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Lions Club Tommerup,
en organisation der gør
en forskel i lokalområdet!
Lions Club Tommerup indsamler penge i løbet af året, ved mange
arrangementer, støttet af erhvervslivet på Tommerup egnen, og
ikke mindst af de mange Tommerup beboere! Tak for jeres støtte.

0% til administration – det er Lions
1 krone indsamlet, betyder 1 krone doneret til gode formål !
Administrationen af vores lokale klub, betaler vi medlemmer selv for,
og det betyder at så mange som muligt af indsamlede midler, nemlig
100%, kan doneres til gode formål.

Vi støtter både lokalt og internationalt
Vi støtter mange formål i lokalområdet, og vi kan nævne, studierejser,
legepladser, hjælp til selvbetaling til skoleudflugt for mindrebemidlede, hjertestartere, ældre-arrangementer, sports- og fritidsklubber, og
mange flere.

Send en ansøgning

I kan også søge, hvis I ønsker økonomisk støtte til et godt formål!
Send en ansøgning til: medlem.22655@lions.dk
eller gå ind på vores hjemmeside www.tommerup.lions.dk.
og se hvordan.
Med ønsket om en glædelig jul, og et godt nytår
Peter Norup
President
Lions Club Tommerup
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LIONS BYDER VELKOMMEN

Kære Tommerupborgere
Så er det atter ved, at være jul og i Lions
Club er vi er glade for, og stolte over, traditionen tro, at kunne udsende julehæftet
”Jul i Tommerup” for 33 gang.
Igen i år har vore mange trofaste annoncører, forfattere, kunstnere og andre der bakker op om hæftet, hver især har ydet deres
væsentlige indsats,– tusind tak for det.
I år er det keramikeren Lene Broe der har
været vores sponsor og velvilligt har stillet værket til rådighed for udsmykningen
af vores forside.
Lions Club Tommerup har som sædvanlig, i det forløbne år, afholdt en række
aktiviteter med det formål, at indsamle

midler til støtte for humanitære formål lokalt, nationalt og internationalt.
Nærværende hæfte, afhentning af effekter
til Loppemarked som afholdes i samarbejde med Lilleskov Teglværk, Fugleskydningen og vore Tombolaer er aktiviteter,
der efterhånden er blevet faste årlige indslag i lokalsamfundet og som møder stor
opbakning fra såvel private borgere som
erhvervslivet.
Desværre er der ikke blevet mindre brug
for, at organisationer som Lions yder deres
indsats for, at afhjælpe lidt af den nød der
er mange steder i verden. Alle de midler
som Lions indsamler, går ubeskåret til humanitært arbejde. Der bruges ikke af disse

midler til organisation eller andet administrativt arbejde idet, dette enten udføres af
Lions medlemmer som frivilligt arbejde eller betales af medlemmernes kontingenter.
Hvis du skulle have lyst til at læse nogle
ældre Jul i Tommerup kan de findes som
pdf på www.julitommerup.dk.
Vi vil gerne 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 vore læsere ønskes en rigtig Glædelig
Jul og et Godt og Lykkebringende Nytår
2015.
Julehæfteudvalget
Lions Club Tommerup

Årets forsidekunstner
Der er så dejligt
ude på landet...
Jeg har valgt at have mit
centrum mellem de grønne
bakker med skovene, med
bladenes vislen tæt omkring. Som Historien fortæller er der flere lergrave
her omkring Tommerup, og
som keramiker er det fascinerende at håndtere sit lokale materiale fra lerklump
til resultat. En af mine opgaver har været at lave oldtidskrukker, at
anvende smuldret ildskørnet granit og ler
herfra, formet og bålbrændt og derefter
anvendt som kogekar.
Andre der har inspireret til at vise vaser.
Udstilling ”Claymax” med Keramisk
Forum. At arbejde med unika er at eksperimentere med sin nysgerrighed for
udfoldelse af materialer, symboler, historie. Form, farve, glasur... planlægge
og beregne. Det er ikke blot geometri og
kemi, overleveringer og traditioner, men
fornemmelsen når tingene ”går op”. Først
når man har det i hånden bliver det levende. Oplevelser som deles med andre,
bl.a. med 20 Danske Kunsthåndværkere
fra Syddanmark ved udstilling ”Grøn”
i Nicolai, Kolding. Man fabulerer, man
studser, standser og reflekterer. Grøn er
både naturvidenskab og følelser. Det er
rationelt og irrationelt. Det er håndgribeligt og totalt ukonkret. Alt sammen på
samme tid.

Et helt andet fokus på tid
med traditioner. Tekulturens keramik, porcelæn
præsenteret af 15 keramikere i nutids formsprog i
en vandreudstilling ”Tid til
Te”. Udstillingen åbnede
på Kronborg med kulturhistorisk teceremoni af kendt
Japansk temester. Siden
udstillet i KunstCenter Silkeborg, Museum Norden,
Holland. Ting med formål
har måske bedre chance
for at formulere nye og glemte tanker,andre måder at leve på. Konkret opgave
der med sine sentenser åbner og påpeger
dialog med virkeligheden.

ker i fint samspil med arkitektur, lyd og
lys. En pause med fordybelse. Når datid
og nutid knytter sig sammen. Når det
følges ad. Samtidig var der supplerende
udstilling i Galleri Sulegaard. PabiAk
udstiller næste gang i Galleri Sulegaard
i december måned.
I samarbejde med andre præsenterer
Værkstedsbutikken Odense skiftende
udstillinger af forskellige kunsthåndværkere, hvor vi i skøn forening, på skift er
til stede og får respons på hverdagens
værker.
Lene Broe
Stærmosevej
5690 Tommerup

At tænke intelligent løsning.
Glasset inspirerer ved styrke og skrøbelighed. I klare og stærke farver arbejder
jeg i opale og transparente glasmosaik,
og former på øjeblikke. En dialog på
sekunder, overvejelser inden det størkner i bevægelsen, med blødhed til låns,
gennemsigtig væren, der giver selv skyggerne flere dimensioner.
Kontrast til den lange ventetid inden keramikovnen kan åbnes og glasuren viser
sit sande væsen.
PabiAk har i flere år haft godt samarbejde med Assens Kommune. Vi har i
Assens Kunstuge i august udstillet i Vor
Frue Kirke. 15 kunstnere udstillede vær3

God jul
Vi er på hjemmebane
i Tommerup:

Anne Bygballe Clausen
Rådgiver
abp@totalbanken.dk
Tlf. 63 45 71 91

Brian Kirchhoff Andersen
Rådgiver
ba@totalbanken.dk
Tlf. 63 45 71 80

Gitte Stærke Skræp
Rådgiver
gs@totalbanken.dk
Tlf. 63 45 71 07

Jeanett Nielsen
Rådgiver
jn@totalbanken.dk
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Michael Grundsøe
Filialchef
mgr@totalbanken.dk
Tlf. 63 45 72 39

– vi kan tale om alt
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BORGMESTEREN HAR ORDET

Gode vilkår for erhverv
i Assens Kommune
Af Søren Steen Andersen, Borgmester

Lige siden min barndom har det været en
fast bestanddel af ”december-lekturen”
at gennemse og læse Lions-bladet ”Jul
i Tommerup”, når året gik på hæld. Faktisk, så kom vores nu bortgåede nabo, tidl.
Lions-medlem Ulf Grønlund, altid hen til
os i nr. 13 med fire ekstra eksemplarer af
bladet til glæde for min hustrus familie i
Midt- og Nordjylland og Norge, så de også
kunne læse om livets gang i Tommerup; de
lokale anekdoter, borgmesterens indslag,
de lokale virksomheder og handlende og
de interessante historiske skildringer skrevet af andre ”gamle Tommeruppere”. Nu
er det så min tur til at skrive som borgmester – og den tjans tager jeg gerne. At to på
hinanden følgende borgmestre kommer fra
samme område, begge har fået hver 1000
personlige stemmer af vælgerne i deres
gamle kommune, vidner i hvertfald om et
stærkt fokus på lokalområdet fra de lokale
selv. Og tak for det. I øvrigt vil jeg også
gerne takke for samarbejdet med Finn,
hvis indsats for kommunen jeg også gerne
vil anerkende – uanset vores forskellige
politiske ståsteder. Således vil jeg i denne
artikel gerne skildre det første år ”i stolen”
set og oplevet gennem mine briller. Først
oplevelsen, siden en skildring af kommunens og dens muligheder, og så hvad vi
skal fremover.

At blive borgmester
Jeg synes, det er vigtigt, at politikere har –
eller har haft – deres gang i ”det virkelige
liv”. Det er der mange i Folketinget, der
ikke har. Anderledes er det i kommunerne
– og heldigvis for det! Mit liv har det lokale snit, at jeg er opvokset i Verninge og
bor i dag i Tommerup. Jeg har gået i skole
i Verninge, Glamsbjerg og i gymnasium i
Glamsbjerg, senere arbejdet bla. hos GEElectric i Tommerup st. Mine forældre bor
i Verninge og min bror i Brylle. For mit
eget vedkommende har hverdagen bestået
at stå op kl. 05:30 hver morgen, læse og
svare e-mails fra borgere, embedsmænd og

politikere, dernæst spise morgenmad, køre
på arbejde som elektriker. Køre hjem igen,
tage til eftermiddagsmøde, spise aftensmad, tage til aftensmøde. Hver dag i tiltagende grad siden 1998. Kompakt, spændende, inspirerende, intenst og interessant.
Nu står jeg op om morgenen, kigger e-mails
kører vores børn i skole og børnehave, møder på rådhuset eller ude i kommunen på
en virksomhed, i en institution, i Vejle, København eller på en erhvervsgrund et sted
i kommunen, eller noget helt andet. Meget
spændende, meget bredt. Lige da jeg blev
valgt som borgmester var det naturligvis
meget overvældende. Der kom en strøm at
tilkendegivelser, som det nok er naturligt i
det tilfælde. Lidt krævende var det, at jeg
jo stadig i november og december skulle
passe mit elektrikerarbejde i Odense. Og
det knytter der sig en lille anekdote til;
nemlig den, at jeg i december kom kørende
i arbejdsbilen på Østerbæksgade i Odense,
hvor jeg passerede en patruljevogn, som
holdt tilbage ved en sidevej. Pludselig satte
den efter mig med horn og blink, hvorfor
jeg selvfølgelig holdt ind til siden. Så kom
betjenten gående hen til mig, mens hans
makker blev siddende tilbage i bilen og
fjogegrinede. Det viste sig bare, at det var
en gammel skolekammerat, Lars, som da
lige ville ønske tillykke med valget… Det
så lidt spektakulært ud der ved rundkørslen
ved Kragsbjergvej / Østerbæksvej i Odense – folk kiggede i hvertfald.

