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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, tra-
ditionen tro at kunne udsende julehæftet 
”Jul i Tommerup” for 41 gang.

Vi takker alle nye og vore trofaste annon-
cører, forfattere, kunstnere og andre der 
bakker op om hæftet. Hver især har ydet 
deres væsentlige indsats. 

I år er det Reila Frost som har stillet sine 
værker til rådighed for udsmykningen af 
vores forside. 

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. I år har 
der bl.a. være fokus på rent vand til Beira- 

området, hjælp efter Cyklonen Idai i  
Malawi, Zimbabwe og især Mozam-
bique. Donationen er doneret af Lions 
Danmarks Katastrofehjælp som Lions 
Tommerup er en del af.

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

Lions Club Tommerup har som sædvan-
ligt en række aktiviteter og arrangemen-
ter, hvor der samles ind til humanitære 
formål, både nationalt, internationalt 
og lokalt. I år er 80 % af pengene gået 
til Lokale formål. Det er aktiviteter som  
vores julehæfte og kunstgødningssalg, 

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 Tommerup”, findes de 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 Lykkebrin-
gende Nytår.

Julehæfteudvalget  
Lions Club Tommerup

Årets forsidekunstner
Jeg hedder Reila Frost og er autodidakt kunst-

ner. Jeg har igennem livet altid været kendt 
for at sidde og tegne. Så begyndte jeg at 
male akvarel, og i 2003 begyndte jeg at male 
med akryl. Jeg har igennem årerne deltaget i 

undervisning ved forskellige kunstnere, men 
igennem de sidste 7 år har jeg haft et malerfæl-

lesskab med en anden kunstner, hvor vi mødes fast 
og arbejder med vores kunst. Jeg er medlem af Vestfynske 
Kunstnere (se side 37 i Kunstguiden 2022-2023).

Mine motiver er landskaber, himmel og hav, men i de sidste 
år har jeg fordybet mig i blomster og blade. Jeg går tæt på, 
og leger med formerne, lysets bevægelse i blade og ikke 
mindst farvernes variationer. Jeg har eksperimenteret med det 
abstrakte maleri, men jeg vender tilbage til mine blomster. Jeg 
har på det seneste arbejdet med at lægge bladguld som effekt 
på mine billeder. 

Inspirationen til mine billeder samler jeg løbene, ser detaljerne 
og ikke mindst de farvespil, der opstår i naturen. Jeg fotogra-
ferer, og ud fra de fotos begynder jeg at ridse op, nogle gange 
er det ud fra 3 forskellige fotos. Når motivet er på plads, så 
begynder maleriet og får sin egen sjæl.

I mit arbejdsliv er jeg uddannet sygeplejerske, og ansat i  
Assens kommune. Der arbejder jeg med uddannelse og  
udvikling.  

Jeg har siden 2007 udstillet i firmaer på uddannelsesinstitutio-
ner og andre offentlige arbejdspladser. 

Hvis du er interesseret  
i mine billeder  
så kontakt mig på:
 
frost@reila.dk 
mobil: 26837203
web: www.reila.dk
Reila Frost
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Jul i Tommerup 2022
Af borgmester  
Søren Steen Andersen

Assens i front med  
vådområder, skovrejsning  
og oplevelser i naturen

Det er en kendt sag, at vi alle har en stor 
opgave i at få nedbragt udledningen af 
kvælstof til de danske fjorde og farvande. 
Det er også en kendt sag, at vi har en op-
gave i at få bremset udledningen af driv-
husgasser til atmosfæren. Og ligeledes er 
det kendt, at vi gerne vil beskytte vores 
drikkevandsboringer.

Hvor det så lige, at Assens Kommune 
kommer ind i det billede? Flere steder. 
Af flere årsager. Både naturgivne årsager, 
idet vi har en del lavtliggende vådområ-
der, humusjorde og vi har store områder 
med drikkevandsinteresser. Men vi har 
også nogle dygtige medarbejdere inden-
for de forskellige felter, ligesom vi har et 
byråd, som står samlet om at ville sikre 
natur og klima - og sidst, men absolut 
ikke mindst, har vi også aktører indenfor 
både landbrug, forsyningsselskaber og 
industri, som vil dette her.

Samtidig med dette har vi, som kom-
mune også en interesse i at udbrede 
folks muligheder for at få nogle rekrea-

tive oplevelser i den natur, som de bor 
lige midt i - eller i det mindste tæt på. 
For når man spørger potentielle tilflyt-
tere, hvad de efterspørger mest, så er det 
natur og den umiddelbare adgang her-
til. Det samme vil en herboende borger 
typisk svare som en af hans / hendes 
øverste præferencer. Der, hvor det hal-
ter, er sommetider, at man lige har en 
kilometer eller to hen ad en asfaltvej for 
at kunne komme hen til den der natur, 
som man gerne vil færdes midt i.

Men lad os starte med vandet først. Det 
vand, som ligger 50-70-90 meter nede 
i jorden og som løber via årer nede i de 
vandførende lag. Foruden kommunens ca. 
30 lokale vandværker, som alle er forbru-
gerejede, så er der også forsyningsselska-

berne Assens Forsyning og Vandcenter 
Syd, som henter vand op her i kommu-
nen. Disse to er begge interesserede i at 
etablere skov omkring deres boringer og 
ovenpå de vandreservoirer som de hen-
ter vandet fra, inden det filtreres og iltes. 
Assens Forsyning har sidste år etableret 
en skov på ca. 50 ha ved Lundager nord 
for byen. Tilsvarende har Vandcenter Syd 
etableret skov ved Borreby værket. Den 
hedder Brylle Vandskov og ligger hen 
over kommunegrænsen mellem Mølle-
gyden / Vibækvej og Toftevej. Her har 
man hentet vand op siden 60’erne. Nu 
melder Holmehaveværket sig også på ba-
nen. Borrebyværket og Holmehavevær-
ket henter nemlig tilsammen 50 % (10 + 
40 %) af al vandet op til Odense. 5,5 mio 
kubikmeter vand har man tilladelse til at 
hente op i området ved Verninge Mose og 
Tommerup Made. Her ligger 12 boringer, 
som bringer råvandet hen til værket på 
Neversvej, som blev opført i 1977 (som 
siden da også har forsynet en mindre del 
af Verninge og Nevers). Her vil Vandcen-
ter Syd også rejse skov på dele af arealet.

Samtidig har landbruget en interesse i 
at reducere udledningen af kvælstof til 
fjorde, bælter og farvande i hele landet. 
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WWW.FLYTTILVESTFYN.DK

Hvad drømmer du egentlig om?
På Vestfyn får du plads til at drømme 
stort og boligpriser, der giver råd til mere 
af det, du sætter pris på og vil have tid til. 

Bente Boe
Grundsalg

Jennie Rödin-Nielsen
Bosætning

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
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Det er en del af nogle politiske aftaler og 
konkrete aftaler mellem landbrugets or-
ganisationer og staten. De fynske landbo-
organisationer er også med helt fremme 
her. Således er der enighed om at få udta-
get de lavereliggende, vandlidende jorde. 
Det er kendt, at Odense Fjord er følsom 
overfor kvælstof, hvorfor en række ini-
tiativer er taget for at reducere denne 
udledning. På det seneste er et areal i 
Verninge Mose - og allersenest et i Åse-
mosen ved Bregnemose nu taget i brug 
på en ny måde. Via frivillige aftaler med 
lodsejerne er der gendannet vådområder 
og en større jordbytning har fundet sted, 
så lodsejerne kunne få noget bedre jord 
andre steder. Åsemosen løber gennem 
Langsted til Ulvebækken og Odense Å 
(som begge danner kommuneskel til Fa-
aborg-Midtfyn) og ud i fjorden. Verninge 
Mose løber til Holmehave Bæk, som 
også løber videre ud i Odense Å og Fjord. 
Åsemosen tilbageholder nu 6 tons kvæl-
stof pr. år, som fjorden så ikke længere 
belastes med. Videre arbejdes der med, 
at arealer omkring skovrejsningen, der 

planlægges ved Tommerup Made, bliver 
omlagt til vådområder, så der tilbagehol-
des endnu mere kvælstof. Det kommende 
projekt ved Tommerup Made / Verninge 
Mose er et af landets største vådområde-
projekter. Når disse vådområder genetab-
leres, stopper man drænene, så vandet vil 
stå i området. Men man sørger samtidig 
for, at de omgivende jorde stadig er dræ-
nede, så de fortsat kan benyttes til alm. 
landbrugsdrift. Det handler om, at få gjort 
de rigtige tiltag de rigtige steder. For vi 
er jo stadig en driftig landbrugskommune 
med masser af gode jorde med fed muld, 
som der kan og skal dyrkes på.

