Smart Wi-Fi og andet udstyr, 
fortæller Jacob Møller Pedersen, der er 
salgskonsulent hos Energi Fyn.

Godt for  
Tommerup Stationsby

Formand for Tommerup Station Antenne-
forening, Kent Meistrup Hansen, er godt 
tilfreds med aftalen med Energi Fyn:

– Vi har igennem en årrække haft et fint 
samarbejde med Glenten i Odense, som 
har serviceret og leveret internet og TV til 
vores kabelantennenet. Men med aftalen 
med Energi Fyn får vi dækket stort set hele 
byen med lynhurtigt internet og TV i bed-
ste kvalitet. Det har vi ikke haft mulighed 
for at gøre med vores egne antennekabler. 
For eksempel kommer Østerbro-området 
med. Det vil uden tvivl gøre ejendomme 
og grunde i området mere attraktive. Det 

ses allerede nu. Det samme gør sig gæl-
dende for en masse adresser i byens peri-
feri. I alt bliver 1350 ejendomme omfattet 
af foreningsaftalen. 

Lynhurtigt internet  
og flere TV-pakker

Aftalen mellem Energi Fyn og Tommerup 
Station Antenneforening betyder, at Glen-
ten lukker for deres signal til Tommerup 
Stationsby den 1. januar 2021. 

– Fra årsskiftet vil alle medlemmer af 
Tommerup Station Antenneforening få de-
res internet og TV via fibernet fra Energi 
Fyn. Aftalen, som vi har indgået med Tom-
merup Station Antenneforening, er en for-
eningsaftale. Det betyder, at foreningens 
medlemmer både får adgang til lynhurtigt 
fiberbredbånd og en række forskellige TV-
pakker fra Waoo, fortæller Jacob Møller 
Pedersen.

Åbent fibernet

Energi Fyn har igennem de seneste 15 år 
udrullet fibernet til 80.000 andelshavere. 
Hidtil har Waoo været eneste indholdsle-
verandør. Det bliver anderledes fra starten 
af 2021, hvor Energi Fyns andelshavere 
får mulighed for at vælge mellem flere 
forskellige internet- og TV-udbydere, når 
Energi Fyn åbner deres fibernet.

– Markedet har udviklet sig, og vores an-
delshavere efterspørger flere valgmulighe-
der på fibernettet. Det skal vi naturligvis 
lytte til, og da vi samtidig ønsker at få den 
absolut bedst mulige udnyttelse af det fi-

bernet, vi etablerer på Fyn, har vi besluttet 
at åbne fibernettet i starten af 2021, for-
tæller Carsten Nedergaard Hansen, bred-
båndsdirektør hos Energi Fyn.

Tommerup Antenneforening har indtil vi-
dere indgået en rabataftale, hvor Waoo skal 
levere internet og TV til medlemmerne. 

– Medlemmerne får adgang til de allerbed-
ste produkter i Danmark i øjeblikket. Det 
gælder både internet og TV-pakker. Om vi 
skal indgå nye samarbejdsaftaler med an-
dre udbydere, når fibernettet bliver åbnet i 
2021, må vi kigge på i fremtiden. Indjuste-
ringen af internet og TV kører på højtryk 
nu, så når julen er overstået, regner vi med, 
at alle foreningens medlemmer i Tomme-
rup Stationsby kan køre på 1. klasse. Om 
ikke i toget så i hvert fald på nettet, slut-
ter Kent Meistrup Hansen og ønsker alle i 
kommunen en glædelig jul.

Fibernet til  
Tommerup Stationsby
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Velkommen i  
Tommerup og  

Broholm 
kirker!

 
Se hjemmesiden:

www.tommerupogbroholm.dk

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

Assensvej 362
5690 Tommerup
Tlf. 40 92 19 38

EJGILS 
MALERFORRETNING

GARANTI
DANSKE MALERMESTRE

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  Tommerup 64 76 33 83
Tallerupvej 22 Tommerup St. 64 76 16 12
Søndergade 5 Glamsbjerg 21 75 33 83
Bredgade 32 Aarup 24 75 33 83

Personlig rådgivning med forståelse 
og respekt skaber tryghed.

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

Lisbeth Andersen                        Jeanette Schärfe
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Af Marie Klit, forstander,  
Vestfyns Efterskole

En slutseddel på en serviet, 14 tønder land, 
3 små bygninger på den bare mark i 1983. 
Sådan starter historien om Vestfyns Efter-
skole – Danmarks mindste efterskole.

Min far, tidligere forstander Poul Peter-
sen, havde øvet sig på Langeland, hvor 
han sammen med sine studiekammerater 
startede Rudkøbing Efterskole som et af-
gangsprojekt fra Lærerskolen. Nu var det 
tid til at flytte tilbage til Tommerup fordi 
jeg skulle begynde i skole. Sammen med 
min mor og bestyrelsesformanden Flem-
ming, havde min far lagt en plan.

