Nr. 1 - Marts 2020 - 19. årgang

· Skal du have skiftet vinduer/dører?
· Eller skal du have et nyt tag?
· Eller måske have frisket huset lidt op
indvendigt?

Så kontakt mig og vi finder en løsning
efter dine ønsker.

Ronni Jensen · Vesterlaugsvej 11 · 5690 Tommerup · Mobil: 2614 4522
Mail: traehuset@outlook.dk · CVR: 3194 4325

Tallerupvej 8 | Tommerup St. | Tlf.64 76 10 13

lidt ud over det sædvanlige
Tallerupvej
16 - 5690
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Tommerup
St.Tommerup
- Tlf. 64- Tlf.
76 14
1814 18
UDLEJNING
AF
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Lilleskov Teglværk

Lilleskovvej 69, 5690 Tommerup
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Kontaktpersoner
Kasserer

Arkil Olsen
tlf. 64 76 18 68
lokaleleje
:

Kirkevej 31
Anna
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 Larsen
5690 1993
Tommerup
rundvisning :
Gerhard Jensen
tlf. 6476 3193
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arkildolsen@gmail.com
www.lilleskov.dk
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Knarreborg Smedie
Møllebakken 15 · 5690 Tommerup

Tlf. 64 76 13 13

Brænde savet & kløvet
Savværk / Tømmerhandel
Neversvej - Tommerup

Tallerup Antikvariat
Bøger & Vinylplader

www.skovservice.dk
TLF. 64 75 14 65

Fag- & skønlitteratur.
Bogsamlinger/bøger fra dødsboer købes.
Mandag, onsdag, torsdag & fredag kl. 10.00 - 17.30
Lørdag kl. 10.00 - 13.00
Tallerupvej 19 · Tommerup St. · 5690 Tommerup
Tlf. 28 19 38 50 · tallerup-antikvariat@12move.dk

Smørrebrød
Anretninger
Pensionistmad

www.w-mad.dk
En stærk samarbejds partner

Østergade 69 · 5610 Assens · Tlf.: 6471 3271
mail.: pensionistmad@gmail.com · Pensionistmad · W-mad.dk
4

Leder

Af Knud Larsen

Frivillige
Ifølge ældre Sagen er der 50.000 ældre i
Danmark over 65 år som føler sig ensomme. Ensomhed kan være livstruende for det
enkelte menneske og dyrt for samfundet.
Ingen bør rammes af alvorlig ensomhed,
som for mange har en negativ påvirkning af
deres hverdage.

lagerplads til hyggelige lokaler i cafeen og
”Keramikken” og indbydende toiletter samt
entre og et flot funktionsnyttigt køkken –
der er anvendt til både små og store arrangementer og mange familie fester.
Endnu en stor opgave venter de mange frivillige - hvoraf flere har rundet 80 år – idet
der er planer om her i foråret / sommeren at
renovere vores depotlokale, hvilket vil være
en stor og ønskelig forbedring for køkkenregionen.

Derfor er det godt, at der findes et sted som
foreningen Lilleskov Teglværk, hvor der er
mange, som efter deres pensionering har
brugt stedet som et aktivt og socialt fristed
og mod ensomheden.

Så de mange frivillige der troligt møder op
hver tirsdag og yder en stor indsats med renovering af stedet, skinnecyklerne, museet,
køkkenet og møbel- og genbrugsladen er
absolut ikke ensomme og umiddelbart livstruende!

I år er det 35 år siden, at foreningen Lilleskov Teglværk blev stiftet og i den tid der er
gået, har de mange frivillige ydet en kolossal indsats med renovering og indretning af
lokaliteterne fra tørrelader og

Vedstaarup Teglværk A/S
Bogyden 12
DK-5610 Assens

T +45 64 79 13 99
W strojertegl.dk
@ info@strojertegl.dk
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Nyt fra tirsdagsholdet

Af Kaj Damkær Hansen

Vi vil fremover have et fast indslag her i bladet med en fortælling om, hvad der sker i de
forskellige grupper, der arbejder på teglværket.
Tirsdagsholdet møder ind kl. 8.00 til morgenkaffe med en lille en til at styrke sig på inden
man går i gang med dagens opgaver. Hvis en
har haft fødselsdag i den forløbende uge, synger vi også en lille sang for hende eller ham.
For tiden møder mellem 40 og 50 personer op
hver tirsdag. Når klokken er 8.30 går man så
til de grupper, hvor man skal være den formiddag. Nogle har en fast gruppe, de deltager i.
Andre går til hånde, hvor det den dag er påkrævet med en ekstra hånd.