Oven i beskyttelsen af drikkevandsin-
teresser og tilbageholdelse af kvælstof, 
så er der en gevinst mere: Der bliver 
nemlig tilbageholdt hundredevis af tons 
CO2, som ellers ville blive frigivet til at-
mosfæren. Som bekendt har vi både på 
kommunalt og nationalt niveau planer for 
at reducere udledningen af klimagasser, 
herunder CO2. Når humusjorde ikke læn-
gere drænes, så frigiver der ikke længere 

CO2. Bare i Åsemosen bindes der årligt 
135 t CO2, som således ikke længere fri-
gives til atmosfæren. Det samme gør sig 
gældende, når der etableres skov. Her 
bindes 12-15 t CO2 pr. hektar. Faktisk så 
bindes der årligt ca. 4.500 t CO2 årligt i 
alle vores vådområder, når de sidste er 
kommet med. De senere år er der etable-
ret vådområder ved Damrenden i Snave, 
Åsemosen ved Bregnemose, Verninge 
Mose ved Verninge, Høslætbækken ved 
Skydebjerg, Haarby, Borreby, samt en 
række mere. Ligesom der er nye på vej i 
planlægningen i de kommende år.

Og så lige til bage til det rekreative. For 
når disse tiltag med skovrejsning, gen-
åbning og genslyngning af vandløb og 
udlægning af vådområder sker, så er der 
tillige med en unik chance for at få et 
rekreativt element med også. For hvor-
for ikke i samme ombæring sørge for, 
at vores borgere og gæster kan få nogle 
oplagte gode oplevelser med i købet, når 
vi nu alligevel er i gang? Tiltag, der både 
højner livskvaliteten og bosætningsat-
traktiviteten. For her får vi jo mulighed 
for at etablere de stier, som kan give alle 
oplevelserne. Sammen med madpakke-
huse og shelters, f.eks. Nogle steder vil 
vi få muligheden for at binde vores byer 
sammen med et netværk af stier. F.eks. 
mellem Verninge, Nårup og Tommerup 
for blot at nævne et eksempel. 

På samme måde, som når vores forsy-
ningsselskab etablerer klimasøer, som 
det er sket i både Glamsbjerg, Gum-
merup, Tommerup og Tommerup Stati-
onsby. Klimasøer, som skal opstuve og 
tilbageholde overskydende regnvand, 
men som samtidig med har betydet blot-
lægning af gamle rørlagte vandløb, som 
der nu kommer havørreder og andet liv i. 
Og igen: de er en integreret del af de om-
givende byer og boligkvarterer, som de 
giver et rekreativt løft til via vandrestier 
og legepladser. Og apropos forsynings-
selskabet, så medfører de store, aktuelle 
kloakomlægninger, at der reduceres kraf-
tigt i de mange overløb mellem spilde-
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Assensvej 362
5690 Tommerup
Tlf. 40 92 19 38

EJGILS 
MALERFORRETNING

GARANTI
DANSKE MALERMESTRE

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

Brylle Auto Enkelt og lokalt

Gammelt guld 
og sølv købes

Tallerupvej 26 
Tommerup St.

 Tlf. 64 76 33 80
Kunde-P bag forretningen

HAUGE STÅL

HAUGE INSTALLATION

HYGIND SMEDIE

TH OVERFLADEBEHANDLING

www.haugegruppen.dk
Tlf. 66 18 96 00
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vands- og regnvandsledningerne, som jo 
ellers er til stor ugunst for vores farvande 
og vandløb. Mange kommuner slås med, 
at der i forbindelse med de hyppigere, 
kraftige regnskyl kommer brunt og ilde-
lugtende spildevand direkte ud i vandlø-
bene med fiskedød til følge. Det gøres 
der en stor indsats imod her i kommunen 
i disse år. Samtidig sløjfes Holmehave 
Renseanlæg, så der om få år ikke læn-
gere vil ledes spildevand til Holmehave 
Bæk og videre til Odense Å og Fjord. 
Oven i dette mindskes udledningen af 
drivhusgasser. En gas som er voldsomt 
mere aggressiv overfor atmosfæren er 
lattergas. Vores nye renseanlæg har 
overdækkede tanke, så lattergassen til-
bageholdes. Den bliver sammen med 
andre gasser opsamlet og anvendt som 
biogas-brændstof til driften af hele 
renseanlægget. Faktisk producerer det 
selv så meget, at der kan sælges op til 
4 mio. kilowatttimer el pr. år – udover 
det som anlægget selv bruger.

Således sker der faktisk i disse år en mas-
se, hvor vi høster klima- og miljøgevin-
sterne højt og lavt - helt nede fra grund-
vandsmagasinerne og op til atmosfæren.

Dette lader sig gøre, fordi vi alle  
arbej der sammen. Private lodsejere, 
landbrugsorganisationer, Hedeselskabet, 
Land brugsstyrelsen, Assens Kommune, 
Nordisk Råd, Vandcenter Syd og Assens 
Forsyning A/S, samt Lokalrådene i de 
berørte byer. Flere parter og organisatio-

ner melder sig som interesserede i takt 
med at de hører om disse projekter. Dette 
samarbejde og den velvilje kan der ikke 
takkes nok for. Hvem betaler så gildet? 
Det gør især staten og Landbrugsstyrel-
sen, men også vandselskaberne - og for 
den rekreative dels vedkommende As-
sens Kommune. Vi har de seneste år på 
budgettet prioriteret en del flere midler 
til rekreative stier i naturen, så vi får fle-
re sammenhængende naturstier at fær-
des på. Det er nemlig i pagt med vores 
Vision 2030 i Assens Kommune, lige-

som både klima- og miljødelen også er 
det. Og i den sammenhæng er det værd 
at takke alle parter for den flotte indsats, 
ligesom vi byder ind med dedikerede og 
fagligt dygtige medarbejdere. De bliver 
efterhånden ofte inviteret ud i hele lan-
det for at fortælle om projekterne her i 
Assens Kommune. Ikke mindst dem her 
i postnummer 5690 Tommerup. 

En glædelig jul og tak til Lion’s Club 
Tommerup for deres utrættelige arbejde 
skal lyde herfra. 

Besøg www.julitommerup.dk og deltag i konkurrencen om en ekstra julegave!

Når en peberkagebager
bager peberbagekager
ta’r han først en mægtig gryde
og et kilo smør omtrent.

Og hvis gryden ikke vælter
blandes smørret, når det smelter,
med en teske puddersukker
til det lugter brunt og brændt.

Og i smør og sukker kommer
man en halv snes æggeblommer
som man rører ud i gryden
med et kilo hvedemel.

Når det værste er af vejen
krydres peberkagedejen
med et kilo ægte peber
og et lille drys kanel.

Bagermester Harepus’ bagerelev fik byttet lidt rundt på 
nogle af ordene, og hvordan var det nu lige med ræven?  
Og kan du også finde nisserne med et lions-logo i julehæftet?
Besøg www.julitommerup.dk, og svar på nogle få spørgsmål,  
så deltager du i lodtrækningen om en præmie til en værdi af 300 kr.

Jule     Sjov
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Fjernvarme er 
fællesvarme. 

Og sammen sætter vi 
kurs mod en 

grønnere fremtid.

Vi ønsker alle en 
glædelig jul!

Vi tænder 
den gode 
julestemning

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

Glædelig Jul
og 

Godt Nytår
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Jul under fremmede  
himmelstrøg!
Af Jørgen Flensted-Jensen 
Tidligere sognepræst i Brylle

Vi nærmer os julen, og minder om julen 
i gamle dage kommer til mange af os. Vi 
mindes måske, hvordan vi fejrede julen i 
vort barndomshjem. Eller hvordan vi nu 
som voksne fejrer den sammen med vo-
res børn og familie. Eller måske engang 
da vi var på en julerejse med gode venner. 
Det er godt at have noget med sig i livet, 
som føles trygt og godt, og som man ser 
tilbage på med glæde og kan holde fast i. 
Og mon ikke julen er sådan for mange af 
os; noget vi føler os trygge ved, og som 
kan følge os livet igennem.

På samme måde er der noget trygt og 
godt ved at have kristendom og troen på 
Gud med i sit liv som et fast udgangs-
punkt. Og den kristne tro kan sandelig 
også have forskellige udtryksformer. Det 
har jeg oplevet ved mine mange vikaria-
ter som præst rundt i verden. 

Jeg har været i Europas pragtfulde kate-
draler med smuk orgelmusik, og jeg har 
været i afrikanske kirker hvor trommer, 
dans og rytmeinstrumenter var et sam-
lende element. Nogle steder er der fine 
kirkeklokker, som kalder til gudstjene-
ste, andre steder slås der på en gammel 
bilfælg ophængt i et træ. Jeg har været i 
afrikanske landsbykirker med lerklinede 
vægge og jordgulv, og i simple bambus-
kirker hvor alle sad på gulvet. Jeg har væ-
ret i kirker bygget af plastik og sække i 
trøstesløse flygtningelejre.