Den perfekte efterskole skulle bare have 
24 elever; 12 drenge og 12 piger. Nogle 
idéer tog de med sig fra Langeland, fx 
tanken om den arbejdende efterskole, 
hvor eleverne skulle have et stort ansvar 
i forhold til den daglige, praktiske drift af 
efterskolen. Andre idéer var nye, fx at ef-
terskolen skulle være så lille, at alle ville 
have en vigtig plads i det forpligtende fæl-
lesskab og at man hurtigt ville kunne lave 
spontane ting med hele elevflokken – en 

tur til Vesterhavet eller en tur i teateret for 
billige penge.

Der var folk som sagde, at projektet var 
umuligt. Man ville ikke kunne overleve 
økonomisk med kun 24 elever. Tiden var 
en anden end år 2020. Det med arbejds-
tid gik man ikke så meget op i. Det var i 
højere grad et kald at være efterskolelærer 
og den flok lærere, som var med i starten, 
var drevet af at det var et fælles projekt, 
som de nok skulle få til at lykkes. Min mor 
var købmandsdatter og hun styrede økono-
mien med hård hånd. Bortset fra det før-
ste lån hos Bikuben-bank i 1983, blev der 
aldrig købt noget, før der var sparet op til 
det. Skolen fik foræret gamle skoleborde 
og stole. Og elever og lærere skulle deles 
om og passe godt på de stykker værktøj og 
redskaber, man havde erhvervet sig.

I 2009 flyttede jeg ind i den nybyggede for-
standerbolig sammen med min mand, Hen-
rik og vores tre børn. Noget af det første 
jeg gjorde som ny forstander, var sammen 
med lærere og bestyrelse af lave et nyt logo 
til skolen. Valget faldt på en humlebi. Både 
for at vise, at vi bor ude på landet, midt i 
naturen. Men også fordi en myte siger, at 

humlebien ikke kan flyve, da dens vinger 
er for store i forhold til kroppen. Netop som 
nogle vil påstå, at en efterskole ikke kan ek-
sistere med så få elever, som vi har.

Selvom kalenderen nu skriver 2020 og 
elevtallet ikke længere hedder 24 men 40, 
er der flere ting, som ikke har ændret sig i 
de 37 år skolen har eksisteret. Dagens gang 
består stadig af en vekslen mellem pligter, 
boglig og praktisk undervisning, og det 
vigtige efterskolefællesskab. Vi vægter 
stadig praktisk-timerne lige så højt som 
den boglige uddannelse, da vi finder disse 
livsfærdigheder akkurat lige så vigtige 
som undervisning i dansk og matematik.

I forhold til 1983 har vi væsentligt færre 
af de praktiske undervisningstimer, end vi 
kunne ønske os. Der er indført eksamener i 
flere fag end tidligere, og kravene er blevet 
højere, så nu også de svageste elever skal 
bestå Folkeskolens afgangseksamen for 
at komme ind på en ungdomsuddannelse. 
Derfor skruer vi, særligt i vinterhalvåret, 
op for timetallet i de boglige fag. I de se-
neste år har vi også lavet et særligt forløb 
for de ordblinde elever, som nogle gange er 
blevet glemt ude i folkeskolen.

UNGDOM

Vestfyns Efterskole



32

SPAR 
299

Fin Form Tommerup   ·   Fin Form Bellinge   ·   Fin Form Odense

Du kan nu, uanset hvilket kontingent du har,  
træne i både Tommerup, Bellinge og Odense

Læs mere på 

finform
.dk

Østre Stationsvej 43, 1. tv   ·  5000 Odense C 
Telefon 66 12 14 77 ·  ls@fer.dk

R E G N S KA B
OG  R Å D G I V N I N G

www.fer.dk

• Køb eller salg af virksomhed

• Generationsskifte

• Skatterådgivning

• Økonomisk rådgivning

• Regnskabsmæssig assistance

• Revision

KONTAKT OS FOR EN UFORPLIGTENDE SNAK

Plouggårdsvej 18 · 5690 Tommerup · Tlf. 64 75 15 08
kent@brylleauto.dk · www.brylleauto.dk

Brylle Auto Enkelt og lokalt

Behandling på dine præmisser

» Jeg kan kun sige, hvis du ikke har været i 
Karlina hænder, så skynd dig at få bestilt en 

tid, for det er simpelthen fantastisk, hvad hun 
har gjort for mig og min krop.«

Kranio sakral terapi
Massage · Healing

Infrarød sauna

Karlinna Frederiksen
Fuglebakken 3 · 5690 Tommerup

Tlf. 26 83 01 31 · karlinnas@outlook.dk

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

 

Palle Holmegaard  
Transport A/S

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

booking@palleholmegaard.dk

Danske Fragtmænd

Totaldistribution
Kurér · Hellæs 
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På nogle områder er vi måske lidt gammel-
dags, fx når vi holder fast i at kløve brænde 
til opvarmning af skolen og at man stadig 
skal lære at arbejde med skovl og trillebør. 
Men vi tror på, at det på den lange bane 
skaber livsduelige unge mennesker, når de 
som teenagere lærer at bruge deres fysik 
og at sætte pris på et velafsluttet stykke 
praktisk arbejde; Hvad enten det drejer sig 
om at få muget ud i stalden, tilberede ma-
den for resten af skolen, passe køkkenha-
ven, eller være med når der renoveres eller 
bygges nyt på skolen.