i maven, så er der plads til flere på holdet der.
Teglværksmaskinen og dieselmotoren.
Her fortsætter man med at male teglværksmaskinen. Det arbejde skrider planmæssigt frem,
men vejr og vind bestemmer, hvor hurtigt det
skrider frem. Dieselmotoren bliver startet med
jævne mellemrum, så den ikke ruster fast.
Møbel- og genbrugsladen.
2019 gav et rigtig godt resultat, men der er også
lagt mange timer i det. Vi får mange gode sager
ind. En del af tingene skal ind over snedkerværkstedet for at blive repareret, slibes af, poleres op
eller ompolstret. Alt bliver gjort med stor akkuratesse og hensyntagen til hvordan tingene så
ud fra nyt af, for selvfølgelig må det også gerne
have lidt patina.

Skinnecykelholdet.
Her har man brugt vinteren til at klargøre alle
skinnecyklerne, samt fremstillet nye bomme.
En del bommer blev sidste år udskiftet med
vippebommer i stedet for drejebommer. Det
har vist sig at være en god ide, idet vippebommerne ikke lider så stor overlast, som drejebommerne.
Nu skal de nye bomme monteres, og som det
også fremgår andet sted i bladet, har der været
nogle udfordringer med opgravninger på banestrækningen, så måske bliver der lidt ekstra
arbejde der, inden sæsonen begynder.
Når skinnecyklerne er kørt ud, starter vedligeholdelse af banestrækningen og servicering
af skinnecyklerne, Så holdet der blive ikke arbejdsløse.

Kaféen og køkkenet.
Udlejningen af lokaler går rigtig godt. Vi er
også stolte over at kunne huse de mange mindre foreninger, der holder deres møde hos os.
Vi hilser også det nye tiltag velkommen med
fællesspisninger, som beskrevet andet sted
i bladet. Der er stor tilslutning til søndagscaféen, og nu begynder motorcykeltræffene også
snart. Køkkenet kan godt bruge lidt ekstra
hjælp både til rengøring om tirsdagen og til arrangementer. Der er besluttet at indkøbe et flaskekøleskab, som har været ønsket i mange år.
Vedligeholdelse.
Tømrerværkstedet kan nu komme i gang med
den udvendige vedligeholdelse. Mange stolper
som bærer bygningen er rådne. Mange er allerede udskiftet, men der er stadig mange, der
trænger alvorligt. Så også af den grund håber
vi på bedre vejrer!
Det var løst og fast. Alle opgaver er ikke beskrevet, men det var hovedtrækkene.

Smedjen.
Her er der i øjeblikket kun to personer. De laver forefaldende smedearbejde, men renoverer
også nogle af de gamle maskiner, som før var i
brug i en smedje. På forsiden er vist en motorhammer, som de har fået gang i.
Hvis der er nogen, der går med en lille smed
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Skinnecykel sæson 2020
Af Knud Larsen
Søndag den 5. april – Palmesøndag – vil
vores skinnecykler blive kørt fra Tommerup St. til Glamsbjerg og Assens ved
hjælp af Multiatleterne fra Assens, så de
som sædvanligt er klar til udlejning fra
Skærtorsdag. Igen i år vil man kunne
leje skinnecyklerne hos Cirkel K, Glamsbjerg, SuperBrugsen i Tommerup St., og
CampOne - Assens.

kunne undgås, at det har generet skinnecyklerne mellem Assens og Glamsbjerg
en del.
Vi håber, at vi kan få noget mere ro denne
sæson, idet der endnu ikke er planlagt
nogen nedgravning af rør mellem Glamsbjerg og Tommerup.
Vi forventer, at entreprenørfirmaet som
lovet, får planeret og reetableret strækningen, selvom det har været en voldsom
omgang så vi igen kan få en dejlig og rolig sæson med gode oplevelser til vores
gæster.