Kirkelivet i den kristne kirke udfolder sig 
meget forskelligt udover kloden, både 
hvad angår de ydre rammer men også li-
turgi, musik, sang mv. Men jeg har altid 
følt mig beriget og privilegeret ved at op-
leve og erfare, hvor forskelligt og dog ær-
ligt gudstjeneste og menighedsliv udfol-
der sig ude og hjemme. Det har lært mig, 
at vi skal være varsomme med at dømme 
andre ude, fordi de holder gudstjeneste på 
en anden måde end vi gør i Folkekirken. 
Men på den anden side skal det heller 
ikke forhindre os i at føle os godt tilpas 
og mest trygge med gudstjenesten, som 
den forgår i den danske folkekirke. 

Derfor skal min opfordring være, at 
man møder op til Kirkens juleguds-
tjenester i den juletid, som ligger lige 
foran os. For på den måde at holde fast 
i den kristne ballast, som mange af os 
har fået ind med modermælken i vores 
dejlige hjemland, Danmark.

For julen er netop fejringen af Jesu fødsel 
i Betlehems stald, selvom det næsten til 
tider fortoner sig i kommercielle aktivite-
ter, gaver og ydre rammer. Men det gjor-
de det ikke, da jeg og min kone Kirsten 
var udsendt af Folkekirkens Nødhjælp til 
Etiopien i 1985 under den store hunger-
katastrofe på Afrikas Horn. Vi arbejdede 
sammen med otte danske sygeplejersker, 
som også var udsendt af FKN, med opga-
ver i de mange flygtningelejre, hvor folk 
var søgt hen for at overleve tørken. 

Det år holdt vi juleaften i vores beskedne 
hjem i Addis Ababa sammen med disse 
otte sygeplejersker og vores tre børn. 
Juletræet var en eller to grene fra et træ 
i nærheden stukket ned i en spand med 
sand. Gaverne var hjemmelavede småting 
af papir og pap. Maden var meget enkel 
og suppleret med den dåse rødkål, som 
var sendt til os fra Danmark osv.  Jule-
gudstjenesten foregik i den norske missi-
ons børneskoles lille gymnastiksal, med 
musik fra en guitar. 

Men her oplevede vi at samværet, jule-
salmerne og juleevangeliet fik en særlig 
klangbund, som gjorde, at det blev en af 
de juleaftner, som vi husker tilbage på 
med stor glæde. 

Derfor skal der fra mig, som er en pensio-
nist præst, lyde et ”glædelig jul” til alle 
familier, som her i Danmark måske i år 
må fejre julen under lidt mere beskedne 
former end tidligere år. Men indholdet af 
julens budskab har ikke forandret sig og 
lyder igen til os.   

Med baggrund i mine personlige erfarin-
ger i hårdt ramte lande, er det derfor en 
glæde at også Lions Klub støtter projekter 
både i indland og udland, og har øje for, 
at vi på trods af disse års inflation og pris-
stigninger, stadig har fokus på de behov, 
som opstår ude i verden langt fra os. Tak 
for det, og glædelig jul ønskes med et vers 
fra en af vores mest kendte julesalmer:

”Julen har bragt velsignet bud,  
nu glædes gamle og unge.    
Hvad englene sang i verden ud  
nu alle små børn skal sjunge”.
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Mandag 9-20 • Tirsdag 9-17 • Onsdag 9-17 • Torsdag 9-20 • Fredag 9-17 • Lørdag 9-13Mandag 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

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: 
Se dagspressen
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Lions Tommerup,  
nye tider
Af Jørgen Rasmussen 
Præsident Lions Tommerup 

Ikke så snart Coronatiden er overstået er 
der opstået nye kriser med krig i Ukrai-
ne og ekstraordinære høje energipriser.

I månederne lige efter de russiske styr-
ker gik ind i Ukraine, flygtede over 5. 
millioner kvinder og børn til nabolan-
dene, Rumænien, Ungarn, Slovakiet og 
især Polen, der tog imod størstedelen af 
flygtningene.

Der var behov for akut hjælp i de første 
uger og der trådte Lions katastrofehjælp 
til med det samme.

Hjælpen foregik ved at støtte de lokale 
Lions klubber i nærområdet, som sør-
gede for transport væk fra grænseom-
råderne og de vigtigste fornødenheder.

Der var behov for medicin, som kunne 
købes lokalt og den danske Lions ka-
tastrofehjælp bevilligede derfor 50.000 
Euro til de lokale klubber, som så stod 
for indkøb og uddeling. 

Vi har i Lions Tommerup bidraget med 
et ekstraordinært beløb på 25.000 kr. i år 
og bidrager fast med 10.000 kr. om året 
til katastrofehjælpen.

De meget høje energipriser påvirker di-
rekte prisen på bl.a. kunstgødning, men 
vi håber at vi alligevel kan gennemføre 
salg og levering af dette til foråret.

Vores lokale Lions klub har i år indført 
nogle nye tiltag, som vi håber, kan blive 
fortsat fremover.

Der har været opstillet en container 
ved Brylle Brugs, hvor man kunne 
aflevere gammelt jern og metaller. 
Det var en fin succes og vi planlægger at 
gøre det andre steder i 5690 Tommerup 
i det nye år.

Et andet tiltag er afholdelse af koncert 
i Broholm kirke med den lokalt opvok-
sede sangerinde Trine Therkelsen og 
det lokale kor ’13 Rigtige’. I skrivende 
stund er det en stor succes med mange 
solgte billetter og kirkekoncerter vil helt 
sikkert blive gentaget fremover.

Lokalt har vi i år doneret penge til 
blandt andre Tommerup speedway 
klub til hjælp til indkøb af havetraktor, 
Verninge idrætsforening til indkøb af 
fladskærm, Sydmarksgården til nye høj-
skole sangbøger, Børnehuset Kilden til 
indkøb af ladcykel, dagplejerne i Tom-
merup til afholdelse af fælles dagpleje-
dag, Tommerup boldklub til indkøb af 
ny vaskemaskine, Natteravnene i Tom-
merup samt privat personer.

For at kunne uddele disse beløb har  
Lions Tommerup i løbet af året en ræk-
ke aktiviteter og det er Jeres støtte hertil 
der gør det muligt, så tak for det.

Ansøgning om støtte kan indsendes via 
mail til lions@tommerup.dk. Der er in-
gen forhåndsregler om hvad vi støtter, 
så hold jer ikke tilbage.

Lions Club er en verdensomspændende 
organisation, i øvrigt den største NGO i 
verden og har til formål at hjælpe men-
nesker i nød.

Alle omkostninger til administration 
betales af medlemmerne, så hver eneste 
indsamlet krone går direkte til godgø-
rende formål. Vær opmærksom på dette 
– intet indsamlet beløb går til andet end 
hjælpearbejde og donationer.

Generelt yder Lions støtte til fattige 
områder og ved naturkastrofer. Som et 
gennemgående tema ydes støtte til be-
handling af øjensygdomme og diabetes 
og især hjælpemidler til blinde her stort 
fokus. 

Behov for støtte bliver ikke mindre, så 
vi håber I fortsat vil bakke op om vores 
lokale arrangementer.

Jeg vil hermed ønske alle læsere en rig-
tig glædelig jul og et godt nytår.

Julesjov – find 9 fejl

Pssst … på www.julitommerup.dk kan du se’Find 9 fejl’ i stor størrelse, så det er lettere at finde de 9 fejl – uden lup!
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- BRYLLUPS FOTO & VIDEO
- GRAVID
- NEWBORN
- BABY/ BARN
- PORTRÆT
- PASFOTO
- KONFIRMATION
- STUDENT
- LUFTFOTO & VIDEO (DRONE) 

- FOTOGRAFERNE IGAARD -
TALLERUPVEJ 33 - 5690 TOMMERUP ST. 

TLF.: 30564057 
WWW.IGAARD.DK - INFO@IGAARD.DK 

- BRYLLUPS FOTO & VIDEO
- GRAVID
- NEWBORN
- BABY/ BARN
- PORTRÆT
- PASFOTO
- KONFIRMATION
- STUDENT
- LUFTFOTO & VIDEO (DRONE) 

- FOTOGRAFERNE IGAARD -
VESTERBRO 13 - 5000 ODENSE C 

TLF.: 30 56 40 57 
WWW.IGAARD.DK -  INFO@IGAARD.DK

Perfekt til de familier der ønsker mere albueplads, højt til
himlen, og drømmer om at bo tæt på skøn natur i en velfungerende by.

kontakt@miljo-bo.dk - tlf. 64762164 - www.miljo-bo.dk

SALG OG INFORMATION
Miljø-Bo A/S - Svanevej 10-12 - 5690 Tommerup

ATTRAKTIVE BYGGEGRUNDE, CA. 700 – 1.400 M2

SVANEVEJ
 TOMMERUP ST.

9 byggegrunde med have
lige ud til skoven. Tæt på

indkøb, institutioner, skole
og offentlig transport.

www.miljo-bo.dk

APPEGRUNDEN
 TOMMERUP ST.

