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Bed & Breakfast
med 1 familierum til 5 personer,
samt 1 dobbeltværelse

Knarreborg Smedie
Møllebakken 15 · 5690 Tommerup

Grambovej 50
DK - 5690 Tommerup
+45 4035 6755
bb-grambo@bb-grambo.dk

Tlf. 64 76 13 13
bb-grambo.dk

Tallerup Antikvariat
Bøger & Vinylplader
Fag- & skønlitteratur.
Bog- og vinylsamlinger 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
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Leder

Af Poul-Jakob Andersen

Foråret nærmer sig. De sidste dages
temperatur har dog været nær de koldeste igennem hele vinteren, og det skulle
ske i den første forårs måned, marts.
Erantis, vintergækker og krokus pynter
som forårsbebudere overalt i haver og
andre steder, og de lysere tider er blevet
meget længere hver dag. Forår er for
de fleste en dejlig tid. Det er det også
for Lilleskov Teglværk. Der er mange
aktiviteter om vinteren med at klargøre
skinnecykler, lave om indendørs - og
udendørs så vidt det er muligt, møbler
skal ordnes og arrangeres i møbelladen,
og de skaffes til veje, men de skal også

sælges, motorholdet med vedligeholdelse af tog og oprydning i ringovnen,
elektrikerne, der kæmper med strøm og
smedene med esserne og mange andre
ting. Køkken og café holdet har altid
noget at se til, selvom aktiviteterne har
været på lavt blus på grund af manglende udlejning, som igen skyldes Corona.
Men foråret kommer med muligheder
for udeaktiviteter. Skinnecylerne kommer i gang i slutningen af april, og så
skal de grønne områder plejes, det skal
bygningerne også!
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Der har været færre frivillige, end der
plejer at være i løbet af vinterhalvåret
Vi håber ikke det bliver permanent, men
uanset om det bliver det eller ej, mangler vi frivilige. Det er der mange organisationer og initiativer, der gør, men det
gør desværre ikke behovet mindre. På
Lilleskov Teglværk er der mange forskellige ting at lave. De aktiviteter, der
er skitseret ovenfor er der mulighed for
at være aktiv med, så vil du være aktiv
eller kender nogle, der gerne vil være,
må I meget gerne melde jer.

meget for frivillige både af organisationerne og arbejdspladserne, der selv
benytter sig af frivillige. Kommunerne
gør faktisk en del.
Assens Kommune må sammen med bl.a.
turistorganistorganisationer også værdsætte, det store arbejde, der foregår på
Lilleskov Teglværk. Det arbejde udføres
helt uden offentlig støtte, indtjeningen
er aktiviteterne, der foregår med udlejning, salg, rundvisning, på den måde er
vi også meget afhængige af alle, der er
aktive på Lilleskov Teglværk.

Vores samfund bygger mere og mere
på frivillige, mange aktiviteter kan kun
gennemføres, fordi mange frivillige er i
gang, og mange velfærdsydelser bygger
også på hjælp fra frivillige, så der er
også rift om frivillige. Det er kommuner
også bevidste omkring, der arrangeres

Vi regner med og håber at på foråret
sætter gang i hele årets aktiviteter, så vi
kommer godt i gang, og så vi kan følge
forårets optimisme og de lysere timer
i døgnet, og ikke lade os knægte af de
dumme ting, der sker i rundt i verden.
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Bestyrelsens beretning 2021 / 22
Bestyrelsens beretning denne gang
er kun 10 måneder gammel, idet vi
grundet forsamlingsforbud ikke kunne
afholde den sidste generalforsamling før
den 26. maj kl. 1400 – og derfor uden
spisning, hvorfor der var begrænset
deltager antal.

som har nedbrudt de gamle bygninger og
gravet ud med små gravemaskiner – men
selve opbygningen har vi haft et tømrerfirma til at udføre – dog har ”vi” selv lagt
fliserne samt foretaget malerarbejdet – flot
klaret samt et rigtig godt resultat både for
den daglige drift samt også ved udlejninger – ligesom det nu også lever op til
myndighedernes krav.
Opbygning af depotet har også gjort, at vi
har kunnet flytte alt vores porcelæn samt
glas m.v. ind på depotet således, at
gennemgangen fra til køkkenet og til
gangen ved Keramikken nu er ryddet og
malet.