Erhverv og arbejdspladser.
Assens Kommune er den kommune på
Fyn med den næsthøjeste beskæftigelsesgrad - og så er vi faktisk den fynske kommune hvor de private virksomheder har
den højeste produktivitet. Vores virksomheder er endda ret kendte; når man skal
nævne i flæng, så har vi både Montana,
Carl Hansen, Dampa, JIP/Danfoss, Scan,
Strøjer Tegl, Summerbird, Løgismose,
Grambogaard, Vestfyen/Willemoes, Plum,
Kerry/Cremo, Raunsborg, Metalpress,
Broen, Scandinavian Tobacco, Cabinplant,
Centrovice, SkanCab, Tencate, Tempur
samt tre banker og sparekasser, som helt
eller delvist er hjemhørende i Assens Kommune. Herudover har vi også aktører, som
er i berøring med turismen, - en faktor,
som vil vokse også. Alle er de spillere, som
er meget kendte og / eller markante spillere
på deres felt. Det er blot for at nævne nogle
få. Vi er en lille skare fra kommunen, som
i år har rejst rundt og holdt møder med vores virksomheder. Med det formål at knytte
bånd og sende det tydelige budskab, at vi
er der for hinanden. Det har været meget

frugtbart at mødes. Vi har vilje til vækst,
det har vores virksomheder også – og positivt er det at besøge dem og opleve, at
de faktisk har pæne ordrebøger. På Dansk
Industris liste over erhvervsvenlige kommuner er vi rykket lidt op i forhold til sidste års dukkert til nr. 66. Men det er slet
ikke nok. Vi har ellers gjort opmærksom
på, at vi har oprettet erhvervskontakten,
ligeledes har vi ingen dækningsafgift og
vi har afskaffet byggesagsgebyrer for
både private og erhverv. Vi har kortet af
sagsbehandlingstiden, ligesom vores arbejdskraft også får gode ”karakterer”. Vi
mangler en bedre infrastruktur. Vi har hele
970 km kommunevej! I vores nu vedtagne
budget har vi over de næste 4 år afsat 68
mio. kr. til infrastruktur. Udover trafiksikkerhedsforbedringer, cykelstier og renovering af vejbroer, så har vi afsat midler
til især to områder, som har berøring med
både pendling og virksomheder. Det drejer
sig om Hovedvej A1 fra Grønnemose og
til Vissenbjerg. Det er lidt af en livsnerve,
som allerede i dag er besværlig at komme
ud på for tusindvis af pendlere og eksportlastbiler. Alene Tempur i Aarup sender
4400 lastvognstræk ud hvert år! Allerede
nu er vi i færd med at udvide svingbanen
ved Aarupvej/Hovedvejen, så biler og lastbiler kan komme ud. Oven i dette vil der
i de kommende år etableres rundkørsler
på strækningen – også fordi at Hovedvejen er totalt stoppet, når der er ulykker på
motorvej E20. Det kommer jeg tilbage
til. Ud over dette har vi fokus på OdenseAssenslandevejen. Udfordringerne ved
Tylle Kro-Dærupvej, som der har stået
en del om i avisen, har vi i første omgang
”sendt hjem” til at blive beregnet på ny. Vi
er her nødt til at finde en billigere løsning
her. Men ud over dette vil vi etablere flere
sving- og vigebaner, samt elektroniske
farttavler. Det gælder om, at vi får et bedre
flow i trafikken mod Odense, og her er det
afgørende, at der ikke er for meget stopand-go trafik med et væld af 60-km-zoner
og nedbremsninger. F. eks. vil vi forbi Verninge få opsat elektroniske farttavler og
etablere svingbaner. Angående cykelstier,
så får vi nu etableret en mellem Brylle og
Tommerup. Således er den gamle Tommerup Kommune snart pænt forsynet med
cykelstier mellem Verninge-TommerupTommerup st. og snart til Brylle også.

Det fynske samarbejde og energi.
Det er afgørende for Assens Kommune og
for Tommerupområdet, at vi kan opnå resultater på det fynske niveau. Vi er mange
nye og jævnaldrende borgmestre i de fyn5
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ske kommuner – og vi har et godt samarbejde med de andre også. E20 Fynske Motorvej er det afgørende at vi får et tredje
spor på. Fra Nr. Åby og mod Odense S.
Det kan ikke nytte, at vi har en flaskehals
der, hvor ulykkerne sker flest; mellem Nr.
Åby og Aarup. Her presser vi på og får god
hjælp fra borgmestrene i Trekantsområdet.
Vores togstationer - på både vestfynske og
sydfynske bane - skal bevares. Her er samarbejde og pres vigtigt. Det er afgørende
for dette lokalområde, at vi har en bedre
motorvej og fortsat har både små og mellemstore togstationer. Storebæltsbroafgiften vil vi også have reduceret , alternativt
indførelse af et fynsk pendlerkort. Med
den eksisterende ”Storebæltstold” vil Fyn
fastholdes i en lavvækstrolle, mens de høje
takster endda finansierer vækstskabende
vej- og broprojekter andre steder i landet(!). På energisiden vil Fjernvarme Fyn
nu forsyne Brylle med billig, stabil og klimarigtig fjernvarme. Det er mit håb, at de
også vil bevæge sig mod Verninge. I øvrigt
kommer der en solpanelpark op mellem
de to Tommerup’er, som skal forsyne områderne med solvarme dér. Et frit brændselsvalg for de lokale kraftvarmeværker
er afgørende for varmepriserne i visse af
fjernvarmeområderne – også her i kommunen. Det betyder meget for tilflytning.
Det ser heldigvis ud til, at fjernvarme vil
blive et tema i andre landsbyer i kommunen også. Jeg var i den anledning i oktober inviteret i Folketinget til Energipolitisk
Åbningsdebat 2014 og fortælle, hvordan
en kommune som Assens ser på den slags.
Det fik de klart svar på derovre. En spændende debat, i øvrigt.

Tilflytning /
Befolkningssammensætningen
I vores kommune har vi alle muligheder
for tilflytning. Vi bor midt i Danmark, nær
Trekantsområdet og nær landets tredjestørste by. Vi har motorvej og jernbane lige
igennem. Vi har oprettet tilflytterportalen
flyttilassens.dk. Vi er gået ind i et projekt
med Trafikstyrelsen med teletaxi i det åbne
land, hvilket vi var i TV-Avisen med. Vi
har etableret et mageskifteprogram, så
man, hvis man har købt en kommunal byggegrund, man ikke kan belåne, kan bytte
til en anden andetsteds i kommunen. Det
er der faktisk lige sket et eksempel på. Vi
forsøgte også at få prøvet, om vi må låne
penge ud til folk, som lige manglede det
sidste i en låneopstilling til en byggegrund.
Det blev sendt til Statsforvaltningen, som
brugte 8 måneder på at granske dette. Det
endte så med et nej, men igen kom vi på
landsdækkende TV, hvilke også tjente
et formål. Vi fik et væld af henvendelser
fra kommuner, som ikke lige ligger tæt
ved København og Aarhus. Vi har samme
opgave og kæmper samme kamp; nemlig
at kunne få bare hæderlige finansieringsmuligheder. Jeg har understreget alvoren
overfor Christiansborg, ligesom breve og
kontakter til centrale figurer i kreditinstitutionerne i Danmark også har fået hilsner

fra Assens Kommune. Det skal tilføjes, at
især vores lokale pengeinstitutter er positive og udlånsvillige og indgår i mange
projekter og alm. udlån her i kommunen.
Det er afgørende for os alle. Vores lokale
boligmæglere er også på banen; fornylig
annoncerede en af dem med helsidesannoncer med en oplistning af alle kvaliteterne i f. eks. postnummer 5492 Vissenbjerg
og 5690 Tommerup. Assens Kommune har
også for nylig frigivet nye byggegrunde På
Højsletten i Tommerup st, samt i Aarup.
Ud over dette har vi – ligeså vigtigt – bla.
private byggegrunde i Brylle og i Skovkanten i Tommerup st. Flere områder er på
vej; Verninge ligger for, endda med færdig
lokalplan, ligesom Tommerup By har et
stort potentiale med plads til mange grunde
i området Toftemarken mellem Vestervangen og Skovstrupvej, lige bag ved den nyopførte børnehave på Overmarksgården. I
øvrigt anser jeg det som en styrke, at vi har
lokale skole- og pasningstilbud. At vi har
landsbyordningerne i Brylle og Verninge,
ligesom vi har pasnings- og skoletilbud i
Tommerup og Tommerup st. Der er ”kunder” til begge dele.

Hvem er vi?
Jeg interesserer mig en del for mennesker
og tal. Og det skal have et par ord med på
vejen. Fordi det fortæller lidt om, hvem vi
er i vores kommune. Man skal kende sig
selv før man kan andet. Det er vigtigt. I
Jul i Tommerups’ udgivelsesområde var vi
pr. 1. oktober i alt 7.966 borgere. Broholm
Sogn med 2492, Tommerup Sogn med
2050, Verninge Sogn med 1766 og Brylle
Sogn med 1744 borgere. Hele kommunen
består af 40.986 borgere. Vidste du, at vi
efter fem års fald, faktisk nu oplever en
længere periode med stabilitet og endda en
lille stigning i vores befolkningstal? Aviserne har ellers skrevet historier om et fald
sidste år på 300 borgere. Faktisk har kommunen også været over 42.000 og er faldet
til under 41.000 i sin levetid. Nu vil vi snart
passere 41.000 i opadgående retning igen,
som tallene har set ud de sidste 12 måneder. Det er nyt. De steder i kommunen, der
har haft vækst i befolkningen gennem de
sidste 12 måneder er Gummerup (+2,3%),
Brylle (+1,5%), Verninge (+1,2%) og Tallerup (+0,7%) Skoledistrikt. Her er befolkningen steget, hvilket er stærkt gået. Hvis
man deler tingene lidt op, så bor kommunens små børn i Brylle og Verninge, hvor
f. eks. de 0-5-årige fylder hele 8,3 og 7,6%
af den lokale befolkning – dobbelt så meget som i Assens By og Haarby. De ældre
(67+) bor der flest af i Assens By og Haarby med hhv. 25 og 23%, mens der bor
færrest ældre i Dreslette, Brylle, Salbrovad
og Skallebølle. Således er der en opspaltning mellem ung / midaldrende i nord og
øst, mens de ældre bor i syd og vest her
i kommunen. Er det godt eller skidt? Det
er godt! Vi skal finde ud af at være attraktive for børnefamilierne, hvor vi er stærke
på det felt, ligesom vi skal markedsføre os
overfor det mere modne publikum i den

anden ende af kommunen. Der kommer
mange ældre ud fra arbejdsmarkedet med
stærke pensioner i de kommende år.

