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Leder

Af Knud Larsen

DET BLIVER GODT IGEN!
Under normale omstændigheder ville
marts udgaven af bladet Teglværket bl.a.
indeholde bestyrelsens beretning i forlængelse af generalforsamlingen. Dette
vil ikke komme til at ske i år, idet vi
grundet forsamlingsforbuddet ikke har
kunnet afholde generalforsamlingen i
2021 endnu.

smitten. Nedlukningen bevirkede aflysninger af alle vore planlagte arrangementer – herunder søndagscafeer,
motorcykeltræf, Verninge Husflids uge,
en total udsolgt Irsk Aften og efterårs
Jazzen m.v. samt annulleringer af udlejnings kontrakter og en i periode lukket
genbrugsbutik. Tirsdagsholdet har officielt også været lukket ned det meste
af året og de, som alligevel har valgt at
møde op har selvfølgelig taget hensyn til
de gældende forsamlingsforbuds regler
og restriktioner.

Vi nåede lige akkurat at afholde generalforsamlingen den 6. marts 2020 inden
regeringen den 11. marts lukkede hele
samfundet ned 1. gang grundet Corona
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Desværre ser situationen for 2021 indtil
videre ikke meget bedre ud end sidste år
– også med mange aflysninger og udsættelser - men heldigvis har mange dygtige
forskere fundet frem til én eller flere vacciner, som gerne skulle være med til at
stoppe smitten og sygdommen for en tid,
men desværre tror jeg, at vi i mange år –
ja, måske for fremtiden skal leve med en
Corona smitte ligesom influenzaen – og
som vil kræve en årlig vaccination. Som

indledningsvis anført kan du som læser
nok se, at det er begrænset hvad der har
været at skrive om i forbindelse med en
beretning udover de mange gentagne aflysninger og udsættelser. Nu er håbet, at
alle interesserede kan nå at blive vaccineret inden udgangen af juni måned, så
vi forhåbentligt kan få ”ordnede” forhold
igen – det glæder vi os alle til, for så vil
DET BLIVE GODT IGEN!
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Nyt fra tirsdagsholdet
Af Kaj Damkær Hansen

De aktive på tirsdagsholdet ligger stadig lidt
i dvale. Aktiviteterne er lukket ned på grund
af restriktioner for forsamlinger. Derfor er
der stadig ikke noget fælles kaffebord og
hyggeligt samvær.

ned for at gøre klar til tømmerne. Det har
betydet en hel del arbejde, men heldigvis
betyder det også, at det rod der ikke kan
undgås, ikke generer vores gæster i forbindelse med udlejning af Kaféen, da den på
grund af forsamlingsforbudet naturligvis
ikke kan udlejes for tiden.

Det betyder dog ikke at teglværket ligger
helt stille hen. Små grupper mødes en eller
flere gange om ugen. Skinnecyklerne er ved
at blive gjort klar til den kommende sæson.
Den gamle dieselmotor bliver startet en
gang om ugen, så den kan holde sig i form.
I møbel- og genbrugsladen rydder man lidt
op og har fået fjernet alle juletingene, og sat
det på depot.

Så det gamle mundheld om, at intet er så
skidt, at det ikke er godt for noget, gælder
her.
Det skal understreges, at alt foregår under
de regler om, hvor mange der må samles, og
der er rigeligt med afspritningsmidler.

Som det fremgår andet sted i bladet, er vi
ved en større ombygning ved at lægge et
depotrum sammen med køkkenet. Her har
man været i gang med at brække det gamle

Vi ser naturligvis frem til at kunne mødes
igen under normale forhold, men affinder os
med de forhold, der gælder og prøver at få
det bedste ud af det.
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NIPA ApS
Ellehaven 11 · 5690 Tommerup
64 75 14 08
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Fra en svunden tid
Af Kaj Damkær Hansen

Ester 11 År
Astrid 9 År
Julie 5 År
Inger 1 År
Marie 42 År
Chr. 39 År
Inger + Kristian (5År)
engelsk syge

Her fortsættes historien om Lilleskov Teglværk, sådan som den er fortalt af Karen
Jespersen og Sven Spangsberg. Hvis man
ikke har fået læst de foregående historier,
kan vores blad læses på foreningens hjemmeside www.lilleskov.dk.
Jens Chr. Madsen
Jens Chr. Madsen havde gået på Sørup højskole, og i en af de bøger fra hans højskoletid, som Julie Hansen (hans datter) havde,
har han med sin flotte håndskrift beskrevet
naturfænomener og historiske perioder.
F.eks. ”Et landskab”, ”Golfstrømmen” og
”Reformationen”.