Nu ser det heldigvis ud til, at tiderne igen
er ved at blive normale – selvom der stadig er mange, som bliver smittet og syge
af Coronaen. Den slippet vi nok aldrig for.
Måske derfor også frafald af deltagere i
forhold til tidligere.
Hvad er der så sket i den forgangne år –
hvis man skal se positivt på Coronaen,
så har de mange aflysninger på vores udlejninger gjort, at vi sidste år 2021 kunne
igangsætte et længe ventende og spændende tiltrængt projekt vedrørende vores
depot lokale ved siden af køkkenet.

En almindelig tirsdag ved
Lilleskov Teglværk i dejligt vejr.

Det er et projekt, som ingenlunde ville
kunne have ladet sig gøre under normale
forhold, idet der gik nogle måneder med
ombygningen og opbevaring af vore effekter i bl.a. i en container.
Ombygningen er bl.a. foretaget ved hjælp
af de mange af vore dygtige frivillige

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

7

09.00-13.00

13.00-22.00

Tallerupvej 18-20 · Tlf. 63 76 00 64

NIPA ApS
Ellehaven 11 · 5690 Tommerup
64 75 14 08
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I forbindelse med regnskabet vil man
kunne få en fornemmelse af omkostningerne – både med hensyn til ombygningen
samt indkøb af nyt inventar, og idet vi
ikke har haft held til at få hjælp fra fonde
og andet tilskud, har vi selv måtte betale
gildet, hvilket også er lykkedes.

Som tidligere år – har vi også lørdag den
18. september deltaget i det årlige møde
med Teglværksinitiativerne og igen deltog
Hugo, Bent, Jørgen og undertegnede i
mødet på Skærum Mølle – som var en
hyggelig og spændende dag, hvor erfaringer m.v. blev drøftet og udvekslet.

Tirsdagsholdet har stort set i hele corona
perioden mødt ind, men selvfølgelig i
respekt for de gældende restriktioner –
hvilket har gjort, at man kun har mødtes
i små grupper og til tider drukket formiddagskaffen hver for sig i grupperne.

Året har desværre også bidraget med
mange aflysninger af arrangementer – bl.a.
cafesøndagene – dog lykkedes det at afholde cafe søndage i oktober og november
– som begge var godt besøgt, ligesom det
også lykkedes os at afholde et julesalg i
november måned.

Vi har selvfølgelig hele tiden opfordret til
at respektere hinanden og blive hjemme
hvis man har haft symptomer – ligesom
der til stadig har været mulighed for
afspritning af hænderne.

Vedrørende skinnecyklerne, så har det
også været lidt af en udfordring – det er
som om, at vi til stadighed skal have problemer. Tidligere var det Assens forsyning,
som drillede – så er der lavet flere nye
overkørsler grundet byggeri m.v. på den
anden side af sporene i Tommerup og Ebberup og sidste år var det Baltic Pipe der
spændte ben.

I Møbel- og genbrugsladen har der i perioder været krav om mundbind og håndsprit.
Desværre har Coronaen også rykket lidt
ved den almindelige drift – bl.a. har vi
desværre indtil videre måtte aflyse vores
morgenkaffe kl. 08.00 – hvilket måske
ikke helt skyldes Coronaen, men også at
nogen af vore frivillige køkken folk er
stoppet.

Baltic Pipe er et rørsystem, som skal lede
gas fra Nordsøen til Polen via Danmark og
man har åbenbart besluttet at den absolut
skal gå på tværs af Assens banen mellem
de to Tommerupper.