Frivillighed
Det er vigtigt, at vi alle trækker med. Både
erhvervslivet, frivillige borgere, foreninger og kommunen. Læren af de seneste år
er den, at ingen af disse fire faktorer kan
stå alene. Hvis vi sammen trækker med, så
kan vi flytte meget. Det er derfor, der vil
komme ekstra fokus på frivilligheden de
kommende år. Tænk bare på, hvad frivilligheden har betydet – og betyder – for udbredelsen af fiber-bredbånd i landdistrikter
som vores. Vi har sammen med Energi Fyn
lige afsluttet fiberprojekter i området ved
Helnæs, Brunshuse, Høed, Skovhaverne,
Brydegaard, Dreslette og Snave. Over 900
potentielle husstande for hvem det er afgørende at have hurtige fiberforbindelser.
Ikke mindst for virksomhederne – og dem
er der faktiske en del spændende af – er
det livsvigtigt. Ved hjælp af en hel række
lokale frivillige ”fiberambassadører” lykkedes det et overgå forventningerne. 55%
tilslutning var minimum – de klarede
67%! Ligeledes Hjelmerup-Solevad, hvor
65% var kravet – her nåede man 77%!
Dette kan ikke lade sig gøde uden et villigt forsyningsselskab, villige borgere og
en villig kommune. Vi skal hurtigt i gang
igen andre steder i kommunen. Det er jo
mærkeligt, at staten kræver elektroniske
indberetninger fra borgere, landmænd og
erhverv, men ikke vil spæde til, så landdistrikterne kan komme på fiber. Det burde
være en naturlighed, men så må vi tage sagen i egen hånd.
Vi har en smuk kommune; den er velbeliggende og vi har masser af menneskelige
ressourcer at trække på. Vi skal bare være
bedre til at gøre opmærksomme på os selv.
Nogle vil endda bruge ordet ”blære”. Og
hvorfor skal vi ikke blære os med succeserne? Det er den psykologi andre bliver
succesfulde på.
Jeg vil gerne rette en stor tak til alle de,
der gør et stykke arbejde for det frivillige,
for erhvervet, for kommunen. Det være sig
ansatte, foreninger, enkeltpersoner. En tak
til Lions’ indsats. Glædelig Jul til alle. Vi
er klar i arbejdstøjet til næste år også.
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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

Tommerup Tømrer- & Snedker ApS

64 76 10 75 · 81 75 10 20

Tommerup
Tømrer & Snedker
GlASARBEjDE · NyByGNING
TIlByGNING · oMByGNING
TAGARBEjDE · RENoVERING
Speciale: Døre og vinduer efter mål

Tallerupvej 49 - Tommerup St.
5690 Tommerup
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AF SOGNEPRÆST SVEND FAARVANG

Kunne man overhovedet
holde jul i 1864?

Af Svend Faarvang
2014 nærmer sig sin afslutning. Året, hvor
vi både har markeret 150-året for slaget
ved Dybbøl og tabet af Sønderjylland i
1864 og 100-året for udbruddet af første
verdenskrig i 1914. Rigtig mange har her i
efteråret hver søndag aften fulgt med i Ole
Bornedals tv-serie ”1864”, og selv om meningerne om serien har været meget delte,
er der ingen tvivl om, at den har været med
til at øge interessen for et stykke næsten
glemt Danmarkshistorie.
Den interesse blev for alvor vakt med
Tom Buk-Swientys fremragende bøger
om ”Slagtebænk Dybbøl” og ”Dommedag
Als”, og også her i Tommerup har vi for et
par år siden haft forfatteren på besøg for
at holde et spændende og meget velbesøgt
foredrag på Tommerup Efterskole.
Dannevirke blev rømmet den 5. og 6. februar 1864, slaget ved Dybbøl fandt sted
den 18. april, og den 29. juni kom så det
endelige, forsmædelige nederlag, da de
danske soldater også tabte slaget om Als.
Og som tv-serien så tydeligt og blodigt viser det, så var tabene meget store. Krigen
kostede mellem 2.000 og 3.000 danske
døde på slagmarken.
Statsminister Monrad, som var en af hovedarkitekterne bag Danmarks frie grundlov fra 1849 og også havde været biskop
over Lolland-Falsters stift, tog nederlaget
så personligt, at han sammen med sin familie udvandrede til New Zealand, og også
i mange andre familier i vort land kom re-

sultatet af det, der er blevet kaldt ”dansk
selvovervurdering” og ”overmodig nationalisme” til at sætte sig dybe spor.

stemning og det nationale tungsind, der
hvilede over Danmark i disse år - bærer
salmen i høj grad præg af.

Og derfor kan man vel med en vis rimelighed stille spørgsmålet: Kunne man så overhovedet holde jul i 1864? Var der ikke sket
så meget forfærdeligt, at det måtte være en
umulighed at holde ”glædens fest”?

Men det er først og fremmest en salme, der
insisterer på, at julebudskabet altid er aktuelt, - både når det bliver hørt af mennesker
i glæde og i sorg. For julebudet indvarsler
fred på trods af både indre og ydre ufred.
Og derfor er julens budskab også til dem,
der græde. Ja, det er vældet til evig glæde.

Grundtvig, H.C. Andersen og Ingemann
havde i årtierne inden skrevet mange af de
dejlige julesalmer, vi stadig synger. Bl.a.
”Et barn er født”, ”Barn Jesus i en krybbe
lå”, ”Dejlig er jorden” og ”Julen har bragt
velsignet bud”. Men var det – nogle få måneder efter den største nationale katastrofe,
Danmark nogensinde har oplevet – muligt
at høre dette velsignede bud?
Måske kan en anden af julens salmer hjælpe os med at finde svar på dette spørgsmål.
Jeg tænker her på en salme, som blev skrevet i ”efterkrigstiden” – helt nøjagtig 17 år
efter slaget ved Dybbøl – og altså stadig
med krigsnederlaget i frisk erindring. Det
er den salme, der begynder med ordene
”Julebudet til dem, der bygge her i mørket
og dødens skygge”.
Salmen er skrevet af præsten og forfatteren Jens Christian Hostrup, som nok ellers
er mest kendt for komedien ”Genboerne”.
Han havde mistet to små børn, og hans
kone var død af tuberkulose, og derfor
hørte et besøg julenat ved deres grave på
kirkegården, der var nærmeste nabo til
præstegården, med til hans ”julefejring”.
Det – og så måske også den nederlags-

Mørket og dødens skygge levede de i dengang, der skulle holdes jul i 1864. Og mørket og dødens skygge er her endnu. Men
det er ”Guds varme ånde”, som Hostrup
kalder det, også. Og derfor skal vi – som
han siger det til sidst i salmen - favne trøstig, hvad Gud har givet, ja, vi skal løfte
vort hoved og takke for livet.
Hostrup taler også om ”hjertets ret til
at kæmpe og vinde”, og han siger, at
”Julebud under storm og torden
melder og giver fred på jorden,
fred til at stride vor strid med mod,
fred til at vente på enden god.”
Og endelig slår han fast, at julens budskab
om Jesu fødsel betyder ”fred for både i går
og i morgen”.
De ord var endnu ikke formuleret i 1864,
men måske er det alligevel på sådanne ord
og tanker, at der kan holdes jul - trods alt
- blandt mennesker, der føler, at de lever
i mørket og dødens skygge. Både i 1864
og i 2014.
Glædelig jul!
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Det lokale arkiv & Lokalhistorisk forening
for Broholm - Brylle - Tommerup & Verninge Sogne

ommerup
uristfart A/S

Åbent
Hver mandag
formiddag 9-12
1. og 3. mandag i måneden
fra 19-21

AL buSkøRSEL
I IND- OG
uDLAND

Lukket
i juli og december

Lokalhistoriske bøger
sælges fra arkivet
Ryttergade 3, Brylle
Tlf. 64 75 13 00

Ellehaven 19 . DK-5690 Tommerup
Tlf. +45 64 75 12 00
Fax +45 64 75 28 20
Værksted +45 64 75 26 26

arkivet-5690@pc.dk
www.tommerup.lokalarkiver.dk
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
Centralt
på Fyn FAMILIEN?
AKTIV FERIE FOR
HELE
Café
– tæt ved afkørsel 53
Skov & natur - Lad os mødes i Fyrtårn Tommerup
AKTIVT MØDE MED DIT TEAM?
Skaterbane

idræt, natur og kultur

Med Med
sin skønne
beliggenhed
tilbydercentret
centret
sin skønne
beliggenhedi iskovkanten
skovkanten tilbyder
Fyrtårn Tommerup

en helt
særlig
kombination
Tallerupvej 85 · DK-5690 Tommerup · Tlf: +45 6376 7670 · info@fyrtom.dk · fyrtårntommerup.dk
en helt
særlig
kombination af
af

To idrætshaller
Idrætstorv
Svømmehal
To idrætshaller
To idrætshaller
Skydelokale
Idrætstorv
Idrætstorv
Fitnesscenter
Svømmehal
Svømmehal
Skydelokale
Skydelokale
Fitnesscenter
Fitnesscenter

og synergi
synergimellem
mellem
Møderum
overnatning
idræt,
natur og
og&kultur
kultur
idræt,
natur
Bibliotek
Café
Møderum
& overnatning
Møderum
overnatning
Skov & &natur
Bibliotek
Bibliotek
Skaterbane
Café
Café
Skov & natur
Skov
& natur
Skaterbane
Skaterbane

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

Fyrtårn Tommerup

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

Fyrtårn Tommerup
Tallerupvej 85 · DK-5690 Tommerup · Tlf: +45 6376 7670 · info@fyrtom.dk · fyrtårntommerup.dk
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• Anlægsarbejde
• Flisearejde
• Træfældning
• Vedligeholdelse
• Stubfræsning
Centralt på Fyn
– tæt ved afkørsel 53
• Flisehugning
Centralt på Fyn

AKTIV
FERIE
FOR HELE
FAMILIEN?
AKTIV
FERIE
HELEi skovkanten
FAMILIEN?
Med sin
skønneFOR
beliggenhed
tilbyder centret
Hold
mødet
i
Fyrtårn
Tommerup
- Lad
os
mødes
i
Fyrtårn
Tommerup
helt særlig
kombination
af og synergi mellem
- Lad osenmødes
i Fyrtårn
Tommerup

– tætCentralt
ved afkørsel 53
på

Fyn

– tæt ved afkørsel 53

Tlf. 40 10 57 02 · Tlf. 64 76 29 02

www.grundejerservice.dk

DER VAR ENGANG...

Fra Bystævnevej
til Krengerupvej i 1940
Af Gerhard Jensen og Jens Lund
Gerhard Jensen, der er kendt af mange som
rundviser på Lilleskov Teglværk, levede
sin første barndom på Krengerupvej, men
flyttede så under krigen til Stationsbyen.
Han husker sin barndoms huse og mennesker, og her følger vi ham som tiårs knægt
i barndommens by.

Bækken Ravedam har haft sin store betydning, lige siden Tumes tid, og byens
smed har formentlig ligget her centralt
ved siden af bystævnet alle dage. Smedehuset har haft mange skiftende ejere. En
af dem var mekaniker Neymark, kendt
som Nymark, der byggede værksted over
for skolen.
Bystævnet ligger på sin oprindelige
plads, men mistede sin betydning i 1841,
da sognerådene blev indført.