I forbindelse med at Assens forsyning
sidste sæson påbegyndte nedgravning af
en rørledning fra Assens til Glamsbjerg
langs med Assensbanen, har det ikke
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Tommerup Vinduet A/S

HANS
STORM A/S
Kirkebjerg 15, 5690 Tommerup

Ellehaven 2-9, 5690 Tommerup Tlf. 63 76 61 10
Info@tommerupVinduet.dk www.TommerupVinduet.dk

Tlf. 63 76 61 00 Mobil. 40 96 71 68 Info@hansstorm.dk

Fynsk-producerede kvalitetsvinduer.

Alle vinduer er DVV-godkendte

nye

Din

Murer & Entreprenør



Individuelle løsninger efter mål udføres i
fyretræ, mahogni, eg, teak og PVC



Aut. Kloakmester



Diamantskæring/boring

Tallerupvej 18-20 · Tlf. 63 76 00 64

uldsmed

Guld Sølv Ure
Eget Guldsmedeværksted

Verninge Blomster Center
Tlf. 64 75 18 15

Åbningstider:
Hverdage
10.00 - 17.00
Lørdag
09.00 - 13.00
Helligdage
10.00 - 13.00
SøndageLukket

NIPA ApS
Ellehaven 11 · 5690 Tommerup
64 75 14 08
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Foreningen Lilleskov Teglværk
Bestyrelsens beretning for året 2019
I forbindelse med bestyrelsens konstituering efter sidste års generalforsamling
ønskede Kaj Damkær Hansen at fratræde
posten som formand efter 7 år og undertegnede blev indtil videre valgt til ny formand
for foreningen Lilleskov Teglværk.
Kaj har dog fortsat været medlem af bestyrelsen, hvor han bl.a. har været redaktør af
vores blad – TEGLVÆRKET – ligesom
han sammen med den øvrige bestyrelse har
bidraget med mange positive tiltag i løbet
af året.

kommende også andre dage i løbet af ugen.
I foreningens start kan jeg forstå, at der ikke
mødte flere op, end man kunne opholde sig
i køkkenet til morgenkaffen - hvorimod vi
nu næsten fylder hele ”Keramik” lokalet
med de godt 50 personer, som hygger sig
socialt her hver tirsdag samt yder en virkelig stor indsats på hvert sit område – det skal
I have en stor TAK for.
Det var en god ide for lokalsamfundet dengang man for godt 35 år siden – med nu
afdøde Aksel Madsen – i spidsen valgte at
bevare stedet som et museum og kultursted
m.v. og mange har i årenes løb holdt fester
i disse lokaler. Alene i indeværende år har
der været stor aktivitet med: div. klubber 55
dage - andre udlejninger 40 - rundvisninger
med og uden tog 20 – lørdag/søndage 35 – i
alt 150 arrangementer i løbet af året.

Den 10. oktober i år er det 35 år siden, at
Foreningen Lilleskov Teglværk blev stiftet
og der er godt 400 medlemmer, som støtter
op om foreningen og hvoraf en del er repræsenteret i dag.
Men stedet her ville ikke have bestået samt
udviklet sig sådan som tilfældet er, hvis
ikke det var for de mange dygtige frivillige,
som siden starten troligt møder ind og giver
en hånd med hver tirsdag og for nogens ved

Selvom der er foretaget mange forbedringer i tidens løb, står tingene ikke stille og
de mange frivillige fordeler og beskæftiger
sig i de fem områder, som stedet består af
– vedligeholdelse / køkken og cafeen / mu-
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seumsdelen / skinnecyklerne / møbel- og
genbrugsladen.

Derudover står man også for Motorcykeltræf, som afholdes 5 gange om året – hvor
tilslutningen dog afhænger noget af vejret
og sidst på året blev der igen afholdt Julestue og denne gang med ribbensteg og rødkål.
Stor succes.

Vedligeholdelses afdelingen har igen været
meget beskæftiget med at udskifte og male
stolper og andet træværk – som efter 90 år
er noget medtaget – og der er hele tiden noget, som skal skiftes ud, så det var dejligt
at vi fik lavet vores egen tømrerværksted –
også kaldet rettidigt omhu.

I forbindelse med at Teglværksbygningen
i 2019 har eksisteret i 90 år, blev der den
31. august afholdt Åbent Hus, hvor der blev
serveret pindemadder m.v. til de mange
fremmødte og borgmesteren Søren Steen
Andersen var med til at gøre dagen festligt.