Vores efterskole minder lidt om en gam-
meldags bondegård, idet vi for elevernes 
skyld har en masse forskellige landbrugs-
dyr: 5 heste, 2 køer med kalve, en so, en 
orne og et kuld smågrise, ca. 30 får, 30 
høns samt gæs og kaniner. Hver morgen 
står dyrepasserne op lidt tidligere end deres 
kammerater, for at gå i stalden og sørge for 
dyrene. Ligeledes skal ugens køkkenhold 
tidligt op for at sørge for morgenmaden til 
de andre. Der skal bages friske boller hver 
morgen, og de serverer røræg, yoghurt el-
ler havregrød afhængig af hvilken ugedag 
det er. I vinterhalvåret har en lille gruppe 
elever ansvaret for at brændefyret bliver 
passet, så der er varme på hele skolen.

Fra jord til bord, og fra stald til bord. I køk-
kenhaven dyrkes hvert år kartofler, vi har 
egen æblehave og de dyr vi ser komme til 
verden nede i stalden, ender ofte på vores 
middagsbord. De er ikke til at stå for, de 
nyfødte lam, den lille kalv, eller de 11 ny-
fødte grise. Men når oksestegen eller lam-
mekøllen serveres i spisesalen, er vi i hvert 
fald sikre på, at dyret har haft et godt liv, så 
længe det varede.

Udover de praktiske fag og arbejdet med 
dyrene, har vi en del lærere, som brænder 
for sejlads. Vi har et samarbejde med As-
sens sejlklub, hvor alle vores elever i star-
ten af skoleåret lærer at sejle jolle i Assens 
Havn. Kun få unge mennesker kender til 
denne verden på forhånd og det synes vi er 
en skam. Derfor bruger vi aktiviteten som 
introforløb, hvor man prøver noget nyt, 
lærer at samarbejde og måske overskrider 
nogle af sine egne grænser. I foråret funge-
rer faget som valgfag.

I Rantzausminde ligger skoleskibet Oli-
via, som er en 33 fods Nauticat. Vi sejler 
både om sommeren og om vinteren, i vin-
terhalvåret iført store overlevelsesdragter. 
Alle vores elever får intro til sejlads, laver 
”mand over bord”-øvelse, kigger på søkort 
og får sikkerhedsinstruks i starten af skole-
året. Omkring 10-15 elever vælger at have 
undervisning i navigation, som for de fle-
ste ender med duelighedsprøven i sejlads, 
der typisk aflægges i december måned.

Når verden ikke er lagt ned af Corona, ta-
ger vi eleverne med på en rejse, hvor det er 
kulturmødet der er i fokus. Vi har hverken 
hotel eller swimmingpool undervejs, men 
medbringer vores egne telte, som vi bor 
i. Bad og toilet foregår primitivt (hvilket 
godt kan give udfordringer for en dansk 
teenager). Vi har rigtig gode kontakter i 
både Tanzania og Indien, og disse rejser 
har givet fantastiske minder til mange 
tidligere VE-elever. Nogle har endda fået 
mod på efterfølgende at udforske verden 
selv. Undervejs bor og spiser vi lokalt, og 
vi har ofte daglige pligter som rengøring, 
madlavning og opvask som en del af kul-
turoplevelsen. Når vi kommer hjem fra rej-

sen, er vi lidt klogere på den store verden, 
og sætter lidt mere pris på detaljer som et 
varmt brusebad, demokrati, hurtigt internet 
og et velfungerende og gratis sundhedsvæ-
sen.

Vi er 9 faste, engagerede voksne på efter-
skolen i hverdagen, som står for fra alt lige 
fra køkken eller pedelarbejde til undervis-
ning, dyrepasning, administration og sko-
ledrift. Og når man arbejder på Vestfyns 
Efterskole, skal man gerne have mange ta-
lenter. På hverdagsaftener og i weekenden, 
er det vagtlæreren som har overansvaret 
for både køkkenet, brændefyret, traktoren 
og dyrepasningen.