38 byggegrunde
Tæt på indkøb, skole, fritids-

aktiviteter, institutioner
og offentlig transport.
www.appegrunden.dk
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Årets sportspræstation 2022
Poul Krogh
Af Poul Krogh

Jeg var kun 16 år, da jeg første gang 
blev hjælpetræner for microputterne i 
Brylle boldklub, hvor jeg selv spillede 
fra barnsben, og 4 år senere som 20-
årig blev træner og ansvarlig for mit 
eget ungdomshold. Og selvom jeg i de 
mange år, der er gået siden, også har 
trænet mange seniorhold, har mit hjerte 
altid ligget mest hos ungdommen. Det at 
kunne gøre en forskel for børn og unge, 
ikke bare med fodbolden, men mest af 
alt gennem alt det der følger med fod-
bolden, er utroligt givende. 

Jeg har arrangeret og deltaget i mange 
ture og udflugter i både Danmark og Sve-
rige med de hold jeg har trænet gennem 
årene, og har altid følt det som et privi-
legie at kunne opleve den glæde, og det 
sammenhold de unge mennesker får, når 
de er sammen som hold, skal dele både 
sejre og nederlag, og får en masse ople-
velser med hinanden både på og udenfor 
banen. Det er det sporten kan – styrke 
sammenholdet, give oplevelser og læring 
om hvor vigtigt det er, at vi står sammen 
som et team. Og det tror jeg ikke man 
kan lære på samme måde i skolen. 

På seniorsiden stoppede jeg som træner 
for godt et år siden, og lægger nu alle 
mine kræfter som træner i ungdomsaf-
delingen. Har både trænet drenge og 

piger, og de sidste par sæsoner været 
træner for et U9/U10 hold der er lavet i 
Verninge/Brylle regi. Det er nogle fan-
tastiske unger, og på kort tid er holdet 
vokset fra 6 spillere til 20 – det er den 
største belønning for en fodboldtosset 
træner som mig, og det glæder mig, at 
jeg gennem ungdomsarbejdet kan på-
virke børn og unge i positiv retning, 
og vise dem glæden ved sporten og det 
kammeratskab det giver.

Jeg har som sagt altid godt kunne lide 
at arrangere turneringer og ture med de 
forskellige hold, og derfor var det også 
et helt naturligt ja tak, da jeg blev opfor-
dret til at træde ind i bestyrelsen i Brylle 
Boldklub. Her kunne jeg komme bag  
kulisserne og være en del af det organisa-
toriske arbejde i klubben, samtidigt med 
at jeg fortsatte trænergerningen. Som 
ungdomsformand var jeg blandt andet 
med til planlægning og gennemførsel af 
sammenlægningen af flere ungdomshold 
i Brylle og Tommerup Boldklub samt  
Verninge IF som blev etableret lidt sene-
re. Et samarbejde som stadig eksisterer i 
bedste velgående, og som både har styr-
ket ungdomsafdelingerne i vores klubber, 
men også har betydet, at børnene allerede 
inden sammenlægning på overbygnings-
skolerne efter 6. klasse på Tommerup og 
Tallerup Skole, kender hinanden gennem 

fodbolden. Senere er der også etableret et 
tæt samarbejde mellem Brylle og Tom-
merup på Seniorsiden – hvem ville have 
troet det for bare 10-12 år siden, hvor alle  
tre klubber i den ”gamle” 5690-kom-
mune var store rivaler, der trak mange 
tilskuere til, når de mødtes i indbyrdes 
kamp 😉 Jeg har siddet i bestyrelsen i 
Brylle Boldklub i 30 år, hvoraf de sidste 
15 har været som formand, og jeg er stolt 
af, at have været med til at tegne vores 
klub i så mange år, og at have været med 
til at fremme samarbejdet mellem de  
lokale klubber i området.

Gennem fodbolden har jeg knyttet man-
ge venskaber, og haft utroligt mange 
store oplevelser jeg ikke ville være for-
uden. Det er jeg utrolig taknemmelig 
for, ligesom jeg er ydmyg for den tillid 
og respekt jeg oplever fra både forældre 
og børn hver gang jeg møder dem til 
træning eller i lokalområdet. Jeg elsker 
fodbolden og håber med mit bidrag som 
frivillig og træner at have givet kærlig-
heden videre til andre. 

Årets sportspræstation
Lions Club Tommerup kvitterer  
for den flotte indsats med en  
præmie på 5.000 kr.

Velkommen i  
Tommerup og  

Broholm 
kirker!

 
Se hjemmesiden:

www.tommerupogbroholm.dk

 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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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

 �

Lejeboliger på  
Rugårdsvej i Odense

www.slagteribyen.dk

Verninge
Savværk A

P
S

TLF. 64 75 14 65
www.skovservice.dk

Verninge
Savværk A

P
S

BRÆNDE
TØMMER
TRÆFLIS

Murermester
Karsten Berg
Aut. kloakmester

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

Medlem af
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Brylle får  
ny frisør  
Af Kenneth Thomsen

Snart får den gamle møbel butik i 
Brylle nyt liv, når Hair by Tine C  slår 
døren op til ny frisørsalon på Rytter-
gade 1 i Brylle.  

Tine bor i Brylle sammen med hendes 
kæreste Peter og deres to drenge på 2 og 
5 år. De kommer oprindeligt fra Bellinge, 
men for et par år siden fik de lyst til at bo 
i et mindre samfund med nærvær, tryg-
hed og endnu mere tid til hinanden. Og 
netop tiden er en af grundene til, at Tine 
nu har besluttet sig for at være selvstæn-
dig frisør. 

- Min mand er professionel speedwaykø-
rer og har mange rejsedage, hvor det kun 
er ungerne og mig der er hjemme. Det 
giver stor fleksibilitet for os som familie, 
at jeg kan bestemme mine egne arbejds-

tider, og jeg glæder mig til at arbejde 
lokalt, hvor det på sigt er nemt for bør-
nene at kigge forbi, smide deres tasker 
og fortælle hvor de kører hen. Det giver 
en ekstra tryghed i hverdagen – for både 
dem og mig, siger hun. 

Tine blev færdiguddannet frisør i 2015 
og glæder sig nu til at bruge sin faglig-
hed og kompetencer i sin helt egen salon.  

- Jeg er kun mig selv, hvilket giver mig 
mulighed for at have den enkelte kunde i 
fokus. Jeg har lagt stor vægt på at skabe 
en salon med en rolig atmosfære, hvor 
alle skal føle sig velkomne. Og så er det 
utrolig vigtigt for mig, at mine kunder 
føler sig forkælet og ikke mindst i trygge 
hænder, siger hun.  

Hair by Tine C tilbyder en bred vifte af 
frisørbehandlinger, og der vil være pen-
sionistrabat, familierabat og rabatter i 
forbindelse med åbningen, fortæller hun.  

- Jeg glæder mig helt vildt til endelig at 
kunne åbne min salon, og være en del af 
det lokale miljø. Jeg håber I vil tage godt 
imod mig, og har du spørgsmål eller bare 
lyst til at hilse på, så kig endelig forbi sa-
lonen, siger Tine.   

Hair by Tine C åbner 5. december 2022. 
Ledige tider og meget mere kan man 
læse om på hjemmesiden:
www.hairbytinec.dk 

Daglig Brugsen Brylle !  
Af Ove Jacobsen

Det er ikke nogen hemmelighed for 
nogen at detailhandlen er hårdt ramt 
på indtjeningen i denne tid, især er 
det butikker inden for fødevarer, 
hvor man er ramt hårdt på varme og 
kølefronten.

Dette gælder også Daglig Brugsen i 
Brylle, her fortæller uddeler Jan Peter-
sen, at når året er omme, vil både varme 
og el kontoen være 3 gange så høj i år, i 
forhold til sidste år, 2021.

Dette til trods af at man har slukket alt 
unødvendigt lys i butik og på lageret, 
samt udendørslys. Punktkølere / tilbud-
skølere i butikken er ligeledes slukket. 
Varmen er reguleret, men ikke mere 
end at personalet kan holde varmen.

Kundernes indkøbsmønster har æn-
dret sig, man køber flere tilbudsvarer 
og færre dyrere varer, det er med til at 
Brugsen nogenlunde omsætningsmæs-
sigt ligger på index 100.

Som andre dagligvarebutikker slås 
Brugsen også med tomme hylder, pga. 
at varerne ikke kommer frem, de kan 
ligge på et containerskib i Suez, eller 
manglen på tomme containere i afskib-
ningshavne, eller manglende kajplads 
når man skal losse, derefter mangel på 
lastbiler / chauffører til at føre varen 
frem til modtager.