På grund af megen regnvand som siver
ind på jorden i tørreladerne – især omkring
tømrerværkstedet – har vi foretaget Klimasikring med faskine og dræn, hvilket straks
har vist sin virkning.

Vi har også som tidligere arrangeret både
Jazz og Irsk aften med fulde huse og hvor
billetterne i øvrigt blev solgt på rekordtid –
dejligt at der er så stor en opbakning til vore
arrangementer.

Køkken / cafe afdelingen sørger for ”forplejning” til tirsdagsholdet samt står for
søndagscafeerne, der igen i år har været rigtig godt besøgt.

MØBEL- & GENBRUGSLADEN
Lilleskov Teglværk
Lilleskovvej 69
Tommerup St.

modtager gerne brug- og salgsbare effekter,
efter nærmere aftale på

Tlf. 28 87 81 88
www. lilleskov.dk
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I år har vi også lavet en portvinsaften i
samarbejde med Selmer Vin – Tommerup
ligesom vi også har afholdt et gratis medlemsarrangement med titlen ”Arv og testamente” med Georg Steensboe.
Her i lokalet – som I nok kan høre - har vi
desuden fået etableret 4 stk. højttalere samt
mikrofon – ligesom der er mulighed for via
Bluetooth at afspille musik fra mobiltelefon
eller IPAD/ computer når der afholdes fester.

igen – hvilket sparede os for en del kørsel.
Forinden havde vi haft et godt og konstruktiv orienterende møde med udlejerne fra
Tommerup Brugs, Cirkel K, Glamsbjerg og
CampOne Assens – hvilket vi også allerede
har gjort i år.
Selvom vi har haft en god sæson, så har det
bestemt ikke skottet på problemer idet sæsonen startede med ændring af P-pladsen og
startstedet i Assens i forbindelse med Jordbassinerne.

Museums-delen har i de senere år arbejdet
meget på renovering og maling af Teglværksmaskinen og de øvrige maskiner samt
udfærdiget en beskrivelse over de mange
maskiner – et stort arbejde som blev kronet
i forbindelse med vores Åbent Hus-arrangement, hvor borgmesteren fik lov til at trykke
på teglværks-maskinens startknappe og alt
kørte som det skulle.

Derudover er der ved Parkvej i Tommerup
lavet en ny overkørsel af skinnerne i forbindelse med de kommende klimasøer – som
formentligt kommer i år.
Og som om det ikke var nok, så har Assens
forsyning projekteret en ny rensningsanlæg
hvortil al kloakvand for fremtiden skal pumpes til Assens fra hele kommunen – hvilket
har gjort at entreprenørfirmaet Aarsleff det
meste af sommeren og helt frem til nu har
gravet rør ned langs banen fra Assens og til
Glamsbjerg og derved været en del til gene
for vore skinnecykellejere og udlejere.

Det skal også lige nævnes, at der er gjort
meget for at sikre maskinerne med reb
afspærring samt montering af glas og
plexiglas foran de kørende dele med planer
om, at vi i fremtiden kan åbne mere op for
rundvisning m.v., uden at gå på kompromis
med sikkerheden.

Slutteligt har vi også haft Film Fyn og Danmarks Radio på banen, idet de i forbindelse
med filmen ”Fred til Lands” ønskede at leje
skinne arealet ved Ebberup en dag i sommer til optagelse – men grundet ændringer
i deres planlægning / tidsskema samt midt i
sommerferien m.v. gik det lidt galt, idet der
desværre kom en skinnecykel fra Tommerup kørende ind i kameravinklen.

I øvrigt er vores virke kendt ud over landets
grænser, idet vi efter anmodning i sommer
fik et besøg af nogen fra Tyskland, som
gerne ville køre en tur med vores lerbanetog, idet de interesserede sig meget for smal
spors tog.
Vedrørende skinnecyklerne, så har vi i år
også haft en god sæson – og det startede i
april måned med, at en gruppe fra Multiatleterne i Assens cyklede vores cykler fra
Tommerup St. til Glamsbjerg og Assens
og efter sæsonen også cyklede dem tilbage