Vi har efterhånden rigtig mange tidligere 
elever, som nyder at besøge deres gamle 
efterskole. De kommer for at vise deres 
børn og kæreste frem, og fortælle hvordan 
det går dem i livet. Til det årlige elevmøde 
sidder de der alle sammen; Maskinmeste-
ren, kokken, ingeniøren, gymnasielære-
ren, landmanden og ham der sejler på de 
7 verdenshave som styrmand. ”Hold fast i 
den lille efterskole, hvor alle kender alle”, 
siger de. ”Hold fast i hverdagen med både 
praktisk og boglig undervisning, og bliv 
ved med at tage de unge mennesker med til 
Tanzania eller Indien, selvom det er bøv-
let….”. De bekræfter os i, at værdierne på 
Vestfyns Efterskole er værd at kæmpe for. 
At der stadigvæk er brug for og plads til en 
lille efterskole som vores i år 2020.
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Lions Klub Tommerup’s
Julekonkurrence
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Julen står for døren! Kirkenissen, Havenissen og Sætternissen har alle fundet vej gennem 
Livets Labyrint. Nogle tog en genvej, andre en omvej, men de nåede alle i mål – og står nu og 
venter på Julenissen!

Men Julenissen er helt rundforvirret og har tabt sin retningssans – det kan man nemlig meget 
let komme til i december – og Rudolf kan desværre ikke hjæpe, for han er taget på ferie. 

For at komme hele vejen i mål, skal Julenissen finde det ’hemmelige nøgle-ord’.  
Kan du måske hjælpe Julenissen gennem Livets Labyrint?

Hvis det lykkedes dig at hjælpe Julenissen og finde det  
’hemmelige nøgle-ord’ – så kan du vinde 500 kr. til lidt   
ekstra julegodter. Deltag på www.julitommerup.dk

MÅL

Vi traekker en vinder blandt alle, som har gaettet  
det hemmelige no/gle-ord, den 17. december 2020.

 J

 H
 U

 U
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Lærer Toftemarks yngste datter,  
Inger Toftemark, fortæller

Jeg er født den 17. januar 1924 som den 
sidste af en søskendeflok på 9. Min far, 
Evald Toftemark, var lærer på Tommerup 
Højskole fra 1907-50, da blev far 70 år, 
men beholdt stadig arbejdet med elevfor-
eningen og redaktør af elevbladet. 

Vi var meget privilegerede, at vi havde 
højskolen som vores andet hjem. Der var 
unge mænd fra 3. nov. til 31. marts. Vi var 
altid dernede den første aften, når de alle 
var samlet i foredragssalen. 

Om sommeren var eleverne altid på ud-
flugt til Svendborg og Tåsinge. Hvis det 
var på en skoledag, fik vi fri, for selvfølge-
lig skulle vi tre søstre med. Vi kørte i 4-5 
store lastbiler, hvor der var sat træbænke 
op på ladet i hver side. Vi var også med 
på den årlige Dybbøl-tur. Den foregik med 
tog til Assens, hvor der lå et skib, som var 
lejet til at sejle os til Sønderborg. Derfra 
gik turen til Dybbøl Mølle og skanserne. 

Hvis det var godt vejr, tog mor os ”tre 
små” med til stranden, så vi kunne gå i 
vandet, hvad vi sjældent havde lejlighed 
til. Jeg husker især engang, hvor der plud-
selig kom en kraftig tordenbyge, mens vi 
var i vandet, så alt vores tøj blev sjask-
vådt, så mor måtte købe noget nyt tøj på 
hjemrejsen. 

Lørdag aften kunne vi altid blive færdig 
med opvasken, for da skulle vi skynde 
os ned på højskolen. Først samledes vi i 
foredragssalen, hvor der var oplæsning af 
”avisen” med sjove hændelser og satire 
fra ugen der var gået, både om lærere og 
elever. Derefter gik vi til gymnastiksalen, 
hvor der var sanglege. Der blev hurtigt fart 
og humør, når far kom og sang for. 

Jeg er glad for, vi var så mange søskende, 
trods det at jeg kun kan huske de ældste 
fra, når de kom hjem til højtider, mærkeda-
ge og ferier. Det siges, at jeg blev forkælet, 
men det var nu ikke altid. Vi tre yngste var 
piger, og jeg husker tydeligt, hvis vi skulle 
have tilladelse til noget – Gerda og Ellen 
sagde: ”Du skal spørge, for du er den lille, 
så du får altid lov – og hvis du ikke gør det, 
får du tæsk, når vi kommer i seng”. 

Far sagde engang, at hvis man bare fik den 
ældste i en børneflok opdraget ordentligt, 
så kommer resten af sig selv. Der er nok 
noget om, at søskende kan være med til at 
slibe nogle kanter af. 

Vi har aldrig haft noget, der hed lomme-
penge, men når vi hjalp i køkkenhaven 
om foråret, kunne vi tjene 2 øre pr. række 
ærter, vi såede. I adskillige år cyklede jeg 
ud med 10-12 DMS-blade hver uge. Turen 
strakte sig fra Degnegyden til Skovstrup. 
Det tjente jeg 25 øre ved, men jeg fik dem 
ikke udleveret hver uge, nej, de blev skre-
vet ind på ”min side” i fars lommebog. Når 
jeg så kom og bad om penge f.eks. til fe-
rie eller juleudstilling i Odense, skulle der 
pænt gøres rede for, hvad pengene skulle 
bruges til. 