I 1940 gik man ned til bunden af Kirkebjerg, og her slog vejen et skarpt knæk og
blev så til Bystævnevej. I det første lille,
kønne bindingsværkshus boede Lise med
sin datter Ingeborg. Lise var gedeholder,
men da hun var jordløs, lejede hun kommunens grøftekanter, og det var et hyggeligt syn at se de tøjrede geder ud langs
Degnegyden, og herfra skaffede hun sig
også hø til vinteren. Senere solgte datteren
huset til en produkthandler, der hed Tietze,
og her kunne drengene redde sig en skilling på gammelt jern og papir. Huset blev
revet ned o. 1970, da man anlagde ringvejen.
Nabohuset, nr. 26 tilhørte Mine. Hun
var invalid med en dårlig hånd, men fik sit
udkomme ved at sælge uldgarn, dameundertøj og andre dameting. Hun fik tit besøg
af en uldkræmmer, og til sidst flyttede han
ind hos hende. Manden var god til at spille
violin, og derfor fik han selvfølgelig kælenavnet ”Minestrygeren”.
I nr. 24 boede en bogbinder, der led af
sanktvejtsdans og hans kone Ester Sypige
– de hed også Jensen, for en ordens skyld.
Ester var ferm til syningen, kunne sy festkjoler til både børn og voksne, og mange
små konfirmandinder fik deres fine kjoler
hos hende.
Nr. 20 er formentlig bygget som aftægtshus til en af gårdene, men i 1940
boede den store Jens Jyde der. Han havde
motorcykel og var sjakbajs ved noget vejarbejde.

Nr. 18 var oprindelig et husmandssted,
men i 1940 var det beboet af Møllegårdsmanden, Peter Kristensen, der i sit baghus
bestyrede andelsfrysehuset fra 1947 til
1963. Det havde 96 bokse à 240 liter.

Købmanden hed Sigurd Hansen. Han havde beboelse i gavlhuset, butik i den lange
længe og lager i bindingsværksbygningen
på den anden side af slippen. En gammel butik med store skuffer til mel, sukker, gryn mm. Isenkram og hårspænder,
sakse og lommeknive til 50 øre eller en
næsten uopnåelig svanekniv til halvanden krone. Kul og koks kunne man også
købe. Det store lokale blev opvarmet af
en stor jernkakkelovn i midten, hvor der
øverst var en beholder med sirup, der
blev holdt flydende af varmen. Så kunne
konerne komme og få fyldt deres kander.
Sønnen Ernst var handicappet, idet han
manglede venstre hånd. Alligevel havde
han lært sig at spille trompet, og var så
dygtig, at han hvert år spillede ti julegudstjeneste i kirken.
Nede i slippen mellem butik og lager
lå der 2 huse. I det første boede tømreren
Christian Elkjær, og i huset bagved boede
fiskehandler Henry Schärfe.
Huset efter butikkens lager tilhørte vejmanden Jens Larsen, der boede sammen
med sin datter Marie, der var syerske og
hendes søn Frede. Frede var så utrolig fingersnild, at han kunne snitte alverdens legetøj og husgeråd, som han solgte til børn
og husmødre.
Larsen var i øvrigt ikke drengenes ven.
Om vintrene, hvor der jo altid var sne,
kunne de kælke på marken helt oppe fra
skolen, og turene endte uvægerligt nede
i Larsens hæk, hvilket altid bragte ham i
harnisk.

I 1940 lå der, hvor Nyvej udmunder, en
gård, der blev kaldt Saras gård. Den var
ejet af Hans Jørgen Rasmussen. Datteren
Sara var 6. generation, og hun blev gift Pedersen. Da Nyvejs-projektet blev planlagt
i 70’erne, kom gården i vejen. Det var en
ægte sulegård, så museerne fik travlt med
at måle og fotografere, inden den blev revet ned.
Huset på hjørnet til Skolevej blev kaldt
Hjørneborg. Det lå ud til den åbne mark
med kælkebakken, og der boede enken
Line Grønhave med sine to døtre og en
lam dreng på 12-14 år. Laden bagved var
muligvis snedkerværksted. Der var i hvert
fald udstilling af ligkister i et af husets vinduer.
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Uforpligtende
tilbud og
gratis tageftersyn
Tagpapdækning
Tagrenovering
Tagvedligeholdelse
Merisolering

Listedækning
Tagreparation
Tagfoliedækning
Ovenlys

Ring
65 95 75 55

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

L inie Service
EJENDOMSTRADING

ejendomspasning • Vicevært
• TotalBygningsvedligeholdelse
•
• Anlægs- og Belægningsarbejde
Ring for uforpligtende tilbud
Kim Bruun Petersen · 22 15 37 59
Voldtoftevej 26 · 5620 Glamsbjerg

www.linieservice.dk

Smart tøj og sko
Vi har bl.a.
Bessie, B. Young, Brandtex, Fransa, 2-Biz, Peppercorn,
Skovhuus, OneTwo, Soulmate, Triumph og Trofé

Tommerup by’S
ForSAmlingShuS
KIRKEBjERG

Modebutik for kvinder i alle aldre!
Tallerupvej 23
Tommerup St.
Tlf. 64 76 15 88

Algade 34
Haarby
Tlf. 64 73 24 66

Bredgade 51
Aarup
Tlf. 64 43 17 71

www.lizette-mode.dk · facebook: lizette-mode
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hyggelige lokaler
Altid til tjeneste

henvendelse på værtens
tlf. 21 83 82 21

Den del af Skolevej har altid heddet
Dyrlægebakken, for der har boet dyrlæger i det andet hus fra hjørnet, først Philip
Hansen og efter ham dyrlæge Nielsen.
Huset på hjørnet tilhørte skrædder Jensen, og ham havde Gerhard et særligt forhold til, fordi han holdt Familiejournalen,
og den overtog Gerhards familie efter brug
hver fredag, så han kunne følge med i de
fortløbende tegneserier Villy på rejse m.fl.,
og så var der også modeller af ting, man
selv kunne fremstille i krydsfinér.
I huset Krengerupvej 2 boede Karl
Ostemand. Han havde butik i underetagen
og kørte ostetur med hest og vogn. Senere
blev huset overtaget af hr. og fru Madsen.
Han blev kaldt Mexico og hun hed Miss
America. De havde hver sin motorcykel og
kørte på arbejde nede på hørfabrikken.
I slippen bagved boede snedker Peter
Elkjær i det første hus, og det var hos ham,
Gerhard hentede krydsfinéren, han skulle
bruge til sine modeller fra Familiejournalen.
I huset boede tømrer Bang med to sønner og en datter.
På modsatte side af Krengerupvej i nr.
3 var der oprindeligt et husmandssted. Fra
1900 brugte kommunen det til forskole,
indtil den nye skole på Dyrlægebakken
stod klar i 1904.
I 1940 var det beboet af Klaus ”Kludesko”, der også hed Rasmussen. Han syede
kludesko af gamle overfrakker og forsynede dem med såler af gamle cykeldæk.
Desuden havde han mistbænke i haven til
udplantning med bl.a. kål, porrer og selleri. Huset bebos nu af Niels Peter Elkjær, og
hos ham har den kendte Martha Havemand
boet til leje i et baghus.
Krengerupvej 9 – Gårdejer og kreaturhandler Otto Rasmussen og Thea med børnene Grethe og Hans Christian (der senere
blev ingeniør på Dæmpa). Bag ved lå en
tørrelade til tobak, og ud mod vejen lå en
fold, der om sommeren blev udlejet til om-

rejsende tivolier. Det var en stor fordel at
være venner med Hans Christian, for det
gav en del fribilletter.

Kamgård
I 1737 købte Hans Hansen sognets største
gård af Hans Fahlenkamp. Han tog navnet
Kam, formentlig efter gården, og den har
ad snørklede veje været i familiens eje i 7
generationer, idet det er en datter, der har
videreført ejerskabet i 6 af generationerne.
I 1805, 3. generation, blev den delt mellem
to brødre, hvor Jørgen Kam blev på gården, mens hans Kam byggede Dyrehavegård. 4. generations ejer Peder Rasmussen
var en driftig mand, men da han var født på
et lille husmandssted oppe på Kirkebjerg,
kunne han ikke anerkendes som svigersøn,
og han måtte til Odense og arbejde sig op
til rådmand, inden han kunne anerkendes.
Det var ham, der tog initiativet til mejeriet
Karlskilde i 1888, som han også skænkede
jorden til. 6. generations Harald Petersen
sad i 30 år i mejeriets bestyrelse, og det
blev hans lod at få det nedlagt i 1967. Det
var også ham, der oprettede frysehuset i
1947 og nedlagde det i 1963.
Gårdens jord er nu solgt til Dyrehavegård, så jorden er igen samlet et sted.
I 1940 stod der et kæmpemæssigt træ
over for porten, hvor karlene havde bygget en bænk oppe i grenene, hvor man
kunne sidde og nyde trafikken på krengerupvej. Bag ved kampestenslængen lå
først møddingen og så et lille fodermesterhus, for Kamgården havde altid en gift
fodermester. På den store lade var der en
storkerede, hvor der hver sommer blev
udklækket et par unger. Længere henne ad
vejen lå Mølledammen, en opstemning af
bækken fra en tid, hvor gården havde sin
egen vandmølle. Her lod Harald Petersen
karlene læsse roerne af, så de blev renset
af strømmen. Så kunne de anvendes som
foder til hestene, køerne var vist ligeglade.

Gerhard har fået sig mangen en våd sok i
det vandhul, men har haft kort vej hjem for
at blive tør. Han boede nemlig i det lille
bindingsværkhus på sidevejen til venstre
efter Kamgård. Det var fodermesterhuset
til Drudgård, der lå for enden af vejen.
Mølledamsvej hed i Gerhards tid Sladrekrogen. I det første hus boede Rasmus
Væver, der holdt bier i haven og solgte
honning.
I det næste boede en ældre dame med to
døtre, Meta og en til. De holdt gæs i nogle
ståltrådsbure, som blev trukket hen lang
bækken.
I det sidste Ingvard, der var maler og
havde en motorcykel. Han solgte det senere til Meta fra hus to, da hun blev gift med
Kaj. Nu er det overtaget af de grønne spejdere, der har et helt Slaraffenland i slugten
op langs bækken.
Hvor bækken løber under Krengerupvej,
stod der to gamle piletræer. Ved det ene træ
havde man anbragt en overdækket hylde,
og når konerne var færdige med de hjemlige sysler efter aftensmaden, kom de med
deres mælkekander med besked og småpenge i og satte dem på hylderne. Tidlig
næste morgen kom mælkemanden forbi og
fyldte kanderne, som så kunne afhentes,
når der var tid.
Når det var fint vejr om sommeren, blev
det en hel tradition at samles der om aftenen, alle mand af hus og fordrive tiden
med snak og samvær og børnene kunne
lege sammen. En overgang var der en karl
på Kamgård, der kunne underholde og akkompagnere på harmonika. En anden gang
fik hele forsamlingen lyst til en badetur.
Så bestilte de vognmand Madsen oppe fra
Kirkebjerg, og han læssede nogle havebænke på lastbilen, og så drog hele flokken
på badetur Til Odense Å.
Radioer var sjældne, og TV var ikke opfundet, så man nød at være sammen.
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Bregnemose Biler
- vi passer godt på din bil!