Under snakken om at varer er blevet 
dyrere, så er det ikke alene selve varen 
der er steget, men det er alle leddene på 
varens vej, jernbane, skibsfart og vej-
transport, kølelager, opbevaring i lager 
lokaler, varme / køling, når alt næsten 
skal igennem disse led, der også har 
stigende omkostninger, vil det påvirke 
prisen på varerne.

Jan Pedersen og andre butiksfolk, samt 
mange andre, ser frem til en mere nor-
mal hverdag, så man ikke hver morgen
skal tænke på, hvor skal /kan man spare 
i dag.
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20 82 77 71
Tommerup

HØJFYNS
VOGNMANDSFORRETNING

v. Claus Andersen

Kvalitetsvinduer og døre efter individuelle 
 løsninger og mål

udføres i fyrtræ, mahogni, egetræ 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

TBS Fyn 
Ellehaven 1  ·  5690 Tommerup  ·  Tlf. 64 75 22 02 

info@tbs.dk  ·  www.tbs.dk

HAVESERVICE
v/ Vagn Jensen

Kløvermarksvej 19, Brylle
5690 Tommerup

Tlf. 64 75 23 46
Mobil 40 33 96 23

DIN LOKALE EJENDOMSMÆGLER
- VI KAN SÆLGE DIN BOLIG !

Nybolig Tommerup Palle Jensen
Tlf. 6476 1231

DIN LOKALE EJENDOMSMÆGLER
- VI KAN SÆLGE DIN BOLIG !

Nybolig Tommerup Palle Jensen
Tlf. 6476 1231

DIN LOKALE EJENDOMSMÆGLER
- VI KAN SÆLGE DIN BOLIG !

Nybolig Tommerup Palle Jensen
Tlf. 6476 1231
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Dagplejerne i  
Tommerupområdet
Sheila Riis, Dagplejer  
TR for Dagplejerne i Tommerup-området (Solstrålerne, Knarreborg)

Den årlige dagplejedag
I starten af maj måned bliver den årlige 
dagplejedag, normalt holdt. 

Det blev den ikke i Tommerupområdet i 
år, pga. ombygning og sammenlægning 
af lokaler med den nye vuggestue Him-
melrummet i Tommerup St.

Derfor besluttede dagplejerne at rykke 
festen til 16/9-2022.

Dagplejerne ansøgte LIONS CLUB I 
TOMMERUP, om et engangsbeløb og 
vi fik en fin lille pose penge til dagen til 
mad og underholdning.

Vi søgte og fik lov at låne Højfynshallen 
på Tommerup skolen hele dagen, hvor 
det var dejlig tæt på skolekøkkenet og 
skønne ude arealer.

Vi 18 dagplejere og tilsvarende børn var 
samlet til en festlig dag. 

Der kom en ballonmand fra Ballonmand.
dk og underholdte, og der var gøgl, gak 
og løjer, med musik, dans og glæde. Der 
blev leget på kryds og tværs af områ-
derne Verninge, Brylle, Tommerup St. 
og Tommerup. Børnene fik en dejlig 
frokost, og derefter det blev det tid til en 
lur i deres barnevogne, som forældrene 
havde medbragt. 

Dagtilbuddene i Tommerup (Overmarks-
gården) havde leveret frugt, frisklavet 
kaffe og der var bagt boller til børn og 
fælles forældrekaffe, ved afhentning om 
eftermiddagen. 

Det var en god dag! 

Hverdagen
Til hverdag arbejder vi 18 dagpleje, ens-
artet som andre dagtilbud, børnehaver 
og vuggestuer, med læreplaner sammen 
med børnene, både i dagligdagens gøre-
mål og de mere planlagte aktiviteter.

Dagligdagen hos den enkelte dagplejer 
er meget forskellige og vi dagplejere har 
meget stor indflydelse på indhold af da-
gen, men læreplanerne gør at vi overord-
net arbejder ud fra samme værdisæt og 
har et pejlemærke gennem hele dagen, 
med trivsel, læring, udvikling og dan-
nelse. 

En lille praksis fortælling fra en  
legestue dag (fiktive navne)
Det er frokost og der sidder 6 børn ca. 
samme alder, ved et bord, sammen med 
en voksen.

Da børnene er ved at spise, siger den 
voksne, ej hvor sjovt, har i set at både 
Ida, Klara og Lise har blomster på deres 
bluser … pigerne kigger ned smiler og 

så kigger de rundt på de andre børn. Ida 
siger “Adam har ikke blomster på” Det 
er rigtigt, siger den voksne, MEN Adam 
har knapper på” ligesom du OGSÅ har 
knapper på, og Dea har knapper på sin 
trøje og den er brun, lige som din kjole” 
Børnene ser opmærksomt på hinanden, 
indimellem bliver der bedt om en ekstra 
mad og MERE mælk!

Den voksne tilføjer, Bo har striber på sin 
trøje, der er blå, et par af børnene kigger 
ned “Bo har striber og stjerner og Adam 
har OGSÅ striber”

Jaaaa, siger Klara til den voksne og “li-
gesom DU har OGSÅ blomster på, “ja vi 
er blomsterbørn” smiler den voksne. Med 
blomster og knapper, stjerner og striber.

Efterskrift
Denne lille fortælling beretter om hvad 
en dagligdags situation kan gøre ved et 
barn og hvilke pædagogiske overvejelser 
der ligger bag. 

Børnene siger hinandens navne, og føler 
at de tilhører “en gruppe” og de bliver 
her opmærksomme på hinanden.

Dette udvikler barnets alsidige person-
lige udvikling og føler at de er en del af 
et størrelsesfællesskab. Samtalen kunne 
også nemt have handlet om hvad børne-
ne spiste på deres mad, hvem der spiste 
det samme og hvad farve agurk og pe-
berfrugt har.

Vi er i legestuerne én gang om ugen, det 
er her de mere planlagte aktiviteter som 
der er fokus på. Alderen på børnene vi 
har svinger fra 9 mdr. til næsten 3 år, så 
her har vi mulighed for at aldersopdele 
i mindre grupper, så aktiviteterne bliver 
alderssvarende. 

Vi tager altid udgangspunkt i barnets 
nærmeste udviklingszone.
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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

Kranio Sakral Terapi
Massage. Infrarød sauna
Healing. Håndlæsning

»Jeg kan kun sige, hvis du ikke har 
været i Karlinnas kyndige hænder, så 
skynd dig at få bestilt en tid, for det 

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

www.karlinnas.dk

Behandling på dine præmisser

Karlinna Frederiksen
Fuglebakken 3 · 5690 Tommerup

Tlf: 26 83 01 31
Karlinnas@outlook.dk

 

Behandling på dine præmisser 
Kranio Sakral Terapi 

Massage, infrarød sauna 

Healing, Håndlæsning 

” Jeg kan kun sige, hvis du ikke har været i Karlinnas kyndige hænder, 
så skynd dig at få bestilt en tid, for det er simpelthen fantastisk, hvad 
hun har gjort for mig og min krop” 

Karlinna Frederiksen 

Fuglebakken 3 

5690 Tommerup 

Tlf: 26830131 

www.karlinnas.dk  

Karlinnas@outlook.dk  

www.haar-saksen.dk

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

Åbningstider (også uden tidsbestilling)

Sortebrovej 3  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

Optimum Ventilation A/S
T +45 8172 7120
E info@optimum-ventilation.dk
W www.optimum-ventilation.dk

Optimum Ventilation A/S er specialiseret  
i alle former for ventilation- og klimaløsninger

PLASTSVEJSNING

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

Abildfarm Multiservice
 2090 3630                        2870 2128

✔ Græsslåning
✔ Algebehandling af fliser
✔ Rensning af tegrender
✔ Hækkeklipning

✔ Terasseopgaver
✔ Indkørselsopgaver
✔ Mindre håndværkeropgaver
✔ Alt i gravearbejde

Find os på Facebook:
Abildfarm Multiservice CVR 16856789

We make your garden shine
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Stilekonkurrence 2022
En våd og kold vinteraften
Af Dicte, Vestfyns Efterskole

Regnen trommede rytmisk på taget. 
Duften af gran hang i luften og en ju-
lefilm spillede på tv’et. En lille familie 
sad i sofaen med deres hund og et krus 
varm kakao hver. Et fad med småkager 
stod på sofabordet og den svage duft 
af småkager blandede sig med duften 
af gran. 

Familien sad og grinede sammen, da 
tv’et pludselig slukkede og alle lysene 
gik ud. 

De kiggede alle forvirrede rundt, inden 
den ene af dem hentede en pakke tænd-
stikker og tændte nogle stearinlys. De 
begyndte alle at mumle i munden på 
hinanden. 

Pludselig trak en af dem sin telefon 
frem og gik på internettet. ”Der er in-
gen internet, men mit mobildata virker 
stadig” Han tjekkede nyhederne og det 
viste sig, at mange byer havde mistet 
strømmen fordi Danmark ikke havde 
meget strøm tilbage. 