Skoletid

Jeg var for det meste glad for at gå i skole, 
både i forskolen hos fru Schärfe og i den 
store skole hos lærer Godske og Nielsen. 
De to lærere var så forskellige. I Nielsens 
timer var der ikke megen snak, det var nok 
godt, for der havde vi dansk og regning. 
Hos Godske kunne jeg godt lide geografi 
og Danmarkshistorie. Derimod var ver-
denshistorie kedeligt, det var så fjernt. Ikke 
som i dag hvor TV bringer nyheder fra hele 
verden lige hjem i stuen.

Alle husker vist deres første skoledag. 
Jeg blev fulgt til forskolen af min mor, og 
på vejen derned opdagede jeg, jeg havde 
glemt mit lommetørklæde, så vi var inde at 

købe et yndigt et i en lille manufaktur, der 
lå lige før Vestervangen. Fra første skole-
dag har jeg stadig et lille ar under hagen 
– bommene skulle selvfølgelig prøves, det 
kom jeg bare ikke så godt fra. 

Vi gik kun i skole hver anden dag, men 
de kunne også være lange. Især den dag 
i ugen, hvor vi efter skoletid skulle gå 
ned i forskolen til håndarbejde. Drengene 
kunne bare gå hjem, men vi piger skulle 
sidde der og hækle og strikke med sve-
dige hænder på en varm sommerdag. Om 
vinteren havde vi ikke håndarbejde, for 
så kunne børnene ikke nå hjem, før det 
blev mørkt. 

Vi havde nogle gode sangtimer, hvor lærer 
Godske gik frem og tilbage mellem bor-
dene og spillede på sin violin og sang for. 
Vi kunne også godt få Godske til at læse 
historie i sidste time. Der er vist mange 6. 
klasser, der husker, når Godske læste bo-
gen ”De seks”, der var et afsnit, hvor God-
ske altid blev så rørstrømsk, selv om han 
læste historien hvert år. 

Ingen forskel på børnene

Jeg kom i skole, da jeg var seks år, så 
egentlig skulle jeg have gået i forskolen i 
tre år, men jeg kom op i den store skole 
sammen med mine klassekammerater. Til 
gengæld skulle jeg gå to år i sidste klasse, 
det var ikke særlig spændende. Jeg sad på 
skolebænk med Sara, hvis mor var forstan-
derinde på De gamles Hjem. Sara var jeg 
meget sammen med og ville så gerne have 
fulgt hende, da hun efter konfirmationen 
skulle fortsætte skolen i Odense; men det 
måtte jeg ikke, selv om lærer Godske var 
hjemme og tale med mine forældre; men 
nej, der skulle ikke gøres forskel, det var 
kun drengene, der måtte læse. Vi piger 
skulle lære husgerning, sy vores eget tøj 
og spille på orgel og klaver. 

Ferie på børnehjemmet

Jeg har aldrig været på ferie sammen med 
mine forældre. Når skolen holdt ferie i 
juli, var der elever på højskolen, så far 
havde ikke fri. Vi havde en meget sød og 
mild, lille og spinkel barnepige derhjem-
me, da jeg var lille. Hun blev gift med en 
stor, kraftig og for mig at se frygtindgy-
dende mand. De blev forstanderpar på 
Erlev børnehjem, der ligger lige ned til 

LOKALHISTORISK ARKIV, TOMMERUP

Højskolebarn 
i Tommerup

 Inger Toftemark med kongemærket fra 1940, 
som under krigen blev symbol på ens danske 
sindelag. Portrættet stammer fra Tommerup 
Højskoles elevbillede sommeren 1943, hvor 
159 unge kvinder var på højskole. 
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frydenborg@privat.dk

Kai Andersen’s Eftf. A/S
64 75 12 59

WWW.KAI-ANDERSEN.DK

AUT. KLOAKMESTER
KLOAK- OG ANLÆGSARBEJDE
VOGNMAND
ALT INDENFOR TRANSPORT
KRAN- OG SPECIALTRANSPORT

GRAFISK HUS
ASSENS

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 Grafisk

Vi trykker på alt...

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.
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Haderslev Dam. Der var jeg på sommer-
ferie hvert år, fra jeg var 10 år til 14-15 år. 
Jeg cyklede til Assens og tog færgen til 
Årøsund, så var der ikke langt at cykle til 
Haderslev. Jeg nød at være sammen med 
de ca. 50 børn fra 2 til 15 år, og i weeken-
den kom der gerne en del af de store børn, 
så de må virkelig have følt, det var deres 
hjem. Vi badede i dammen et par gange 
om dagen, der lærte jeg at svømme. 