Det friske brød
fås hos din lokale bager

• Klargøring til syn
• Serviceeftersyn
• Montering af
ekstraudstyr
• Reparation af
autoskader
• Service på
airconditionanlæg

Vi kringler den

Se meget mere om os på
www.bregnemosebiler.dk

v/ INNA STEENFElDT
SKOLEVEJ 15 • 5690 TOMMERUP

TlF. 64 76 11 16

Assensvej 370 · 5690 Tommerup

2286 8542
Michael hansen
Vestervangen 53 · 5690 Tommerup

Tlf. 6475 1497

E-mail: bregnemose@mail.dk

• Anlæg
• Fliselægning
• Gravearbejde
• Kloak
• Rådgivning
• Etc.

Service Partner

Det er vigtigt med gode rammer, når man vil afholde en fest
- Med os som leverandør, er I sikret en professionel og sikker betjening.
Kontakt John Larsen på mobil 23 20 06 05 / jol@larsenogco.com
Læs mere på ll-fest.dk

FESTUDLEJNING
Holkebjergvej 100
5250 Odense SV

Tlf. 64 76 17 10
Fax 64 76 34 10

info@larsenogco.com
www.larsenogco.com

Vi ønsker alle en glædelig jul
samt et godt nytår

Meget mere Discount

To m m e r u p S t .
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HØJFYNS
VOGNMANDSFORRETNING
v. Claus Andersen

20
82
77
71
Brunsegyden 14 · Tommerup

ÅRET DER GIK

Dagli’ Brugsen Brylle

”Det som skete natten mellem 24. og 25 juli vil være en af de hændelser, jeg aldrig vil glemme, men som jeg helst ville have været
foruden”, fortæller brugsuddeler Jan Pedersen (41). ” Vi havde samme aften fejret fødselsdag i familien og opringningen, hvor
jeg blev tilkaldt til branden sidder stadig dybt i min bevidsthed”.

Det var ikke alene personalet og Jan, som
var rystede over at noget sådant kunne ske
i Brylle. Beboerne i området var mindst
lige så berørte over at Brugsen var brændt
og nu – senere - at samlingspunktet i lokalområdet pludseligt var forsvundet. I den
halve time interviewet varede, var der tre
kunder som kom forbi, og gerne ville vide
hvornår Brugsen igen skulle åbne.
Branden er konstateret påsat og brandstifteren er endnu ikke fundet, men brandforsikringen har heldigvis sammen med
COOP været hurtige til at erstatte bygningerne til ”Nypris” samt det aktuelle varelager / drifttab til opgjorte saldi i.h.t. forsikringspolisen således at genopbygningen
kunne påbegyndes.
Man har desværre måttet opsige personale under 18 år, men alle 4 fastansatte er
udstationeret i andre Brugser indtil Brugsen i Brylle igen er kampklar.
For at hjælpe beboerne i Brylle har man
indgået en aftale med Brugsen i Knarreborg om en indkøbsbus 2 gange om ugen
indtil åbningsdagen.
Genopførelsen af bygningen er nu i fuld
gang under ledelse af TL Byg som i forvejen har et samarbejde med COOP. TL Byg
har byggelemneterne på lager og anvender
de lokale entreprenører som har budt ind
på byggeopgaverne. Første forhindring var
den gamle gård som der tidligere var bygget ovenpå. Derfor de store jordarbejder
inden den egentlige start.

Bygningen bliver opført efter mest moderne og energibesparende normer. Beregninger viser at man helt kan undvære
opvarmning hvis varmegenindvinden optimeres. Der vil blive brugt LED belysning
overalt.
I forbindelse med indgangspartiet bygges et overdækket område med et aflåselig
gitter således at udendørvare m.v. kan aflåses uden at skulle flyttes.
Den nye Dagli’Brugs bliver bygget op
efter et helt nyt koncept med et ”hurtigt”
kioskafsnit lige inden for indgangen og
her finder man bl.a. brød, aviser, spil og
postindlevering/udlevering m.m. Det sædvanlige varesortiment findes længere inde
i butikken og afsluttes med kasser, som vi
kender det. Som noget nyt forsøger man at

samle et specialsortiment af varer fra lokale leverandører (lokalzonen).
Helt specielt indrettes et Borgerrum
med møbler til 6-8 personer i forbindelse
med kioskområdet. Her kan man mødes
om alt, hvis blot man har sikret sig at rummet er ledigt.
Jan Pedersen er helt overbevist om at
Dagli’Brugsens kunder vender tilbage til
en spændede og konkurrencedygtig butik
og et naturligt mødested, når der igen er
varer på hylderne og de ”gamle” medarbejdere igen er på plads – sandsynligvis
medio februar næste år.
Held og Lykke
Lions Club Tommerup
Hans L. Petersen
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Murermester
Karsten Berg
Aut. kloakmester

Medlem af

so
-ma
dsen@hotmail.com

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

6

4

AUT. kloAkmeSTeR
kloAk- oG ANlÆGSARBeJDe
VoGNmAND
AlT INDeNFoR TRANSPoRT
kRAN- oG SPeCIAlTRANSPoRT

75

23 33

www.soerenmadsen.dk

R
SIKEN S. M
U
M ØRE
AD

Både private
og erhverv
✔ Parcelhuse
✔ lejligheder
✔ Kontorer
✔ Erhverv
✔ Institutioner

kai Andersen’s eftf. A/S

v/vinduespolerer Michael Bønke
Kroggårdsvænget 13, Brylle
5690 Tommerup
E-mail: suverenpolering@pc.dk

WWW.kAI-ANDeRSeN.Dk

- Ring og få en suveREN aftale...

64 75 12 59
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Tlf. 4027 2703

ÅRETS SPORTSPRÆSTATION

Pauline Bøgelund

Pauline fortæller:
Hvordan begyndte jeg at spille håndbold?
Jeg begyndte at spille håndbold som 7-årig
i Tommerup Håndbold Klub, egentlig kun
fordi der var en flok piger fra min klasse
der var startet til håndbold. Derefter besluttede jeg mig også for at starte, hvilket
jeg er rigtig glad for i dag. Lige siden har
det igennem årene kommet til at fylde
mere og mere.

Hvad har jeg opnået?
Jeg synes allerede, at jeg har opnået meget
selvom jeg stadig er u-18 spiller.
Men én af de største og fedeste oplevelser,
har nok været, da jeg med u-18 FCM i sæsonen 13/14 vandt det danske mesterskab.
Derudover har jeg været en del af det
danske ungdomslandshold i omtrent tre år,
som har resulteret i to bronzemedaljer til
henholdsvis EM og VM for u-17 og u-18

landshold, som begge var rigtig store oplevelser, hvor vi spillede nogle spændende
kampe.
Min udvikling i de to år jeg har været i
FCM har medført, at jeg allerede sidste år
fik lov til at snuse til den danske liga, hvor
jeg trænede og spillede kampe med FCM’s
ligadamer. Det er i sig selv rigtig fedt at få
lov til at spille på et hold med så mange
dygtige A-landsholdspillere, som jeg så op
til som barn. Vi var så dygtige at spille os
blandt de 4 bedste hold i Champions League, og jeg må indrømme, at jeg måtte nive
mig selv i armen, da vi ved finalestævnet
i maj spillede mod verdens største håndboldprofiler. Det var simpelthen en hel vild
oplevelse at få, da det er noget af det største, man kan opnå som professionel håndboldsspiller.

Hvor har jeg været
henne og spille?
Allerede nu har jeg været rigtig mange steder og spillet mod mange forskellige nationaliteter. Igennem landsholdet og FCM
har jeg været i Polen, Rumænien, Kroatien, Norge, Sverige, Montenegro, Makedonien, Frankrig, Serbien og Ungarn. Jeg
synes det er spændende at få lov til at se
andre landes håndboldkulture og opleve
lande, man normalt ikke ville rejse til med
familien.

Hvad har jeg af fremtidige planer?
Mine fremtidige planer er først og fremmest, at jeg skal gøre gymnasiet færdigt på
Ikast-Brande Gymnasium, hvor jeg lige nu
går i 2 g.

Hvad jeg kunne tænke mig derefter, er jeg
endnu ikke sikker på, så det må tiden vise.

Hvad holder mig i gang?
Det er faktisk ikke et svært spørgsmål at
svare på. Jeg elsker at spille håndbold, og
det står allerhøjest på min prioriteringsliste. Dét, at kunne mærke og se forbedringer til hver eneste træning er meget
motiverende for mig. Jeg kan godt lide at
sætte mig nogle mål, for efterfølgende at
arbejde stenhårdt frem i mod dem. Derudover trives jeg rigtig godt på Ikast sportsstar college, hvor jeg har tætte relationer
til mange, der vil sin sport ligeså meget
som jeg vil. Min sport har også givet mig
mange venskaber over hele landet, som jeg
ikke ville være foruden i dag. Jeg vil selvfølgelig også gøre alt for at opretholde min
plads på landsholdet, hvilket jo kræver en
særlig selvdisciplin for at få alt til at gå op
i et puslespil træningsmæssigt, skolemæssigt og planlægningsmæssigt.

Hvad kunne jeg tænke mig
at lave?
Først og fremmest vil jeg se hvor langt jeg
kan nå som professionel håndboldspiller
og så må vi se om jeg måske en dag skal
spille i udlandet. Men det er selvfølgelig
vigtigt, at jeg har min uddannelse ved siden af, som jeg altid kan falde tilbage på.
Lions Club Tommerup ønsker Pauline
held og lykke i en benhård branche.
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Indsamling til Loppemarked

Lions Club Tommerup

LIONS TOMMERUP

SÆT ✘
I KALENDEREN
FUGLESKYDNING
16. AUGUST 2015

Vi holder loppemarked igen den 6. september 2015.
Mener du at have nogle ting, som vi kan bruge, hører vi
meget gerne fra dig.
Vi henter i 2014 d. 13.12 og i 2015 den sidste lørdag
i hver måned, men et andet tidspunkt kan arrangeres.
Ring til Jørgen Friis på tlf. 29 61 51 60.

TOMMERUP TRYK
VISSENBJERG TRYK

Med venlig hilsen
Foreningen Lilleskov Teglværk og Lions Club Tommerup

Tlf. 64 47 24 25

repArATion • SerViCe
rADio • TV • AnTenne • eDb

Eget værksted

SKoV’s rADio
Åbningstider:

Mandag - Onsdag
Torsdag
Fredag
lørdag

kl.
kl.
kl.
kl.

v/Arne Nielsen

9-18
8-18
8-17
8-12

Gyvelvænget 13
5690 Tommerup

Også uden tidsbestilling

Sortebrovej 3 · 5690 Tommerup · 64 76 33 83
Tallerupvej 22 · 5690 Tommerup St. · 64 76 16 12
www.haar-saksen.dk










or an er.
 ISO godkendt miljøophugger.