Når strømmen kom tilbage, ville den 
være dyrere, og derfor rådede de folk 

til at spare på den, hvis de ikke havde 
mange penge. De var ikke sikre på, 
hvor længe strømmen ville være sluk-
ket, men der ville højst sandsynligt gå 
mellem en halv til en hel time. 

Drengen lagde telefonen på sofabordet 
og gik hen til et skab. Han åbnede lå-
gen og tog et par bokse ud. Han havde 
fundet nogle spil frem. 

”Nå skal vi spille et spil mens vi ven-
ter?” spurgte han. ”ja, kan vi ikke spil-
le Uno? Eller ludo?” spurgte en pige, 
der var cirka et år yngre end drengen. 

”Jo lad os spille Uno” sagde deres far. 
Deres pap-mor stemte i og de gik i 
gang. De grinte og hyggede sig, om-
ringede af stearinlys. 

Pludseligt, mens de var i gang med en 
runde i Uno, tændte strømmen. Dren-
gen rejste sig og gik hen for at slukke 
lampen. ”Hvorfor slukker du den?” 
spurgte hans far. ”Fordi det er hyg-
geligt med stearinlysene og strømmen 
er jo alligevel blevet dyrere.” svarede 
han, inden han tilføjede ”Nå, skal vi så 

færdiggøre det her spil eller hvad? Og 
så kan vi se vores film færdig bagef-
ter?” Hans far nikkede, som for at give 
ham ret. ”Ja, men så kom da i gang, så 
vi kan se film!” sagde deres pap-mor. 
Hendes stemme var fyldt med glæde 
og drilleri. De fuldførte deres spil in-
den de satte sig hen i sofaen. Deres 
far skulle til at tænde for varmen igen, 
men gik i stedet hen og hentede nogle 
tæpper. 

De satte sig tilbage i sofaen, tæt sam-
men og omringet af tæpper, og tændte 
fjernsynet. Deres hund havde ligget og 
sovet indtil da, men havde hørt dem da 
de fandt tæpper frem. Den kom hen og 
fandt en plads ved siden af dem, hvor 
den lagde sig til rette og faldt i søvn 
igen. Så sad de der. 

En lille familie og så julefilm med 
tæpper i stedet for en radiator og med 
stearinlys i stedet for lamper. Det var 
deres måde at spare på strømmen på, 
og den var nu nok ikke lige så slem, 
som man kunne tro.
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LEH-SERVICE  
og MASKINUDLEJNING

Møllebakken 15
5690 Tommerup

64 76 23 13

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

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

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«
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Stilekonkurrence 2022
Forandringer
Af Sandra Voldsgaard-Nielsen, Tallerupskolen

Det var mandag i den sidste uge inden 
juleferien. Én af de bedste uger syn-
tes jeg. Alle var glade, og glædede sig 
til at holde ferie. Efter sommerferien 
skulle jeg have startet i 10. klasse.

Mine forældre havde sagt til mig for 
et år siden, at vi skulle flytte til USA 
efter 9. klasse. Vi skulle flytte, fordi 
min far havde fået et nyt job som film-
instruktør.

Jeg var ked af det, i flere uger efter 
de havde sagt det, fordi jeg ville miste 
mine venner.

Klokken ringede ud til frikvarter, og 
jeg tog jakken på, og fulgtes med Sa-
brina ud. Hun var min bedste veninde, 
og havde været det lige siden børne-
haven.

”Århh jeg kommer sådan til at savne 
dig, når du er rejst Ella”, sagde hun. 
Sabrina var altid meget sød og om-
sorgsfuld. Én af de bedste veninder 
jeg har haft.

”Jeg kommer virkelig også til at savne 
dig Sabrina” sagde jeg, og krammede 
hende.

Da jeg for et år siden havde fortalt 
hende, at jeg skulle rejse, havde vi 
aftalt at holde kontakten. Vi aftalte at 
skrive sammen hver dag, og jeg skulle 
fortælle alt, hvad jeg havde oplevet.

De sidste timer på dagen var død-
kedelige. Ingen lavede noget af det, vi 
burde lave.

Søren vores lærer, som altid var me-
get frisk og smilende, gav os heldigvis 
ikke nogen lektier for i dag.

Den næste dag skulle vi lave den sidste 
test. Jeg var lidt skuffet, fordi det var 
ikke lige, hvad jeg havde regnet med.

Der var helt stille i klassen, så man 
kunne koncentrere sig. Vi havde pyn-
tet klassen op med julehjerter og guir-
lander. Jeg kiggede ud ad vinduet. Der 
lå sne overalt, og jeg kunne se nogle 
små børn kaste med snebolde.

Jeg forestillede mig, hvordan mit liv 
vil komme til at være, når vi skulle 
flytte til USA.

Lige pludselig åbnede døren ind til klas-
selokalet. Det var Brian, vores skole-
leder. Han kiggede direkte på mig.

”Jeg skal lige låne Ella” sagde han på 
en bestemt, men stille måde.

Søren kiggede på mig, og nikkede. Jeg 
listede hen til Brian, og han viste vej 
ud mod gangen. Han lukkede stille dø-
ren efter mig.

”Det her bliver nok lidt svært at for-
tælle”, sagde han, og kiggede ned i 
jorden.

Jeg forstod ikke, hvad det var, han vil-
le. Jeg havde ikke gjort noget dumt, og 
jeg havde lavet mine lektier. Jeg kig-
gede undrende på ham, men han var 
tavs i et øjeblik.

”Din mor har lige ringet til mig. Din 
far har været i et biluheld. Et frontal-
sammenstød med en lastbil. Lige nu 
ligger han i koma på OUH” sagde han 
stille.

Det føltes som om, mit hjerte gik i stå. 
Jeg kunne ikke fokusere, og jeg stivne-
de i kroppen. Det var svært at trække 
vejret.

”Hvad mener du?” sagde jeg, og kig-
gede på ham. Jeg kunne se, han havde 
svært ved at fortælle det til mig. Han 
lagde hovedet på skrå, og kiggede trist 
på mig. Det var svært at forstå. En tåre 
løb ned ad kinden på mig.

Hvorfor lige MIN far? Hvorfor skulle 
det ske lige nu? Skal vi så ikke til USA 
alligevel?
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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

 

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 

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

 Julstrøm Entreprise ApS · Landbrugsvej 10H · 5260 Odense
info@julstromentreprise.dk · Tlf. 26 25 12 23 · www.julstromentreprise.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.
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 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. 

Alt i små og store maskiner
til professionelle & private

GMC sælger og servicerer alle maskiner til Landbrug, 
Entreprenører samt Have & Park til det professionelle 

erhvervsliv, offentlige institutioner samt private.

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

Søren kørte mig hen til hospitalet. Jeg 
fik øje på mor, som var helt våd og rød 
omkring øjnene. Jeg løb hen til hende, 
og hun omfavnede mig med sine arme. 
Hun borede sit hoved mod mit, og vi 
græd begge to.

”Tak for hjælpen” sagde hun til Brian, 
som nikkede og vendte sig om for at 
køre mod skolen igen. ”Er han okay? 
Er far okay?” spurgte jeg snøftene, og 
tørrede en tåre væk fra kinden.

Hun fortalte, at det skete her til mid-
dag. Lægerne havde gjort alt det, de 
kunne få at hjælpe ham, men de kunne 
ikke sige så meget lige nu.

”Bib… bib… bib…”, sagde en af de 
mange maskiner, som stod rundt om-
kring far. Væggene var kridhvide, og 
gulvet var gråt. Der var et stort vindue 
med pastel-lilla gardiner lige ved siden 
af hans seng, og en stor buket blomster 
på hans sengebord.

Det var urealistisk at se ham ligge der. 
Helt hjælpeløs.

Jeg satte mig ned i en stol lige ved si-
den af hans seng, og tog hans hånd. 
Han havde fået et drop på oversiden af 
hans hånd, så jeg var meget påpasselig.

De næste par dage var jeg ikke i sko-
le. Jeg brugte det meste af tiden på at 
vente og se, om han vågnede. Vi skulle 
nok ikke til USA alligevel, havde mor 
sagt, efter far havde ligget i koma i ca. 
3 dage.

Jeg sad nede i sygehusets restaurant og 
drak varm kakao med min mor. Nogen 
havde hængt små nisser og hjerter op 
på vinduerne, jeg kunne skimte den 
kolde sne udenfor. Pludselig virkede 
både julen og rejsen til USA uoversku-
elig. Vi snakkede om, hvad der var sket 
de sidste par dage og vores fremtidige 
planer.

Vi så lægen styrte direkte mod os. Hun 
stoppede op lige foran os, min mor og 
jeg rejste os.

En million tanker fløj gennem mit ho-
ved på ét sekund. Jeg kiggede hende i 

øjnene, men jeg kunne ikke fornemme, 
hvad hun skulle til at sige.