Madsen var snefoged fra 1915. Han regnede
ud, ud fra de forskellige gårdes grundskyldværdi, hvor mange mænd og hvor længe, de
skulle stille til snekastning. Desuden førte
han nøje regnskab med, hvem der kom og
kastede sne og hvor længe, de var der.

Madsen førte et fint og nøjagtigt regnskab
i sin ”Stenbog” (en ordrebog) og i sin ”Hovedbog” (regnskabsbog). Ind imellem regnskaberne har han flere steder skrevet et vers
som f.eks. dette fra 1915:

Endelig var det Madsen, der fandt på, at
der skulle være en vej fra Tallerupskolen
ud til teglværket. Han tegnede op, hvor han
mente vejen skulle ligge, fik tegningerne
godkendt og fordelte arbejdet på de forskellige gårdejere på egnen. Nogle skulle stille
heste, vogne eller mandskab til rådighed
et bestemt antal dage. Andre skulle levere
sten eller grus. Madsen ledte arbejdet og fik
vejen (Lilleskovvej) lavet. Den var færdig
i begyndelsen af 1928, hvor den blev overdraget til kommunen.

Hvert Fjed vi vandred frem
Dog Længsel Sjælen fylder
Ved Tanken om vort Hjem
Og aldrig du i Verden
Vil finde noget Sted
Hvor som i Barndoms Egne
Dit Hjerte føler Fred.
Hjem! Hjem! Mit kære Hjem!
Nej, ingen, ingen Plet
Er skøn som Du mit Hjem.

Madsen var en mand, der kunne nå en fantastisk masse. Han gik foran i arbejdet, arbejdede ved strygebordet og passede ovnen
hele dagen, d.v.s. 8 timer 6 dage om ugen.
Om aftenen ordnede han og Marie regnskabet med bestillinger, leveringer, priser
og lønregnskabet over deres eget privatforbrug. Ovnen skulle passes, den skulle tilses
med jævne mellemrum døgnet rundt, altså
også om natten.

Andre Steder har Madsen skrevet kommentarer eller oplysninger af forskellig art som
f.eks. dette fra september 1923:
Anna 13 År
Elna 12 År
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Marie og Jens Chr. Madsen fik 8 børn. De
tre blev født som trillinger, men heraf døde
de to kort efter fødslen. Den tredje var Julie Hansen, som efter faderens død overtog
teglværket sammen med sin mand, Jakob
Hansen. Alle seks børn fik lov at hjælpe på
teglværket, efterhånden som de var store
nok til det og indtil de var 14 år. Deres arbejde gik ud på at stille stenene til tørring på
hylderne i tørreladen. Stenene skulle stilles
således, at der kunne komme luft imellem
dem. De største børn ordnede stenene på de
øverste hylder, og de mindste dem på de nederste hylder.

De første år tjente Madsens ikke så meget
på deres teglværk. Derfor tog Jens Chr. Op
på Tallerupgård og gravede tørv til Tommerup teglværk for at tjene lidt ekstra. Om
vinteren gik han på skovarbejde. Tommerup
teglværk startede også 1910, det blev bygget op af familien Rasmussen, der kom fra
Stegsted teglværk. Familien ejede teglværket til det blev nedlagt i 1986, og afdelingen
i Skovstrup ejes stadig af en Rasmussen fra
familien. Tommerup teglværk fungerede
under første verdenskrig i modsætning til
Lilleskov teglværk, fordi man i Tommerup
havde en stor ringovn allerede på det tidspunkt, og Madsen hjalp til der hvert år i krigens tid.

Det var kun Julie og en yngre søster, der fik
lov til at blive hjemme efter konfirmation.
Resten måtte ud at tjene hos fremmede,
fordi der ikke var råd til at beholde dem
hjemme.

RYTTERGADE 8 - 5690 TOMMERUP - petersauto.dk@gmail.com
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v. Carsten Sørensen - Aut. VVS-installatør

Krengerupvej 37 • Tlf. 50 95 36 10 • 5690 Tommerup • www.skovlund-vvs.dk

12

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

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

LEH-SERVICE

og MASKINUDLEJNING

64 76 23 13

Møllebakken 15 - 5690 Tommerup
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Om og udbygning af depot i Lilleskov Teglværk
Af Poul-Jakob Andersen

Der er nok mange, der i en del år har været enige i, at forholdene til opbevaring af
forskellige remedier, ekstra skåle, bestik
og porcelæn der benyttes til madlavning
og opbevaring af ikke fordærvelige drikkevarer samt rengøringsmidler, grill og
meget mere, ja de forhold var ikke for
gode. Ingen isolering, adgangsforhold
ikke for gode og et uhensigtsmæssigt rum.
Der har længe været ønske om bedre forhold både for Teglværkets aktive, men
også for gæster.