Saab biler.
 Check dit klimaanlæg og
pollenfilter - det betaler sig.

Kim Pedersen
Odensevej 40 · 5690 Tommerup
Tlf. 6475 2535 · Mobil 2028 9202
verningeauto@gmail.com · www.verningeauto.dk
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Ku’ du tænke dig en annonce i Jul i Tommerup?

Verninge Auto

Log ind på julitommerup.dk, oplys dit navn, tlf.nr. eller e-mail,
så kontakter vi dig til næste år, når Jul i Tommerup udkommer igen.

Dækhotel
i Verninge
Af med sommerdæk, og på med
vinterdæk

64 76 11 78
E-mail: arne@skovsradio.dk
www.skovsradio.dk

Mine kunder
ønskes
en god jul
og
et godt nytår
SALON

AGERTOFTEN 14

HERDIS
BRYLLE

64 75 20 88

herdis@salonherdis.dk

VIRKSOMHEDSPORTRÆT

Nipa ApS
Niels Skytte fortæller:
Det hele startede i 1986, jeg var ansat
hos H. J. Hansen AS, men følte, at jeg
trængte til nye udfordringer, jeg havde
længe gået med tanken om at blive selvstændig og var da også begyndt i min
fritid at bygge grabber til montering på
lastbiler og gravemaskiner i skrotbranchen på vor privatadresse.
Det var en god start, og faktisk gik næsten
hver weekend med store lastbiler i vores
private indkørsel, vognmænd som skulle
ha en ny grabbe på, for at køre mandag
morgen igen. Derfor var der på vor adresse
en del støj fra diverse svejse-apparater og
hammerslag.
Det skal ikke være nogen hemmelighed at
både naboer og min kone efterhånden var
godt trætte at den stadig voksende aktivitet
på vor hjemadresse, i øvrigt var strømforbruget til produktionen efterhånden blevet
så stort, at billedet på et 24” TV blev til
12”!

Opbygning af lastvogn.
”Festen” stoppede, da en medarbejder fra
Odense Kommunes Miljøafdeling, var ude
at løbe en tur og kom forbi vor adresse!

Vi tog derfor den store beslutning i 1988
og flyttede ind i rigtige produktionslokaler.
Vi var så heldige, at den tidligere værktøjshandler Harry Pedersen AS, havde en hal
vi kunne leje på adressen Ellehaven 4 i
Tommerup.
Vi indrettede hallen, og den 1. april 1988,
var vi klar til at modtage den første kunde.
Vi var vi så heldige, at H. J. Hansen AS
ordrede den første container (i dag vores
største kunde) de fyldte godt i det lille
værksted, og når de skulle vendes for at
blive svejst i bunden, måtte vi da også
udendørs. Der var efterhånden også godt
gang i salget af grabberne, det har det aldrig skortet på, så vi fik mange specielle
opgaver.

I begyndelsen producerede vi masterne til
et handelsselskab, men i de senere år har
vi selv overtaget salget og har derved selv
skabt os et marked for vore belysningsmaster.

Det blev nogle lange dage - 7 dage om
ugen, men det var det hele værd. Vi havde
mange udfordringer der skulle løses ,ikke
alt gik godt, men det gav gode erfaringer,
og det bliver man stærk af.
Efter to år var vi vokset ud af Ellehaven 4,
hvorefter vi i 1990 selv byggede hallen på
Ellehaven 11, nu var der var virkelig god
plads, især til at bygge containere. Men
pludselig gik salget af containere i stå Hvad skete der lige?. Det gik sådan, at vi
ikke byggede en eneste container i et helt
år, så det var en stor udfordring for os.
Produktion af grabber til skrot gik dog
fortsat godt. I 90 fik vi gang i eksport til
Tyskland, Grækenland og Norge .Det var
nogle spændene år, dog måtte vi erkende,
at på grund af konkurrence fra Østeuropa løntungt arbejde – så vi os nødsaget til at
stoppe produktionen i år 2000.

Belysningsmaster til Odins bro
og tilkørselsveje leveret af NIPA
Året efter kom der atter gang i produktionen af containere, og nu var pladsen atter
for lille! Vi flyttede produktionen af master
på Kirkevej 3, i Tommerup Stationsby. Nu
havde vi to ”ben” at stå på, både containere
og belysningsmaster, og det blev nødvendigt med en større administration, hvorfor
min kone sagde sit job, som sygehjælper
op, for at tage sig af kontoret med alle dens
funktioner, bogholderi, indkøb, salg, fragt
og meget mere. I 2005 byggede vi endnu
en hal i Ellehaven, så var vi igen samlet
under et tag.
Produktionen af containere er stadig en
god forretning for os, idet vi fortsat producerer disse i mange forskellige udgaver,
Container til skrotbranchen er fremstillet i
højstyrkestål, det giver en forlænget levetid.

Container på vej til maler.
Af tilfældighedens vej fik vi kontakt med
et firma som ville høre, om vi kunne producere belysningsmaster, og svaret var –
at selvfølgelig kunne vi det!
Den første grabbe der blev fremstillet
på Hesbjergskovvej.

dem ville de godt nok ikke modtage, hvorefter vi måtte hjem og ”øve” noget mere.
Og som alle ved, så gør øvelse mester. Der
var mange udfordringer ved denne nye
produktion, men vi lærte hurtigt, og inden
længe var der god gang i produktionen af
mange forskellige type belysningsmaster.

Jeg husker dog tydeligt den første gang
min kone kørte master ud, det var til Grinsted, de kiggede på masterne og sagde at

I år 2001 kom vores søn Jesper hjem for at
hjælpe til som produktionschef, han havde
jo en vis erfaring efter som han jo var med
fra 10 år alderen. Han er dog ikke udlært
her. Han har taget stort ansvar, og er med
all-round i hele virksomheden.
Produktionen af belysningsmaster har i
dag vokset sig stor, bl.a. på grund af firmaets fleksibilitet, og kreative medarbejdere,
også på grund af mange kommuners valg
om at udskifte de gamle og ineffektive
gadelamper med nye og mere energibesparende lamper samtidig med nye, og mere
tidsvarende belysningsmaster.
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hANS STORM A/S
REG. NR. 65550

KIRKEBJERG 15 • DK-5690 TOMMERUP
TlF. 63 76 61 00 • BIlTlF. 40 96 17 68

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 16
siddepladser.

www.pizzapalermo3.dk

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
Alt i entreprenørarbejde udføres

Multitrækkere

Bortkørsel af al affald

Træfældning

Kranbiler med grab

Affaldscontainere

Nedbrydning

Traktor med fejekost

Kørsel m. køl/frysegods (kødophæng)

Udgravning og planering

Minigravemaskine/gravemaskine

Sneoprydning

Omfangsdræn

Kranbil - op til 68 tm

Farlig godstransport

Alt i flisearbejde

Gummiged

Levering af grus/sten/skærver/flis

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

TOMMERUP & VISSENBJERG TRYK
TLF. 64 76 16 00 · TLF. 64 47 24 25

PentaCon

A/S

Med fokus på C5 leverer vi
gennemtænkte og værdiskabende
IT-løsninger...
• Microsoft Dynamics C5
• PC-baserede servermiljøer
• Webbaserede løsninger - med
eller uden integration til C5
• Brancheløsninger
• Implementering/Drift
• Hosting

64 76 12 11

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

www.pentacon.dk
Møbler
Design · Produktion

Levende
savværkshistorie!
Knarreborgvej 30
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•

5690 Tommerup

•

Tlf. 64 75 16 40 • www.eldoradoweb.dk

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

Havnefronten Musikken Hus Aalborg
Havn master leveret af Nipa.

For at kunne tilfredsstille vore kunder, har
NIPA ApS opbygget et større lager af de
mest gængs mastetyper, således at vi oftest
kan levere fra dag til dag. NIPA ApS producerer også efter opgave en lang række
specialmaster og designmaster, som udvikles i samarbejde med kunderne.

importere fra udenlandske producenter
og i 2010 ansatte vi en sælger til at markedsføre og sælge vort samlede sortiment
til vore kunder, der i dag er grossister og
elværker og lampeproducenter i hele Danmark, hvor blandt andre Energi Fyn er en
stor og trofast kunde hos os!

Belysningsmaster er i dag ikke bare et
jernrør som stikker op i luften, men kan
ofte være nogle helt små kunstværker. Man
kan ved at klikke på www.nipa.dk se hele
vort program i master og tilbehør.

Vor virksomhed beskæftiger i dag mere
end 20 gode og betroende medarbejdere
og NIPA ApS er en 100 % familieejet
virksomhed med Vibeke som ansvarlig for
økonomi og salg, vor søn Jesper produktionschef og jeg selv stadig smedemester
og direktør.

Behovet for høje master til bl.a. sportspladser og andre store arealer samt nye
typer belysningsmaster gjorde, at vi måtte
supplere vort eget mastesortiment ved at

God jul & godt nytår
Fra Os alle på NIPA

AKTIVITETER

Det kører stadig på skinner...
Af Kaj Damkær,
formand for Lilleskov Teglværk
Mange har i sommerhalvåret glæde af at
tage på en tur med skinnecykel på den
gamle Assensbane mellem Tommerup St.
og Assens. Det er en oplevelse, som man
kun kan få ganske få steder i Danmark og
det eneste sted på Fyn. Desuden er det også
Danmarks længste strækning af den art.
Det giver god motion og kræver et godt
samarbejde af deltagerne, når der skal trædes i pedalerne, og der ind imellem skal
åbnes og lukke bomme ved vejoverskæringer. Det skaber gode muligheder for at
få en rigtig god oplevelse for mange mennesker.
Det er dog ikke kun brugerne af skinnecyklerne, der har en god oplevelse. På

Annonce box

Lilleskov Teglværk er et par håndfulde
mennesker beskæftiget hele året rundt med
54b. x 84h. skinnecyklerne.
mm.
at vedligeholde
Når de nu
tages hjem til oktober, skal de alle efterses,
og slidte dele skal udskiftes. De skal males
og køres i ”garage” indtil tiden før påske,
hvor de igen skal køres ud til de tre udlejningssteder.
Hele sommeren står der folk klar til at
servicere cyklerne, hvis der skulle knække
en kæde, falde en pedal af eller andet, der
skal ordnes. Bommene skal hele tiden efterses, da de også kommer ud for lidt af
hvert. Affaldssække skal tømmes, græs
skal slås. Ja, der er noget at se til hele tiden.
Det er rigtig dejligt at have noget at stå
op til og foretage sig noget meningsfyldt.
Det gør disse folk, som har lagt deres almindelige arbejdsliv bag sig. Det er med

til at give dem et socialt netværk og nye
kollegaer, og mange kan også stadig holde
deres gamle håndværk ved lige.
Disse mennesker holder sig i gang, og
det er godt for helbredet. De er med til at
give noget tilbage til samfundet i form af,
at de kan give en hel masse mennesker en
god oplevelse, når de tager en skinnecykeltur på Assensbanen. De er med til at skabe
en indtjening til Lilleskov Teglværk, så
Teglværksmuseet kan holdes i gang.