Som I nok kan høre, så har der været en
del udefrakommende færdsel på banen –
samtidig med, at flere lokalråd langs banen
ønsker at oprette gangstier m.v. - men i hen11

hold til vores aftale med Bane Danmark kan
vi ikke give tilladelse til ændringer af banen
eller ved siden af, idet Lilleskov Teglværk
er forpligtiget til – ved aftalens evt. ophør
- at aflevere banen i samme tilstand som vi
har modtaget den.
Så nu ser vi bare frem til 2021 – idet Baltic Pipe med deres gasledning fra Nordsøen
selvfølgelig vil krydse banen på arealet
mellem de to Tommerupper.

blevet smidt ud. Det har indtil videre medført et fast og godt samarbejde således, at
de ofte modtager effekter og møbler, som vi
ikke selv kan anvende eller gøre brug af – så
på den måde er det en Win-win for begge
parter.
Så med de aktiviteter vi har haft har det
virkeligt været en stor hjælpende hånd med
de to lastbiler vi har investeret i – de bliver
jævnligt anvendt og er nu nærmest uundværlig.
Vedrørende selve Teglværket samt skinnecyklerne, så har vi fået lavet to film, én som
fortæller om selve teglværket, maskinerne,
dieselmotoren og den gamle smedje – og
den anden fortæller om en familie som er
på en dejlig tur med skinnecyklen til Galaksen – kan ses på vores hjemmeside

Hvis I ikke allerede har set det, så er vi ved
at ændre på bommene ved overkørslerne,
idet de tidligere drejebomme ofte er blevet ødelagt ved påkørsler, har vi besluttet
at sætte vippebomme op – hvilket gerne
skulle færdiggøres i år. Smedene arbejder hårdt på opgaven og det kører næsten
som samlebåndsprojekt med opskæring af
gamle skinner og nuværende svingbomme
til svejsning og maling – perfekt.

Grundet manglende arrangører m.v. var vi
desværre nødsaget til at aflyse Skt. Hans
bålet – og det selvom det har været afholdt i
mange år - men selv traditioner samt plejer
kan man somme tider blive nødsaget til at
bryde!

Møbel- og genbrugsladen er kommet godt i
gang og har nu eksisteret i to år og har haft
en god sæson – det er virkelig en god indtægt for Teglværket.
Vi har fået opsat to gule Beach flag når der
er åbent.

Til slut vil vi endnu engang takke alle de
frivillige, der yder en kæmpe indsats og
sætter en stor ære i at få det hele til at fungere. Uden jeres hjælp og tillid til hinanden
kunne stedet her ikke fungerer. Tusind tak
alle sammen.

Vi har afholdt forårsmarked, men for fremtiden vil der blive mindre af den slags markeder, som kræver et stort indsats og i den
anledning har vi opsagt lejemålet med Vædegården og indtil videre har lejet os ind i et
mindre og tørt lokale.
Det fungerer godt med faste åbningstider,
hvilket selvfølgelig kun kan lade sig gøre
med vores frivillige arbejdskraft.

Også en tak til vores samarbejdspartnere
igennem året - Teglværks Initiativerne,
Udvikling Assens, Verninge Husflid, Lions
Club Tommerup, vores skinnecykel udlejere, Multiatleterne Assens, Store Dannesbo,
div. medier samt andre vi i årets løb har forbindelse med for godt samarbejde.

Det skal også nævnes, at vi efter forårsmarkedet kontaktede bostedet Store Dannesbo, som var meget interesseret i at aftage
mange af de effekter, som ellers ville være
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Tommerup Fysioterapi og Osteopati
tilbyder bl.a. følgende:
• Fysioterapi behandling
• Akupunktur
• Osteopatisk behandling
• Genoptræning / individuelle træningsprogrammer
• Massage
• Holdtræning
• Sundhedstjek
• Mindfulness
• Kostvejledning hos professionel diætist
• Salg af træningsredskaber
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Åbningstider:
Mandag - Torsdag 8.00 - 18.00
Fredag 8.00 - 17.00
Adresse:
Lindealle 37
5690 Tommerup
Tlf. 6476 1834
www.tommerup-fysioterapi.dk
mail@tommerup-fysioterapi.dk

Vi er en del af hjerterstarter netværket
Hjertestarter findes lokalt hos:
Lægehuset, Erhvervsparken, Rema1000
Tallerup Skole, Fyrtårn Tommerup, Lilleskov
Teglværk, Stamvejen på Højsletten
Tp. Forsamlingshus, Tp. Bys Fjernvarme,
Bilsynshallen i Ellehaven.