Et smil bredte sig på hendes mund, 
og hun signalerede til os, at vi skulle 
følge med hende. Da vi kom op på væ-
relset, kunne jeg hurtigt se far sad op i 
sengen, og var vågen. Måske skulle vi 
alligevel til USA.

Nu var julen reddet.

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

V/ Anne Bøgild

Lindealle 16
5690 Tommerup st.
Tlf. 64761400
www.tandlaegerne-boegild.dk

Lions Tommerups 
stilekonkurrence 2022
De to vinderstile af henholdsvis 
Dicte fra Vestfyns Efterskole 
og Sandra Voldsgaard- Nielsen, 
Tallerupskolen, præmieres med 
hver 750 kr. 
 
Nr. 2 på hver skole modtager hver 
en præmie på 250 kr. Alle fire stile 
kan læses på www.julitommerup.dk

Tak til jer alle, som har deltaget.

Glædelig Jul
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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

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

Pia Beck Larsen 
Bjelkevej 9

5690 Tommerup

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

www.poetry-blomster.dk

Adresse
Tommerup Fysioterapi & Osteopati

Lindealle 35-37
5690 Tommerup

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

Osteopater

• Jacob Vind 

• Andreas Prescha Mørk (stud)

Sekretærer

• Anita Wegener

• Marianne Bøgelund

• Camilla Hotchin

Fysioterapeuter

• Ann-Marie Schou Frederiksen

• Charlotte Hansen

• Dennis Setterby Skouw

• Julie Basse 

• Kathrine Madsen 

• Martin Hessner Nielsen

• Mia Kyvgaard Budolfsen

• Mie Kristin Pedersen

• Nanna Meldgaard 

• Søren Henrik Olesen

• Stine Huusom

• Stefan Bang Graversen

Massør

• Marlene Abildgaard

Fax 64 76 15 39
Tallerupvej 36 - 5690 Tommerup

64 76 15 05

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

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
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Kivsmose
Af Flemming Olsen 
Lokalhistorisk Arkiv, Tommerup

Den 21. juni 2022 på årets længste dag 
havde Lokalhistorisk Forening planlagt 
en gåtur gennem Kivsmose med fortæl-
ling om de beboere, ejendomme og små 
historier, som huskes af folk, der har 
kendskab til Kivsmose. Der var plan-
lagt et besøg på Kivsmosegården, som 
ligger så smukt lidt fra alfar vej, nord-
vest for banen.

Vi må sige, at vejrguderne var med os på 
aftenen for vores gåtur. Det smukkeste 
vejr vi kunne ønske os til en sådan tur, ca. 
90 deltagere var mødt op til turen. Her 
vil jeg fortælle lidt om Kivsmosegårdens 
oprindelse, som var den første gård, der 
blev flyttet ud på den Bageste Toftemark, 
det var også den største.

Vi skal tilbage til før 1771, indtil da 
havde Kivsmose været det, man kaldte 
den Bageste Toftemark og nærmest lig-
get som overdrev, altså et sted hvor man 
kunne sende kreaturerne på græs om 
sommeren. Samme år kom den Bageste 
Toftemark med i fællesdriften fra Tom-
merup bylav.

Ved udskiftningen i 1778, hvor man ud-
lagde jorden til de enkelte gårde, fik Ras-
mus Rasmussen, som boede på en gård 
i Smedegyden, (ca. der hvor elværket 
senere blev bygget) sin jord udlagt i den 
sydvestlige del af Bageste Toftemark. 
Han fik sikkert et større areal (ca. 75 tdr.) 
når han tog jord så langt ude, den var nok 
heller ikke i så god drift som den øvrige 

byjord. Når en mand var villig til at flytte 
ud af byen, skulle de andre hjælpe med at 
genrejse gården på det nye sted. Gården 
blev genrejst, hvor den ligger den dag i 
dag og stort set ser ud, som den gjorde i 
1783, og står i dag som en firelænget bon-
degård, sulebygget med bindingsværk og 
stråtag. Taget på ladebygningerne er dog 
skiftet ud med eternit. Gården fremstår i 
dag utrolig velholdt. En bjælke i ladens 
gårdside bærer følgende indskrift:                                

1 R 7 R 8 S 3 Rasmus Rasmussen 1783

Ved folketællingen i 1801 bor Rasmus 
Rasmussen der med sin kone og 8 børn. 
Rasmus Rasmussen er 58 år. Han dør i 
årene derefter, hans kone gifter sig igen. 
Stedfaderen overlader dog gården til 
den ældste søn, der også hedder Rasmus 
Rasmussen. Han overtager gården 18. 
juni 1810. Nogle få år efter udstykkes ca. 
16 tdr. land i den vestlige ende af area-
let til en broder. Ejendommen får navnet 
Rolighed. Derefter er Kivsmosegården i 
familiens eje indtil ca. år 1900. Nu kom-
mer en tid med forskellige ejere, indtil 
gården bliver købt af Johannes Richard 
Jensen i 1947, hans søn og svigerdatter 
Birte og Kurt Granhøj Jensen ejer gården 
i dag. 

Kivsmosegården er bygget med suler, det 
vil sige med de bærende stolper i midten 
af bygningerne, en byggestil der var me-
get brugt på daværende tidspunkt. Fire 
længer med portindkørsel, stenpikket 

gårdsplads, stuehuset stadig med stråtag. 
Det er naturligvis moderniseret indven-
dig, dog på en meget diskret nænsom 
måde uden at forstyrre helheden. Haven 
er utrolig smuk med grusbelagt have-
gang og med en lille dam mod vest og 
store træer. Det hele emmer af fred, ro og 
Morten Korch-idyl. En meget velholdt 
og velpasset gård, Kurt mener at det mest 
er hans kone, Birthes, fortjeneste. Hun 
gør et stort arbejde for, at gården er så 
flot som muligt. 

Der er ikke foretaget mange ændringer 
af bygningerne gennem årene, dog blev 
der bygget et stykke til laden i 1909 
med materialer fra Knarreborggård, den 
gamle fattiggård som lå hvor efterskolen 

Aftensol i Kivsmosegårds have.

Birthe og Kurt Granhøj Jensen.
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frydenborg@privat.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

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

V i  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 .

NIPA ApS
ELLEHAVEN 11
5690 TOMMERUP
TLF. 64 75 14 08
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på Sortebrovej ligger i dag. Tilbygningen 
falder godt sammen med den oprindelige 
gård. Johannes Jensen, Kurts far, byg-
gede ny kostald i 1959 med plads til 15 
køer plus opdræt. Stalden ligger for sig 
selv ved siden af den gamle gård.

En kuriositet kan dog nævnes, det gamle 
das som er et lille rum i enden af laden 
med indgang fra porten. Dasset står sta-
dig som det var, da det blev brugt for sid-
ste gang i 1962. Det år fik man indlagt to-
ilet og bad i selve stuehuset. Gården har 
været drevet på traditionel vis gennem 
tiden. Det var i 1964, at man fik traktor 
på gården, indtil da havde man benyttet 
to belgierheste som trækkraft. 

De fleste af gårdene og husmandsste-
derne i Kivsmose er bygget i første halv-
del af 1800-tallet. De første, der blev 
udflyttet efter Kivsmosegården, er Tvil-
lingegårdene. Derefter er det gået slag 
i slag, den sidste bygning må vel siges 
at være skolen fra omkring 1880. Alle 
ejendomme i Kivsmose havde fra start et 
lille stykke jord. I dag er ejerforholdene 
på jorden helt forandret. Jorden er for det 
meste solgt fra til større gårde.

Turen gik videre fra Kivsmosegården og 
ned mod den gamle Assensbane, hvor 
den krydser Kivsmosevej. Lidt før banen 
var der snak om, hvor det gamle vente-
skur havde ligget. Et luftfoto fra omkring 
1952 viser, at det har ligget ca. 50 m fra 
selve overkørslen. Historien er også den, 
at Kivsmose havde det man kaldte et 
trinbræt altså et ubemandet stoppested 
for toget. Trinbrættet blev, så vidt vides, 
nedlagt omkring 1960. Fra banens start 
har det været en bevogtet jernbaneover-
skæring. Der lå et lille ledvogterhus tæt-
tere på banen og et lille opvarmet ven-
tehus til de rejsende. Overkørslen var 
dengang bevogtet med bomme, som 
skulle op og ned, når der kom tog. Bom-
mene blev passet af ledvogterens kone. 
Familien boede i ledvogterhuset lige 
ved banen. Det lille venteskur på per-
ronen blev meget brugt af egnens ung-
dom til mødested, især om vinteren da 

skuret var opvarmet. Hvornår man har 
nedlagt overkørslen som bevogtet, er det 
ikke lykkes mig at finde ud af. Mit gæt 
vil være, at huset blev fjernet en gang i 
1930’erne, derefter er det lille venteskur 
flyttet lidt længere op mod Kivsmose.