TC Anlæg udfører fag-,
hoved- og totalentrepriser.

SKAL DU HAVE FEST

I egenproduktion udfører
TC Anlæg
jord-, gartner-, kloak-,
beton- og murerarbejde
samt råhusbyggeri.

Personlig rådgivning med forståelse
og respekt skaber tryghed.

www.tcanlaeg.dk

Så jeg kan kun se, at der er vindere i hele
dette projekt.
Glædelig (h)jul til alle.

Brylle Forsamlingshus
Toftevej 13, Brylle
5690 Tommerup
Ønsker du leje
Ring til vores nummer der
stilles om til udlejeren

64 75 16 57
Se også vores hjemmeside på

Telefon 64 76 12 18
Kirkebjerg 16
5690 Tommerup
www.scharfe.dk

www.brylle-forsamlingshus.dk

Vi ønsker alle en Glædelig Jul
samt et Godt Nytår

Medlem af Danske Bedemænd

Model 3.
Annonce til Lion – Peter Norup
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Nårup Pladeindustri A/S tilbyder
totalløsninger inden for
tyndpladebearbejdning.

• HUS-installationer • Industri-installationer
• Automatik • Rep. af hårde hvidevarer
Fax 64 76 15 39
Tallerupvej 36 - 5690 Tommerup

64 76 15 05

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

El-installation
Schmidt
& Øhrnstedt

Industriinstallation
Hvidevareservice
Privat & Erhverv
Højeløkkevej 18 B · 5690 Tommerup
Tlf. 63 76 60 90 · Fax 63 76 60 91
kontakt@sikker-el.dk · www.sikker-el.dk

En sikker forbindelse med kunden i centrum

www.nCASE.dk

Tryksager Webdesign Online salg
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NIPA ApS
EllEhAVEN 11
5690 TOMMERUP
TlF. 64 75 14 08

STILEKONKURRENCE 2014

Atter en nytårsaften
Af Sofie T. Dalby,
Tallerupskolen
Gæsterne holder udenfor og er ved at fiske noget op ude fra bilen. Min mor tager
imod værtindegaven, hendes veninde har
medbragt, med et stort smil. Vi hilser alle
på hinanden, og der bliver kommenteret
på den dejlige duft af steg, der har spredt
sig fra køkkenet til ind i stuen og ud i gangen. Vi er alle forventningsfulde for den
her specielle aften. Vores maver venter
spændt på at smage den lækre mad, som vi
alle hver især har hjulpet til med, og vi har
måske sat os ned på sofaerne, hvor vi rutineret rækker ud efter de chokolader, der er
blevet sat på bordet. Vi hører om gæsternes
tur herhen, hvordan det går og således. Vi
fortæller om sjove episoder, vi har haft, og
om, hvis der har været en ubehøvlet person nede i indkøbsmarkedet samt andre
hverdagsting, der kan få samtalen kørende.
Men det er først, når vi sætter os ved spisebordet, og når maden bliver indtaget, at
samtalen bliver flydende og lige til. Der er
latter ved bordet og komplimenter omkring
maden, eller hvis nogen har gjort noget
ekstra ud af sig selv, og skal anerkendes for
det. En cremet, lækker sauce er hældt på
det, helt perfekt stegte, kød og ovnkartoflerne, der fryder smagsløgene. Der bliver
gjort brug af bordbomberne, hvis samtalen
dør ud, og så bliver der hurtigt startet et
nyt emne at tage fat på. Når desserten bliver bragt ind, bliver det kun bedre, da dens
smag får alt omkring til at blomstre, og vi
vil ønske, at vi bare kunne blive ved med at
spise, uden det nogen betydning vil have.
Forældrene har fået vin indenbords, så de
er lidt gladere og lidt mere snakkesalige
end normalt. Når maden er afsluttet går de
unge ovenpå, hvor de fordeler sig på værelserne alt efter, hvilken alder de har hver
især. Børnene får leget med legetøjet, eller
også finder de måske Play Stationen frem,
men bliver bedt om at slukke for det af deres forældre, da de mener, at det slet ikke
er nødvendigt. Straffen for ikke at slukke
er i sig selv at høre “Da vi var børn…”
prædiken. Os, der er lidt ældre starter med
at snakke lidt før vi bare med øjnene kan
signalere, at det er tid til at sætte en film
på, så aftenen ikke dør ud.
Det bliver efterhånden tid til at komme
nedenunder, hvor champagnen er sat frem.
Både den ægte og børneudgaven. Der bliver skænket op i vores glas og tændt for
tvét, hvor man ser folk stå på Rådhuspladsen. De kigger alle sammen op på det store
ur.
Vi hører, hvordan der langsomt bliver
talt ned. Sekund for sekund, hvor hundredvis af ting farer gennem hovedet på en.
Endnu et år, der er passeret, og alligevel
husker vi for præcis et år siden, da vi stod
i præcis samme position. Siden da har vi
haft alle mulige former for følelser.

Vi har haft dage, hvor vi har været så
sprudlende glade, at vi har kunnet hoppe
samt hvine, og vi har ønsket, at vi havde
kraften til at låse den følelse fast, men vi
har sandsynligvis også haft nedture. Været
i et sted hvor vi har skaffet assistance fra
de tætteste venner og familie, så vi bare
kunne komme igennem det, eller måske
har vi bare haft tidspunkter, hvor vi har villet ønske, at vi kunne grave os ned i et lille
musehul og forsvinde af bare skam. Vi har
været hele turen igennem.
De forskellige årstider har haft skiftet.
Det har gået fra et flot vinterlandskab til
tidspunktet hvor alt springer ud i de flotteste farver - det hele er friskt. Vi har oplevet
solens stråler komme ud af sit hig samt de
saftige frugter i alle afskygninger, mens vi
også har set, når bladene på træerne danner
sig varme farver, der daler ned på jorden.
Alle årstider med hvert deres præg og fordel.
Her står vi og ser vores passerede år for
os. Vi ser de tider, der har betydet noget
helt særligt. Måske har det ikke været perfekt, og det er ikke nødvendigvis et år, vi
vil kunne huske længere hen i fremtiden,
men lige nu i dette sekund er det alt, vi
erindrer.
Sekunderne bliver færre og færre. Til
sidst når nedtællingen ned på de nervepirrende sidste tre, og det er ikke længere det
gamle år, vi har i tankerne. Det er det nye,
hvor vi håber, vi vil gøre det endnu bedre
end det forrige. Lære af de fejl, vi gang på
gang har formået at lave, præstere mere
denne her gang, gøre det til et mindeværdigt år, som vi aldrig vil have lyst til at efterlade igen og aldrig vil glemme. Det her
skal være et år, hvor vi får udført noget, får

tænkt lidt større. Måske bliver det sådan,
måske gør det ikke. Det kan være, det her
år bare bliver endnu ét, som der kommer til
at blande sig med alle de andre, når vi kigger tilbage, men det kan lige så godt blive
her, hvor der sker noget, som ændrer vores
liv fuldstændig, og at der sker noget, der
bliver historisk for os.
Det handler om vores kraft til at stole
på os selv, om vores egen vilje, håb og
skæbnen.
Vi ser viseren inde i tv’et, der nu peger
på tolv, og nu kommer de truttende lyde,
og de mange udråb af:” Glædeligt nytår! ”
Man mærker alles glæde i rummet - undtagen børnene, der ligger fredfyldte på
sofaen med øjnene lukkede. Flotte farver
bliver bragt frem i et brag uden for vores
vinduer, og man kan bare mærke, at dette
er et magisk øjeblik.
Igen i år har vi udskrevet en stilekonkurence. Stilene er skrevet af
elever fra Tallerupskolen og Vestfyns
Efterskole.
Førstepræmien blev vundet af Sofie
T. Dalby Tallerupskolen for historien:
”Atter en nytårsaften”.
Vinderen er belønnet med 1000 kr.
Vi takker alle deltagerne for deres
indsats og håber, at de også i
fremtiden vil få lyst til at skrive nye
historier.
Julehæfteudvalget
Lions Club Tommerup
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Vi giver mere for mindre™

JUL 2014

AUTOGÅRDEN TOMMERUP

I forkæles i år med en dansk rugøl med
en cremet mokkakrone og en farve,
der leder tankerne hen på teaktræ.

Klargøring til syn • Rustarbejde
Forsikringsskader • Bremser og
styretøj samt alm. service

Med smag af karamel, bær og rosiner.
Med duft af røde bær, citrus, mango
og et strejf af lakrids og peber.

Mekaniker Frank Hansen
Tallerupvej 6 · 5690 Tommerup

64 76 14 12
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tallatør
Aut. VVS ins
Erik Hansen
Ternevej 21 up
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5690 Tomm
64751112
Tlf.:
446715
Mob.: 24
den.dk
vvs@lillesmeden.dk
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ww
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tallatør
Erik Hansen
Ternevej 21
5690 Tommerup
Tlf.:
64751112
Mob.: 244467
15
vvs@lillesmeden
.dk
www.lillesmeden
.dk
tallatør
Aut. VVS ins
Erik Hansen
21
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ev
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erup
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Tlf.:
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Mob.: 24
den.dk
vvs@lillesmeden.dk
www.lillesme

LEH-SErVicE
Borring Plast A/S blev grundlagt i 1964,
og beskæftiger sig med underleverandørarbejde
og egenproduktion af tekniske artikler,
børnesikrede kapsler og anden emballage.

og MASkinudLEjning

Vi producerer i 3-holds skift på 30 moderne støbemaskiner
i størrelse fra 25 til 340 ton.

64 76 23 13
Borring Plast A/S · Vædegårdsvej 8 · 5690 Tommerup
Tlf. 64 76 34 64 · www.borringplast.dk
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Møllebakken 15
5690 Tommerup

JULESJOV

Julekonkurrence

Hvornår var
det nu
det var?

DELTAG I LIONS JULEKONKURRENCE
OG VIND 1000,- KR TIL EKSTRA JULEGAVER.

Jeg tror,
det var i
istiden...

For, at deltage skal du blot besvare følgende spørgsmål:
”Hvornår udsendte Lions Club Tommerup
”Jul i Tommerup” første gang?”
Svar 1: 1965?
Svar 2: 1982?
Svar 3: 1998?
Log ind på www.julitommerup.dk.
Find konkurrencen, besvar spørgsmålet, og følg vejledningen.
Mellem de rigtige besvarelser trækkes der lod om 1000,- kr.
Besvarelse skal være indsendt senest 15.12.2014.
Vinderen får besked direkte fra Lions Club Tommerup.

Familie✎jule❤ordleg
Untitled Puzzle
Ordene kan være skrevet både vandret,
lodret, forfra, bagfra, på kryds og tværs –
så det er ikke helt let!