ÅBNINGSTIDER
Mandag - torsdag kl. 08.30 - 18.00
Fredag
kl. 08.30 - 17.00
Lørdag
kl. 08.00 - 12.00
Vi har aldrig ferielukket
WWW.HAAR-SAKSEN.DK

Tallerupvej 22 · Tommerup St. · Tlf. 64 76 16 12 • Sortebrovej 3 · Tommerup · Tlf. 64 76 33 83
Bredgade 32 · Årup · Tlf. 24 75 33 83 • Søndergade 5 · Glamsbjerg · Tlf. 21 75 38 32

SKIDT MED SKRALDET, DET FJERNER VI
Brylle Industrivej 9
Brylle - 5690 Tommerup
Tlf. 6475 1415
Mobil: 2043 3922
Mail: sh@arnenielsenbrylle.dk

• Affald fjernes med grab
• Containere udlejes
• Grus, sten og muldjord leveres

L E H - S E RV I C E

AUTOGÅRDEN TOMMERUP

og MASKINUDLEJNING

v/ Mekaniker Frank Hansen

Klargøring til syn - Forsikringsskader
Rustarbejde - Bremser og styretøj
og alm. service
Åbningstider:
		

Mandag - Torsdag
Fredag

64 76 23 13

7.30-16.30
7.30-14.00

Tallerupvej 6 - 5690 Tommerup - Tlf. 64761412

Møllebakken 15 - 5690 Tommerup
14

HairByNybo
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag

kl. 09.00 - 17.00
kl. 09.00 - 20.00
kl. 09.00 - 18.00
kl. 09.00 - 19.00
kl. 08.00 - 16.00
kl. 09.00 - 12.00

Book online på hairbynybo.dk
eller på tlf. 5182 7788

Brylle

v/Kent Højmark

.dk

Plouggårdsvej 18
5690 Tommerup
Tlf. 64 75 15 08 / 29 24 40 06
CVR 32 72 80 49
www.brylleauto.dk
Reparation og eftersyn
af alle bilmærker
EL & hybrid biler
Trailere
Veteranbiler
Dæk og fælge
Vaskehal
Biludlejning

Tlf. 64 76 21 64
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DE

• Hvidevarer • Køkken • Garderobe • Brugskunst
• El-artikler • Bad
• Belysning • Små-el
Knarreborgvej 30 • 5690 Tommerup • Tlf. 64 75 16 40

www.eldoradoweb.dk

DET ER
FAGMAND
EN,
DER ER
BAGMAND
EN!

KLINIK FOR FODTERAPI
Klinikken er åben:
Mandag - Onsdag - Fredag

v/ statsaut. fodterapeut
Lene Jensen
Tallerupvej 43
Tommerup St.

Hjemmebesøg:
Tirsdag - Torsdag

Tlf. 64 762 762 - 40 177 762

VI STÅR BAG DEM,
DER KAN DERES HÅNDVÆRK.
STARK Tommerup

Mandag - fredag
Lørdag
Søn- og helligdage

Møllebakken 34 • 5690 Tommerup • Tlf. 6376 1200
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6.30 - 17.00
9.00 - 14.00
9.00 - 14.00

· BUSKØRSEL I IND- OG UDLAND
· MEDLEM AF REJSEGARANTIFONDEN
· AL AUTOREPARATION UDFØRES

RYTTERGADE 8 - 5690 TOMMERUP - petersauto.dk@gmail.com

TANDLÆGERNE BØGILD
V/ Anne Bøgild

Lægehuset, Lindeallé 16, 5690 Tommerup
Tlf. 64 76 14 00 - Fax. 64 76 14 07
www.tandlaegerne-boegild.dk
E-mail: klinikken@tandlaegerne-boegild.dk
17

ÅBNINGSTIDER
Brændekildevej 11 · Tlf. 65 96 00 55
Kongensgade 66-68 · Odense C Tlf. 20 82 82 82
Tallerupvej 85 · Fyrtårn Tommerup

Bemandet

Ubemandet

Man. - tors.