Hvis vi lader tankerne gå lidt tilbage til 
den tid, hvor banen kom til Kivsmose 
omkring 1885, kan man ikke lade være 
at tænke på hvor stor betydning og om-
væltning, det gav for det lille bondesam-
fund i Kivsmose. Med et slag kunne man 
gå til banen og være i Odense eller As-
sens på under en time. Helt klart et stort 
fremskridt for egnen, samtidig må man 
jo ikke glemme de gener som banen også 
gav, marker der blev delt, man skulle 
passere banen med markredskaber, krea-
turer m.m. Alligevel betød det for de fle-
ste et stort fremskridt. Der opstod snart 
en stationsby I Knarreborg og Nårup. 
Det gav jo muligheder for at handle varer 
lokalt og nemmere adgang til foderstof-

fer, kunstgødning og håndværk. Det gav 
udvikling af samfundet, nye veje blev 
anlagt, også i Kivsmose blev vejførin-
gen ændret. Vejen som tidligere var gået 
lige ud ved Tvillinggårdene og rundt om 
Kivsmosegården, blev drejet direkte ned 
mod banen. 

Banen er nu nedlagt for togkørsel. Det 
sidste tog var et turisttog omkring 1998. 
Nu bruges banen udelukkende til skin-
necykling for turister, der kan køre fra 
Tommerup og til Assens.

Vores gåtur sluttede på shelterpladsen i 
Femtningeskoven. Dyrehavegård, som 
ejer den del af skoven, der ligger op til 
banen, har lavet en shelterplads i udkan-
ten af skoven, her holdt vi afslutning på 
vandreturen. Vi fik samtidig overbragt 
en fane fra Kivsmose beboerne, der har 
været brugt ved fester i Kivsmose siden 
omkring 1992. Fanen findes nu på Lo-
kalhistorisk Arkiv i Brylle.

Kivsmose Idrætsforening blev indstiftet i forbindelse med en rund fødselsdag, 
hvor fødselaren var meget interesseret i sport – set fra sofaen. Sigende for for-
eningen er også, at da nærværende artikels forfatter ønskede sig en plæneklipper, 
fik han en gås – levende forstås. Fanen var med ved mærkedage i Kivsmose, og 
hver gang blev der sat en plakette på fanen med navne og årstal på fødselarer, 
sølvbrudepar med flere. Det er Kivsmose i fest og farver. Disa Lund holder fanen.

Foto fra banelinjen.
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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

TOMMERUP 
FORSAMLINGSHUS

KIRKEBJERG

Hyggelige lokaler
Altid til tjeneste

Henvendelse på værtens 
tlf. 21 83 82 21

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

KJÆRSGAARDKJÆRSGAARD

Vesterlaugsvej 7, Brylle

wwwwww..ffeerriiee--ffyynn..ddkk

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

Tommerup Bys
Fjernvarmeforsyning

Vi ønsker alle en varm jul!

www.tommerupbyfjernvarme.dk
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Varmen bredder sig i Tommerup St.
Kilometervis af fjernvarmerør 
graves ned i Tommerup St.
Hans L. Petersen 
Lions  Club Tommerup

I ”Jul i Tommerup 2020” bragte vi en ar-
tikel: ”Varme ud af den blå luft”. Temaet 
var energibesparelse ved indføring af 
varmepumpe og solvarmepaneler i Tom-
merup St. Varmeforsyning a.m.b.a. 

Varmeforsyningen varetog op varm-
ningen af 630 huse. Alle tilsluttede huse 
lå syd for jernbanen, idet det i Tomme-
rup St. var meget bekosteligt, at krydse 
sporene. Man var i bestyrelsen bevidste 
om, at sidste udkald for at få resten af 
Tommerup St. koblet på varmenettet var 
tæt på, før de enkelte husstande ville 
skifte deres ”gamle” gas- eller oliefyr ud 
til en varmepumpeløsning eller et træpil-
lefyr,  som en del af den grønne omstil-
lingsproces  eller blot i forbindelse med 
almindelig nedslidning. 

Vi har besøgt varmemester Bjarne Ni-
colajsen, Tommerup St. Varmeforsy-
ning igen og han kan nu berette:

I forbindelse med regeringens program 
til nedbringelse af drivhusgasudled-
ning, har naturgas som opvarmning 
haft meget opmærksomhed, og der 
afsættes puljer til støtte for udrulning 
af fjernvarme i områder hvor dette er 
muligt. Tommerup St. Varmeforsyning 
søgte og fik bevilget 4.200.000 kr. til 
udrulningsprojektet og så var planen 

om udrulning til hele Tommerup St. sat 
i gang. Tilskuddet dækker hovedlednin-
gen til 210 fjernvarmeaftagere.

Udvidelsen blev projekteret af Dansk 
Fjernvarme Projektselskab, og 4 en-
treprenører blev indbudt til licitatio-
nen. Der indløb 2 tilbud, hvor det la-
veste blev forhandlet på plads til ca. 
40.000.000 kr.

Udrulningen blev planlagt i 3 områder/
etaper og kunne sættes i gang i de en-
kelte områder, hvis der blev opnået en 
tilslutning på 60 %. 

Som en ekstra gulerod blev man tilbudt 
tilslutning til 0 kr. inkl. stikledning 
hvis man tilsluttede sig inden en fastsat 
dato. 

Alle områderne opfyldte minimumkra-
vet, og er nu planlagt til gennemførelse 
i henhold til planerne som kan følges på 
www.tommerupfjernvarme.nu

Tommerup St. varmeforsyning bestod 
ved beslutningen om udvidelse af 630 
medlemmer vil efter færdiggørelsen 
være et selskab med 950 fjernvarmeaf-
tagere,  som herefter udgør 85 % alle 

Udvidelsesområder.

Der bores under banen.

Dagligdag i  
Tommerup St.  
2022-2023

Gravearbejde.

OMRÅDE 1

OMRÅDE 3

OMRÅDE 2
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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

 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. 

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

Fælles Om.
Økonomien
Middelfart Sparekasse i Odense er med 
dig, når de største økonomiske beslut-
ninger i livet skal træffes. 

Hos os får du en personlig rådgiver, 
som kender dig og din økonomi, og 
er til at få fat på. De bedste løsninger 
finder vi nemlig i fællesskab. 

Læs mere på 
midspar.dk/blivkunde

Dalumvej 54 B · midspar.dk/odense

Glædelig Jul &  
Godt Nytår

DAMPA · Højelykkevej 4A · 5690 Tommerup · www.dampa.dk
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ejendomme i området.  Den største for-
bruger i selskabet vil blive TEP Tom-
merup Erhverspark. 

Når anlægget er færdigt vil det ”gamle” 
anlæg være udvidet med :

•  Område 1: 4.000 m hovedledning og 
2700 m stikledning

•  Område 2: 1860 m hovedledning og 
1100 m stikledning

•  Område 3: 1940 m hovedledning og 
1350 m stikledning

•  Fjernvarmen frembringes med varme-
pumpe, solfangere og naturgas (8%)

•   Nominel fremløbstemperatur: 55-60 
gdr.

• Returløb max: 32 gdr.

Strøm og naturgas indkøbes til dagspri-
ser direkte af Tommerup St. Fjernvarme

Mulige udvidelser: Ny udstykning ved 
søerne, Friplejehjem på savværksgrun-
den under planlægning.

Mulige tiltag: Ekstra varmepumpe 
med mulighed 80 gdr. Afgangstempe-
ratur, elkedel på 10 Mw til opsamling af  
billig ”overskudsstrøm”  i forbindelse 
med solfangeranlægget

Gravearbejdet forløber planmæssigt 
og uden større uheld. Der sker selvføl-
gelig overgravninger af rør og kabler, 
men samarbejdet mellem de implice-
rede parter fungerer fint. 

Den største udfordring har indtil nu 
været rørføringen under Bane Dan-
marks spor ved stationen.  Her har Bane 
Danmark forlangt 2 enkeltrør a.h.t. 
fleksibiliteten. Rørene  (diameter 320 
mm) blev boret/ presset/styret under 
skinnerne i en meget dyb bue og ligger 
løse i en ekstra foring. 

Gravearbejdet kan forventes afsluttet 
slut 2023. 

Røreret bliver trukket ud på modsatte sideBane Danmark kontollerer

Varmemester  
Bjarne Nicolajsen

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...



Din lokale vaskehal
Skolevej 2

Åben 7.00  -  22.00

Brylle
Tlf. 64 75 12 11

Knarreborg
Tlf. 64 76 15 35

Altid i nærheden

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

Tallerupvej 15
5690 Tommerup
Tlf. 64 75 10 16 

tommerupapotek.dk

Tallerupvej 8 - 5690 Tommerup
Tlf. 64 76 10 13

info@tommerupoptik.dk

Algade 49 - 5683 Haarby
Tlf. 64 73 10 18

info@haarbyoptik.dk

BRILLER TIL DEN DU ER

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

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

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

Jul i Tommerup udgives af Lions Club Tommerup