Juletraditioner

Julemåneden i dag er unægtelig meget 
anderledes end i min barndom. Også ju-
legaverne. Vi kunne få en kjole, min mor 
havde syet, huer, halstørklæder, strømper 
og andet, vi havde brug for. Et puslespil, 
min bror havde savet ud med løvsav, far-
vebog og kridt. Små ting. Men vi havde en 
moster og onkel – han var blind og musik-
lærer på Nr. Nissum seminarium i mange 
år. De havde ikke selv børn, men kom hos 
os til højtiderne og i ferier. Fra dem fik vi 
gode spil, bobspil og lignende, vi havde 
stor glæde af.

I december sad vi mange aftener rundt om 
spisebordet og lavede julegaver. Imens 
læste far julehistorier højt for os. En søn-
dag midt i december drog vi alle af sted til 
Pindstofte efter juletræ. Mor blev på går-
den, og far fik en økse med i skoven, hvor 
vi børn gik fra det ene grantræ til det andet 
og håbede, far ville godkende netop det 
træ, vi havde udset os. Tilbage på Pinds-
tofte var der dækket et dejligt kaffebord 

med hjemmebag. Inden vi gik hjem, sang 
vi altid ”Blomstre som en rosengård” og 
”Der er noget i luften”. 

Ung pige i huset og på fagskole

Efter min konfirmation var det en selvføl-
ge, jeg skulle blive hjemme som ung pige 
i huset. Før havde mine ældre søskende 
skiftedes til det, men nu var der kun ”den 
lille”, så jeg måtte blive hjemme, til jeg 
var 16 ½ år. Jeg skulle på fagskolen i 
Odense, hvor man kunne lære at tegne og 
sy kjoler. Jeg skulle vel at mærke være 
elev ½ år i køkkenet uden en krone til 
betaling for mig – eller til mig. Der var 
godt 50 elever på kost, så der var nok at 
gøre, og jeg lærte da også meget. Hver 
morgen, når vi kom i køkkenet, var alle 
opskrifter på mad og bagning, vi skulle 
bruge den dag, skrevet op på en stor tavle. 
Jeg skrev dem alle ind i en bog, og jeg 
må indrømme, det er den kogebog, jeg har 
brugt mest igennem årene.

På posthus og tysk besættelse

Efter Odense kom jeg til postkontoret i Vi-
borg, hvor jeg var 1½ år. Der så vi rigtig 
mange tyske soldater, de havde en luftmel-
destation øverst oppe på posthuset, og be-
nyttede vores køkkentrappe. Vi hørte dem 
ofte gå syngende gennem byen.

Hvad jeg aldrig glemmer var den nat, ty-
skerne overtog de offentlige kontorer. 

Foran svingdørene til posthuset var der 
en jerngitterport, som blev lukket og låst 
hver aften og dermed sat kaldeapparat til 
postmesteren, som boede på 3. sal. Det 
blev mig, der blev sendt ned for at låse op, 
og jeg famlede nok noget med nøglen. Jeg 
kunne ikke forstå, hvad de råbte; men jeg 
var ikke i tvivl, da 3-4 geværer var rettet 
mod mig gennem jernporten. 

En uforglemmelig jul i 1943

Den første jul, jeg var i Viborg, havde 
jeg ikke fri; men så glædede jeg mig des 
mere, da jeg næste jul satte mig i toget 
over middag den 24. december. Togene 
kørte ikke så stærkt den gang, og der 
var ingen, eller kun meget lidt varme i 
togene; men den indre varme fik jeg, da 
vi kørte ned gennem Jylland og så lyset 
stråle ud fra alle kirkerne – de var de ene-
ste, der var undtaget fra mørklægning. 
Det var så skønt, og sneen dalede stille 
og fredeligt. Som et rigtigt eventyr, men 
dette var virkelighed. 

Da jeg kom til Tommerup St., ventede 
min søster Gerda. Hun havde lånt høj-
skolens kane med ”Smul” for. Kanebjæl-
derne var sød musik gennem en sneprydet 
Høgsholt skov og lige hjem til den kære 
familie, hvor julebordet stod pyntet og 
færdig til at nyde. 

Fortællingen er skrevet af Inger Toftemark 
Davidson (1924-2004) til historieprojektet 
”Min fynske barndom” 1995.

Inger Toftemarks barndomshjem, Bakkehuset, på Skovstrupvej 1 i Tommerup.  
Vingerne på Stenbjerge Mølle rager op i baggrunden.
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STILEKONKURRENCE

Fabriksarbejderen  
og hans kæreste

Af Mikkel Jensen 
Tallerupskolen, 9. C

Døren smækkede, Samuel kom hjem efter 
en lang dag på fabrikken. Han slæbte sig 
ind i stuen hvor Cathrine sad på gulvet og 
varmede sig på stearinlyset. De begge var 
tavse, Samuel gik i en lige linje hen til kø-
leskabet og tog en halv bolle.