06.30-20.30

20.30-22.00

Fredag

06.00-18.00

18.00-22.00

Lørdag

09.00-13.00

}
09.00-13.00

07.00-09.00

Søndag

Tlf. 64 76 31 71 · www.ﬁnform.dk

13.00-22.00

Vi har plads til 30 spisende gæster.

Ring og bestil på

Tlf. 64 76 18 00
Åbningstider
Mandag - fredag
Lørdag - søndag

kl. 16.00 - 21.00
kl. 15.00 - 21.00

SKOLEVEJ 14 · 5690 TOMMERUP · WWW.PIZZAPALERMO3.DK · TLF. 64 76 18 00

Man-fredag ...... kl. 9.00 - 17.30
Lørdag .............. kl. 9.00 - 12.30

Tlf. 64 75 10 16

Tallerupvej 15 · Tommerup St.
tommerupapotek.a-apoteket.dk

·
·
·
·
·
·
·
·

Take Away
Gl. dags isvafler
Varme & kolde drikke
Varme & kolde retter
Plads til små selskaber, fester, møder og receptioner (20-32 pers.)
Varme & kolde retter ud af huset til mindre arrangementer
Hjemmelavede kager og cheesecakes
Brunch
Hjemmelavede sandwich til, turen, natmad og andre hyggelige stunder

Tallerupvej 22 · Tommerup St. · gaardhaven.dk · Tlf. 27 51 09 30
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BLIKKENSLAGERARBEJDE OG
VVS-ARBEJDE INDENFOR:
• Kedeludskiftning
• Naturgasanlæg
• Pillefyr
• Nybygning
• Renovering /ombygning

• Forsikringsskader
• Oliefyrsservice
• Gasservice
• Solvarmeanlæg
• Jordvarmeanlæg

v. Carsten Sørensen - Aut. VVS-installatør

Krengerupvej 37 • Tlf. 50 95 36 10 • 5690 Tommerup • www.skovlund-vvs.dk
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Fællesspisning, på Lilleskov Teglværk
Af Sven Erik Schmidt

Det starter ved kassen i SuperBrugsen i
Tommerup ST, her bliver man opmærksom
på næste Fællesspisning, på Lilleskov Teglværk.
Straks køber man spisebilletter for erfaringen siger at der snart er udsolgt.
På maddagen møder man op i god tid, til en
middag hvor man selv kan medbringe vin
eller øl til maden.
Kl. 18.00 er alle klar, der startes med en
sang, denne gang ”Det haver så nyligen
regnet” en meget aktuel sang, nu hvor der
for tiden er meget snak om Genforeningen.
Imedens stiller køkkenholdet maden frem.
En kort gennemgang af dagens menu, børnefamilierne får lov som de første at hente
deres mad.
Menuen var: Fyldte pandekager med vegetarisk-, kylling- og oksekødsfyld, og 3 gode
salater, nok mad til de 75 personer som
havde købt spisebilletter. Snakken er i fuld
gang ved bordene, nogen kender hinanden
andre ikke men der blev snakket livligt.
Maden bliver planlagt og tilberedt af en
køkkenansvarlig person, som laver madplanen og står for indkøb med stor hjælp fra 4
dygtige frivillige. Alle møder op kl. 15.00
hvorefter man går i gang med at bearbejde
råvarerne.
Fællesspisning i Tommerup ST har en fortid hvor der til deres spisninger kom der i
gennemsnit 20 personer. Deres største udfordring var dengang at der manglede frivillige hjælpere. Da SuperBrugsen bød sig
til, sagde gruppen ja tak. Et nyt fællesskab
opstod.