Er I gode til ord og frisk på en lille juleordleg? Vi har gemt 30 ord og tal under
titlen ’Jul i Tommerup’.
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Der er ingen præmie i denne lille ordleg,
Header Info 1
men hvis I kan finde alle ordene og talHeader Info 2
lene, er I bare go’e!
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Svaret kan læses på www.julitommerup.dk fra den 20.12.2014.
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JULEMAND

KRENGERUPVEJ

LILLESKOV TEGLVÆRK

NYHED
Hos MRH Biler i Tommerup
finder du nyere brugte
kvalitetsbiler i prisklassen
kr. 50.000 op til kr. 500.000

MRH-Biler

Knarreborg smedie
v/ Karsten Pedersen - aut. gas & vandmester

Reparationer
•
Opgørelse og
reparation af
forsikringsskader
•
Syn af personog varevogne
•
Service &
vedligehold

VVS oG SMEDEArbejDe uDFøreS
Vand
Varme
Naturgas

Solvarme
Blikarbejde
Smedearbejde

Tlf. 64 76 13 13

Ellehaven 6 · 5690 Tommerup · www.mrh-biler.dk
Værksted 64 75 10 56 · Bilsalg 64 75 21 82 / 30 28 9643

Dtitititi pfttitititititititititititititititititiftftft

Møllebakken 15 · 5690 Tommerup
Biltlf. 20 46 86 10

KMTECH

ApS

BRYDER & TAVLE SERVICE

Vi udfører:

DAMPA projekter

DAMPA DCC Ptitititi
Kftytititititttititittbtiti Bfttitititiwtiyti
bytttttiti på Mtiytift Wtiftft

Kirkevej 3 · 5690 Tommerup
K.M. 51 52 06 81 · S.K. 51 52 06 80
www.kmtech.dk

DAMPA Ptitititititititi
titititititititititititititititititititititititititi

DAMPA tttititifttititi
Ctitititift Øtititi Otititititi

DAMPA titititi-Oti

Ny Fætitititi Atititititititititttititititi Stititttitititi

DAMPA Ctittp-ttti Ktititititttt
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

Højeløkkevej 4A, 5690 Tommerup
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Brydere
Primær test
Elektrisk test
Rensning
Smøring
Reparation
Udskiftning af gammel
til ny bryder
Elektronisk certifikat
Tavler
Service og vedligehold
Rengøring og tavler

ønsker alle i kommunen
en glædelig jul

Altid et hår bedre
Dame- og herresalon
Farver og striber
Kvalitet betaler sig
Kendte hårprodukter

ASSENS KOMMUNES VISION 2018

Ring og bestil i god tid

Vi er godt i gang med visions-arbejdet
frem mod 2018. Mange spændende
og gode tiltag er sat i søen inden for
områderne Flere skal bo her, Vækst og
Udvikling og Alle får uddannelse.
Læs mere på www.assens.dk
eller på facebook.com/assenskommune

v/ Lene Kjær Andersen

64 75 14 17
Kroggårdsvej 9 · Brylle · 5690 Tommerup
Onsdag lukket

TIL
OG
LJE
VI KST ST NG IL
VÆ VÆK IKLI RE V
E
V
R
ÅR SE
UD FL HE LE F NEL
BO AL DAN
UD

Al vognmandskørsel
6-30 tons vogne
Kørsel med kran
Planering og udgravning
med gummiged
Grus, sten kan leveres.

hans e. nielsen
efterflg.
Ellehaven 33
5690 Tommerup
Biltelefon 20 27 15 93
Tlf. 64 75 15 28
Tlf. 64 75 15 22

Kommunikationsbureauet
Asbjørn & Borberg i Tommerup
leverer sikre
kommunikationsløsninger
- lige fra pressemeddelelsen
og den kortfattede webtekst
til magasinet og bogen.

Asbjørn & Borberg
Tommerup Erhvervspark
Østerbro 4, DK-5690 Tommerup
asbjornborberg.dk

GuldBageren

Udsalg i SuperBrugsen, Tommerup St.

Danske Fragtmænd

Totaldistribution
Kurér · hellæs
Blomstertransport
palle holmegaard
Transport A/S
Stokløkken 3
5683 Ferritslev
Tlf. 65 98 18 00

Glædelig Jul
& Godt Nytår

Gardiner til væksthuse

• Nyanlæg
• Renovering
• Service
Brylle Industrivej 3
5690 Tommerup
Tlf. 64 76 28 16 · Mobil 40 16 44 17
Fax 64 76 28 17
27

www.dahls-el.dk

ønsker glædelig jul!

tlf. 6447 2403

Se film på STARK.dk

“KompRomiS...

deT fungeReR iKKe foR mig”
Martin Agerbo Murermester

STARK Tommerup
Møllebakken 34 • 5690 Tommerup • Tlf. 6376 1200

Tommerup_Profil_110x170.indd 1

10/31/12 2:31 PM

v/Claus Bredning

Fadøl og fadølsanlæg
Alle populære mærker
i øl og vand
Løimarksvej 11 · 5610 Assens
Tlf.: 64771702 · Mobil 28420233
claus@depot-vestfyn.dk

Østerbro 4 · 5690 Tommerup · Tlf. 28 15 76 34 · mail@danishoutdoor.dk
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Gammelt guld
og sølv købes

www.depot-vestfyn.dk
www.fadøls-udlejning.dk

Tallerupvej 26
Tommerup St.
Tlf. 64 76 33 80

Tlf. 28 42 02 33

Kunde-P bag forretningen

Velkommen hos
Tandlægerne Bøgild

renterentgeebyrgebyr

/24 mdr.*

Tandlægerne Bøgild
Lægehuset · Lindeallé 16
5690 Tommerup

og
dblinetgaling
ud0,
b-eui udbetaling!

ta

TOMMERUP MASKINSNEDKERI

A
S

Tlf. 64 76 14 00

* Til samlign. vil et forbrugslån på 40.000 kr. over 5 år have en årlig nom. rente på 0,00 % og en ÅOP på 0,0 %

I
www.tandlaegerne-boegild.dk

Specialforarbejdning · Pladeskæring · Snedkerarbejde

ALT DU SKAL
BRUGE I
HÅRDTTRÆ

Klik ind på TO-MA.dk og se vores
udvalg af bl.a. beklædning og hårdttræshåndlister til gelændere mv.
Også salg til private!

TO-MA.DK

– din indgang til
specialfremstillede
trævarer

TMS

PROFIL

TMS

PROFIL

TOMMERUP MASKINSNEDKERI

Glædelig jul
og godt nytår
ønskes af

Tlf. 64 76 14 58 · info@to-ma.dk

HAVESERVICE

v/ Vagn Jensen
Kløvermarksvej 19, Brylle
5690 Tommerup
Tlf. 64 75 23 46
Mobil 40 33 96 23
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fysioterapeuter
Jacob Vind
Søren Henrik Olesen
Stine Huusom
Steen Thomsen
Karen Louise Frøstrup Elmelund
Elin Busborg Mentzoni
Trine Schandorff
Henriette Barfoed Wiwel
Charlotte Olsen

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

massør
Bo Janssen

sekretær
Elly Hansen

adresse
Tommerup Fysioterapi
Linde Allé 37
5690 Tommerup
Tel. 64 76 18 34
tommerupfys@mail.tele.dk
www.tommerup-fysioterapi.dk

Tallerupvej 15
5690 Tommerup
Tlf. 64 75 10 16

DIN GODE MALER
KVALITET HVER GANG

MALERMESTER
Anita Krüger
Sortebrovej 18
5690 Tommerup
Mobil 20 16 21 87
kontor@dingodemaler.dk
www.dingodemaler.dk

Autoreparation af alle mærker
Service
Klargøring til syn
Dækservice
Karosseri/skader
Rustarbejde
Varevognsservice
Diagnosetester
Trailer udlejning
dlejning

e
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r
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Repa
a kr. 3
fr
is
r
Timep
Skolevej 21 - 5690 Tommerup
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HAUGE SMEDIE
HYGIND SMEDIE
HAUGE VVS
HAUGE EL
HAUGE ENERGI

WWW.HAUGEGRUPPEN.DK
TLF. 66 18 96 00

Knarreborg
Tlf. 64 76 15 35

Tommerup St.

Tlf. 64 76 14 18

DIN LOKALE
VASKEHAL
DIN LOKALE VASKEHAL · MØLLEBAKKEN 1
SuperBrugsen Tommerup, SuperBrugsen Knarreborg og Dagli’Brugsen Brylle
har i fællesskab etableret ‘Din lokale vaskehal’, for at tilbyde de mange bilister
den rigtige bilvask til de rigtige priser.
Vaskehallen er naturligvis en svanemærket vaskehal.

Altid i nærheden

Bliv medlem af
LIONS CLUB
i Tommerup
Hvad er Lions Club:
Lions Club er en stor international organisation med mange medlemmer i mange lande.

Hvad er Lions Club i Tommerup:
Vi er en del af den internationale organisation. Vi er en mandeklub der
2 gange om måneden har møde. På mødet gennemgår vi hvad der er
sket i LC siden sidst, hvad vi skal lave af aktiviteter mv. Socialt sammen vær er en stor del af vores fælles interesse. Vi spiser sammen på
alle møderne, vi snakker og hygger. Vi skaber kontakter, netværk og
meget andet.

Hvorfor så være med i Lions Club i Tommerup:
Hvis du har lyst til at yde lidt frivilligt arbejde og være med til at gøre
en forskel i Tommerup, er Lions Club din chance. Alle indtægter fra de
forskellige aktiviteter, går 100% til almindel nyttige formål, hovedsageligt i Tommerup. Vi bruger 0% af vores indtægter til administration.
Og samtidig får du nye kontakter, et nyt netværk samt nogle hyggelige
aftener. Hertil tager vi ud på virksomhedsbesøg forskellige steder. De
omkostninger vi har ved transport, mad og hygge, betaler vi selv.

Aktiviteter vi bl.a. får indtægter ved:
• Vi er en del af loppemarkedet på Lilleskov Teglværk, her henter vi
”lopper” fra private i området.
• Vi afholder Fugleskydning hvert år i august.
• Der er jule tombola et sted op til Jul i Tommerup.
• Annoncører i dette julehæfte støtter Lions Club.
• Øl salg ved motorcykeltræf om sommer ved Lilleskov teglværk

Hvad støtter vi:
Vi har de seneste år støttet bl.a. Brylle Boldklub, Tommerup Svømmeklub, Musikskole i Fyrtårn Tommerup, private unge mennesker
der skal til udlandet og lave frivilligt arbejde, Brylle forsamlingshus,
Gymnastikforening i Verninge, Tommerup Speedwayklub, Tommerup
Forsamlingshus, Rytterskolen i Brylle, Brylle selvejende børnehave
og meget andet.

Hvordan bliver du medlem:
Du kan se mere på vores hjemmeside:
www.tommerup.lions.dk eller du kan sende
os en e-mail på medlem.22655@lions.dk.
Så kontakter vi dig. Vi inviterer dig til at
deltage i 2-3 møder og så kan du beslutte
om det er noget for dig.