“Jeg kører ned på tanken og køber en lot-
tokupon”

Samuel satte sig op på den gamle cykel 
og kørte ned på tanken og brugte de sidste 
penge de havde tilbage på en lottokupon. 
Ekspedienten kiggede op og ned ad ham 
på en vrængende måde, mens han printede 
kuponen ud. 

Vinden slog hårdt på turen hjem, der var 
en kraftig støvregn. Og alt andet ved vejret 
var trist, gråt og deprimerende. Cathrine 
sad stadig på det kolde trægulv og varmede 
sig på stearinlyset.

“Jeg lægger mig til at sove, jeg er helt ud-
kørt, Husk at spare på lyset vi skal have til 
senere, godnat”

“Jeg slukker nu og så går jeg også i seng, 
godnat”.

De slukkede stearinlyset og satte det op på 
reolen, lagde sig begge på gulvet med et 
tæpper over sig.

Natten var kold og uhyggelig, vintervin-
den sivede igennem mellemrummet på de 
gamle vinduer i den gamle lejlighed. Sa-
muel vågnede som han plejede midt om 
natten, for at stå op og gå på arbejde.

Uden at vække Cathrine gik han hen til 
køleskabet og tog den anden halvdel af 
den bolle, han spiste sidste aften. Han satte 
sig ud på sin cykel og kørte på arbejde. På 
vejen kørte han ind på tanken og tjekkede 
sin kupon, som han købte i går. Ekspedi-
entens ansigtsudtryks ændrede sig med det 
samme som han tjekkede kuponen.

“Du skal gå til banken for at få oplyst din 
gevinst, da den er over 5.000 kr.”

Samuel stod stille uden at sige noget i 10 
sekunder, løb ud og satte sig op på sin cy-
kel og skyndte sig afsted til banken. 

På vejen spekulerede han over hvor meget 
varme og mad man kunne få for 5000kr, 
meget, rigtigt meget. Han parkerede cyk-
len og åbnede de nypudsede døre ind til 
banken.

Der var en smuk, ren duft af blomster, tem-
peraturen var i hvert fald over 20 grader, en 
behagelig oplevelse han ikke var vant til, 
hverken hjemme eller på fabrikken. Bank-
damen oplyste ham om, at

det var en masse penge, han havde vundet. 
Hun foreslog at han skulle snakke med 
en rådgiver, der kunne hjælpe ham, så det 
ikke løb løbsk med at købe for mange nye 
ting. Samuel takkede nej, og spurgte hvor 
meget han havde vundet. 13 millioner 150 
tusind 137 kr.

Hans hjerterytme steg, blodet styrtede 
rundt i blodårerne som en baby, der har 
fået nyt legetøj. Han ville så gerne hjem 
og overrække nyhederne til Cathrine, men 
arbejdet kaldte. Han cyklede ud af den tra-
fikerede landevej. Sveden sammen med 
cykelhåndtaget gav en klistret gummi-
masse. Tiden på arbejdet var lang. De røde 
lamper på fabrikken gav et skær i øjnene 
hver gang, de drejede en omgang.

Kæden på den gamle cykel takkede over, 
vejen hjem var kold og fugtig. Samuel 
tænkte, han kunne købe et til stearinlys 
på vej hjem, nu hvor de havde vundet så 
mange penge.

Den gamle dør i lejligheden bandt. Det 
knirkede, som han trådte videre ind i lej-
ligheden.

“Cathrine!?... Jeg har købt et lys med 
hjem, vi kan varme os på”

“Nej hvor dejligt, vi havde snart ikke mere 
i det andet”

“Cathrine... Vi har vundet over 13 millio-
ner i lotto!”

Cathrine var stille, hendes ansigtsudtryk 
viste tusind forskellige følelser og udtryk 
på en gang.

“Du siger, vi har vundet i lotto, og så køber 
du ét stearinlys med hjem!”

“Der er ingen grund til at fråse”

Cathrine gik ind på værelset og lagde sig 
til at sove. Samuel sad tilbage på gulvet og 
spekulerede.

Hvad var galt? Lidt efter gik han også i 
seng.

Næste morgen da de stod op, bad Cathrine 
Samuel om at gå ned til banken for at hæve 
penge til en elcykel. Samuel gjorde som 
hun havde sagt og gik ned til banken for 
at hæve penge. Turen derned var som alle 
andre dage, kold og fugtig. 

Kragerne skreg da de fløj over himlen, og 
rågerne i de store grantræer kæmpede. Den 
store sum af penge som han pludselig stod 
med i hænderne, gav ham kuldegys. Han 
skyndte sig ned til den nærmeste cykel-
smed og købte sig en cykel og kørte stolt 
og glad hjem igen.