forberedende opgaver som at bryde det gamle depot ned, og give plads til nyt tag og nyt
gulv. Opbygning af det nye rum skulle der
være en håndværker udefra, der skulle forestå, så der blev indhentet tilbud.
Det nye depot kommer til at bestå af det
gamle depot samt en uudnyttet lille gård, der
lå mellem det gamle depot og køkkenet. Det
var en ”gård” på størrelse med depotet. Gården var sådan set frodig nok, meget leret og
meget fugtig, og træer voksede om kap med
brændenælder og andet. Træerne må siges at
vinder, på blot et par år, var to blevet så store,
at de var vokset gennem udhængets teglsten.
Det var ikke et sted der ofte kom nogen!!

For godt et par år siden, begyndte nogle at
lave de indledende øvelser med beregninger
og tegninger. Tirsdagsholdet skulle lave de
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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

Tlf. 64 76 21 64
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En del af det eksisterende tag skulle tages
ned, for at give plads til at lægge et nyt næsten fladt tag. Midlertidige løsninger på tagudhæng og tagrender skulle laves. Det med
tagrender var meget vigtigt. Der skulle ikke
blive fugtigt af for meget regnvand, fra relativt store tagflader. Der skulle rives noget
af væggene, Der skulle rettes af, så det nye
rum fortrinsvis bliver præges af rette vinkler,
det er jo ikke ligefrem det, der mest præger
Teglværket.

Gulvet i det gamle depot skulle tages op,
det var fliser. Så var der en sokkel, der også
skulle fjernes, og så var der en masse jord,
der skulle ud, så der kan komme ny isolering
og nyt gulv.
Det er der, vi er lige nu, der bliver lagt varme
i det nye gulv, der bliver lagt rivenet, og mandag den første marts kommer der beton. Med
tørt vejr, skulle det gå efter planen, så tømreren kan komme i gang.
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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
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Ny skinnecykeludlejer i Assens
CampOne i Assens har ikke ønsket at fortsætte med udlejningen.

Her kan man også købe drikkevarer og spiseligt til turen, gerne med forudbestilling.
Ulempen er, at butikken holder lukket i helligdage, men har dog weekendåbent.

Vi har derfor fået en aftale i stand med SuperBrugen, Søndre Ringvej 10. Butikken ligger
meget ideelt placeret for afhentning af nøgler
og sadler.

Vi siger tak til CampOne for samarbejdet
gennem flere år, og glæder os til at samarbejde med SuperBrugsen i Assens.
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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

07.00-09.00

Søndag

Tlf. 64 76 31 71 · www.ﬁnform.dk

09.00-13.00

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
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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
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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
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Aktivitets kalender 2021
I skrivende stund er det ikke til at sige hvornår teglværket igen lukker op for aktiviteter.
NU må vi nøjes med at skrive om det der
ikke bliver til noget.

af den i vores møbel-og genbrugs, når den
engang åbner. Pengene vil herefter blive
overført til din bankkonto.
Man er selvfølgelig også velkommen til at
donere pengene til foreningen Lilleskov
Teglværk, som i det forgangne år og indtil
videre, ligesom så mange andre, har haft
mange aflysninger og derfor stort set
ingen indtægter.

Generalforsamlingen, som skulle være holdt
den 3. marts, er udskudt på ubestemt tid-.
Det vil blive annonceret hvornår den kan
finde sted både i ugeaviserne og på vores
hjemmeside www.lilleskov.
Ligeledes må vi også aflyse Irsk aften den
26. marts. Vi tør ikke fastsætte en ny dato,
men vi lover at komme igen, når det bliver
muligt.

Det er foreløbig besluttet, at møbel-og genbrugsladen først åbner efter 1. april, såfremt
det på den tid er legalt.
Tingene kan udvikle sig hurtigt, så følg med
enten på vores hjemmeside, Facebook eller
lokalaviserne.

Mange har allerede gemt deres billet fra
sidste år. Det vil være muligt at få pengene
refunderet mod forevisning og aflevering

MØBEL- & GENBRUGSLADEN
Lilleskov Teglværk ∙ Lilleskovvej 69 ∙ Tommerup St.

Der kan igen afleveres salgsbare møbler
og effekter i Møbel- og Genbrugsladen
på Lilleskov Teglværk
Gerne i åbningstiden

Tlf. 28 87 81 88

www.lilleskov.dk
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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

SuperBrugsen, Assens
Søndre Ringvej 10, 5610 Assens
Tlf. 64 43 13 00, 06005@coop.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