Der er nu samlet en arbejdsgruppe på 20
personer som er håndlangere på forskellig
måde, omkring fællesspisningen. En nye
struktur skal opbygges, efter den store start
succes. Vi er meget overvældet, over det
store antal som har lyst til at komme ud og
spise sammen. Vi havde været tilfreds med
20 personer, der blev solgt 50 spisebilletter,
anden gang lukkede vi salget ved 75 personer, det antal som lokalerne bedst kan klare.
Efter spisningen er der et kulturel indslag
på ca. 20 min. varighed og derefter kaffe,
te og kage.
Nu kan børnefamilierne få lov til at gå hjem,
alle andre hjælper til med oprydningen, placere stole og bordene på rette plads. Denne
gang forlod de 5 i køkkenet, Lilleskov Teglværket som de sidste Kl. 20.15
Det handler om at skabe fællesskab, at få
noget ud af et medlemskab, at finde nye
tiltag og ikke kun gøre alt alene. SuperBrugsen har pt. knap 1700 medlem, den
største forening i Tommerup ST. Det må vi
da kunne bruge til noget, denne gang blev
det så Fællesspisning, næste gang bliver det
noget andet.
SuperBrugsen er et fællesskab, det er Lilleskov Teglværk også, dejligt at vi kan bruge
hinanden.
Se dig godt for næste gang ved kassen i SuperBrugsen i Tommerup ST. Spisebilletter
til næste fællesspisning kan købes fra den
første mandag i måneden, men vent ikke for
længe.
Sven Erik Schmidt, medlem af bestyrelsen i
SuperBrugsen i Tommerup ST
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DEPOTRUM UDLEJES
Fra 4,2 m2 til 63 m2
Priser fra 300,00 kr. pr. rum pr. md.

LAGERRUM/VÆRKSTED
UDLEJES
Fra 140 m2 til 300 m2
Priser fra 20,00 kr. pr. m2 pr. md.

BELLIGGENDE I TOMMERUP

KNARREBORG
EJENDOMME A/S
TLF. 21 37 56 60
22

Aktivitets kalender 2020
27. marts
kl. 18.00
		

Irsk aften
Udsolgt

5. april
kl. 14.00-17.00
		
		
		
		
		

Søndagscafé
Musikalsk underholdning ved:
Lindø Harmonikaklub.
Der kan købes kaffe, te, kage og drikkevarer
Mulighed for rundvisning.
Møbel-og genbrugsladen er åben.

15. april
kl. 17.30-21.00
		
		

Motorcykeltræf
Grillpølser, biksemad m. spejlæg, kaffe
og drikkevarer kan købes.

3. maj
kl. 14.00-17.00
		
		
		
		
		

Søndagscafé
Musikalsk underholdning:
Valseværket med dansemusik og sang.
Der kan købes kaffe, te, kage og drikkevarer.
Mulighed for rundvisning.
Møbel- og genbrugsladen er åben.

20. maj
kl. 17.30-21.00
		
		

Motorcykeltræf
Grillpølser, biksemad m. spejlæg,
kaffe og drikkevarer kan købes.

7. juni
kl. 14.00-17.00
		
		
		
		

Søndagscafé
Musikalsk underholdning: De spille glade fra Glamsbjerg.
Der kan købes kaffe, te, kage og drikkevarer.
Mulighed for rundvisning.
Møbel- og genbrugsladen er åben.

17. juni
kl. 17.30-21.00
		
		

Motorcykeltræf
Grillpølser, biksemad m. spejlæg, kaffe
og drikkevarer kan købes.

5. juli
kl. 14.00-17.00
		
		
		

Søndagscafé
Musikalsk underholdning: Irenes kvartet.
Der kan købes kaffe, te, kage og drikkevarer.
Mulighed for rundvisning.

Åbningstider i møbel- og genbrugsladen:
Tirsdage 		
Torsdage		
Lørdage 		
Cafésøndage
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kl. 09.00-11.30
kl. 13.00-17.00
kl. 10.00-13.00
kl. 14.00-17.00

GRAFISK DESIGN
OFFSET- & DIGITALTRYK
SKILTE & AUTODEKORATION

STØT VORES ANNONCØRER!

På skinnecykel i
den fynske natur
Tommerup-Glamsbjerg-Assens

Oplev det frodige fynske landskab i
ro og mag - tag en tur på skinnecykel.
Udlejning:
SuperBrugsen
Tallerupvej 16, Tlf. 64 76 14 18
06217@coop.dk

CampOne Assens Strand
Næsvej 15, 5610 Assens, Tlf. 63 60 63 62
assens@campone.dk
Pris:
4 timer kr. 200,Hel dag kr. 300,Depositum kr. 350,-

Skinnecykling - en anderledes
oplevelse for hele familien.

Skinnecykling Tommerup

Deslers Grafisk Hus | Tlf. 6471 4809 | deslers.dk

Circle K
Odensevej 14, 5620 Glamsbjerg
Tlf. 64 72 22 02, 10234circlekeurope.com