 Cathrine stod i døren og tog imod ham. 
“Det var godt”

Næste morgen stod de op igen, denne gang 
bad Cathrine ham om at købe et nyt olie-
fyr, så de kunne holde varmen i stedet for 
stearinlys. Igen cyklede Samuel ned til 
banken og hævede pengene, han skulle 
bruge. Kørte ud til den nærmeste instal-
latør, og købte et oliefyr. Sedlerne var 
grønne, og skarpe i farven. Han kørte hjem 
til Cathrine og installatøren kom og satte 
det op

“Det var godt”

Næste morgen stod de op, som de altid 
havde gjort Denne gang bad Cathrine Sa-
muel om at gå ud og købe en bil, så de 
kunne komme hurtigere rundt omkring.

“Køb nu en ordentlig bil nu hvor vi har 
pengene til det”

Samuel tog cyklen ned til banken og hæve-
de en ordentlig håndfuld penge. Han kørte 
derefter ned til bilhandleren, og så på en 
bil. Samuel gik længe i den varme hall og 
kunne ikke rigtigt beslutte sig.

Men lige pludselig stod den der, en BMW 
330i med automatgear. Han lagde pengene 
på bordet, og kørte hjem i sin nye bil.

På vejen kørte han forbi et dødt rådyr i 
vejkanten og tænkte over, hvad der kunne 
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have været sket, men fortsatte hjem til Ca-
thrine. Regnen var tyk, kragerne skreg i kor 
og dannede en lyd som Samuel kun kunne 
forstille sig, var lyden af ragnarok. Cathrine 
stod nede i gården og ventede på ham.

“Det var godt”

Denne aften kunne Samuel ikke sove, der 
var noget galt. Han svedte over det hele, 
og kunne ikke tænke klart. Han drejede og 
skubbede sig, og til sidst faldt han i søvn. 
Der gik dog ikke længe, inden han vågne-
de igen. Oliefyret bippede og en rød lampe 
blinkede, Samuel vidste ikke noget om 
hvad det var, men den gik ud lidt senere.

Da det blev morgen igen, sagde Cathrine, 
at hun kørte med ham, for nu skulle de ud 
og se på et nyt hus.

Rensdyret som Samuel så dagen før var 
endnu mere oppustet og råddent end den 

var dagen før. Samuel kørte videre mod 
den nærmeste ejendomsmægler, men Ca-
thrine stoppede ham.

“Vi har vundet 13 millioner. Vi skal ikke 
bo i en lille villa på en trafikeret vej. Jeg 
vil til Hellerup”

Samuel sagde ikke noget, han kørte på mo-
torvejen og fortsatte mod København. 

Turen derover var mørk, grå og trist. Det 
var ikke, som han havde regnet med, 
hvorfor skulle man begynde at te sig som 
om man var Bill Gates, hvorfor kan man 
ikke bare have en normal hverdag og 
livsstil? 

Da de havde fundet en mægler i Helle-
rup, gav de sig til at kigge på huse. Der 
var ikke noget, Samuel havde den samme 
følelse, som da han skulle kigge på bil. 
Igennem vinduerne i mæglerbutikken, 

kunne man se den grå himmel og de store 
skyer, der kun talte ned til det skulle blive 
torden og skybrud. Der var det! Cathrine 
havde fundet et hus, hun kunne lide, et 
250 m2 hus med sauna og havudsigt til 
11 millioner. Samuel sagde hende ikke 
imod. De købte villaen i Hellerup, og 
flyttede ind med det samme.

Dagene gik, og de kæmpede med at betale 
regningerne. Alle deres naboers haver stod 
skarpt og flot, mens deres lignede en til-
groet jungle. De arbejde dag ud og dag ind 
for at kunne betale regningerne.

Men en dag kom der en mand fra banken 
og smed dem ud. Huset blev sat på tvangs-
auktion, og de måtte sælge deres bil for at 
kunne få råd til at leje en lille lejlighed i 
en lille by i Jylland. Samuel blev ansat på 
en fabrik, der arbejdede med plastik, og de 
kom tilbage i det gamle liv – i en kold lej-
lighed uden meget mad og drikke.

Skiftet til 
fjernvarme bliver 

billigere end 
nogensinde før

Tilskudsordning til årets bedste julegave
Snart kan du skifte til grøn fjernvarme billigere end nogensinde før. En ny tilskudsordning 
er nemlig på trapperne. Og den forventes at give cirka 20.000 kroner i tilskud, hvis du 
udskifter dit olie- eller gasfyr.

Hold øje med vores hjemmeside, www.fjernvarmefyn.dk. Her kan du læse mere, så 
snart tilskudsordningen starter.

Du er også velkommen til at kontakte os direkte og høre mere om dine muligheder. Vi 
står klar med gode råd og hjælper gerne med at beregne et tilbud til din husstand.

Vores telefonnummer er 65 47 30 00.

Fjernvarme Fyn ønsker alle en glædelig jul!



Jul i Tommerup udgives af Lions Klub Tommerup

Altid i nærheden

Din lokale vaskehal
Åben 7.00  -  22.00

Brylle
Tlf. 64 75 12 11

Knarreborg
Tlf. 64 76 15 35

Tommerup St.
Tlf. 64 76 14 18