Vi mødes så kl. 10.00 til smurt franskbrød
m.v., som det nuværende køkkenhold står
for.

Først havde vi fået oplyst, at der skal
fjernes skinner på 30 meters længde over
en længere periode – hvilket var planlagt
i starten af maj / juni måned sidste år –
hvorfor vi planlagde at starte skinnecykel
udlejningen i Knarreborg for ikke at skulle
flytte drejeskiven m.v. i løbet af sæsonen.

Den årlige JAZZ aften som skulle være
afholdt den 29. oktober måtte vi desværre
også aflyse grundet manglende tilslutning –
hvilket selvfølgelig kan skyldes mange ting.

Det er ikke optimalt at have udgangspunkt
i Knarreborg, idet mange af skinnecykel
lejerne også kommer med tog – hvilket

Ukrudtsdugen er blevet revet væk af
stormen.
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gør det besværligt at komme frem til cyklerne i Knarreborg.
Af forskellige årsager stoppede etableringen af rørene pludseligt i løbet af juni
måned, hvorfor vi besluttede at flytte
udgangspunktet tilbage til Tommerup St.
Lykkeligvis kan vi være glade for, at man
på daværende tidspunkt stoppede projektet, idet vi i år den 17. februar fra pålidelige kilder har fået melding om at entreprenøren der skal udføre arbejdet, nu
vil foretage en underboring af skinnerne, i
stedet for at fjerne dem - hvorfor det ikke
vil påvirke vore skinnecykler.
I Assens har vi sidste år flyttet udlejer, idet
den tidligere ikke ønskede at fortsætte,
hvorfor vi har indgået en aftale med SuperBrugsen og alt i alt må vi sige at vi har
haft et godt år med udlejninger og besøg
fra hele landet og nok ikke så mange udlændinger – som gerne skulle komme i år.

vi har på hylderne. Selvom vi har nedlagt
vore eksterne lagre, modtager vi stadig
gerne brugbare effekter og meget af det vi
har i butikken er skaffet ved donation eller
bragt hjem fra genbrugspladsen, så har
man noget som man gerne vil af med og
samtidig støtte et bevaringsværdig projekt
er man altid velkommen til at kontakte
Møbel- og genbrugsladen. Der skal herfra
lyde en stor ros og tak til personalet.
Motorfolket – som udover renovering af
lermaskinen også holder dieselmotoren
samt toget kørende – har i vinterens løb
ryddet flot op i ringovnen og genopbygget
stenene m.v. således, at man kan se hvordan det blev gjort da det hele fungerede –
et rigtigt flot stykke arbejde.
Tirsdagsholdet har også nogle dygtige
håndværkere– tømrer, murer, maler og
elektriker, som alle gør en stor indsats for
at holde stedet ved lige. Det var også dem,
som hjalp til med depotet.

I øvrigt besluttede vi også at ændre på taksten for at leje en cykel til en samlet pris
på,kr. 300 uden nogen tidsbegrænsning,
hvilket vi tror giver en mere rolig måde at
anvende cyklerne på – samt gjort det nemmere for vore udlejere.
Vedrørende skinnecyklerne vil jeg også
gerne nævne, at de flittige frivillige har
brugt vinteren på at renovere og male
cyklerne – men har også påmonteret nye
kædestrammere – hvilket gør, at kæderne
ikke så gerne skulle falde af, ligesom
samtlige cykler også får monteret et nyt
låsesystem – flot arbejde.
Møbel- og genbrugsladen har haft et godt
år og stedet får gentagne gange stor ros fra
vore kunder – og stedet er også godt besøgt efterhånden som flere og flere finder
frem til os og de spændende varer, som

Her holder nogle af de aktive parkeret
en tirsdag på Lilleskov Teglværk
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v. Carsten Sørensen - Aut. VVS-installatør

Krengerupvej 37 • Tlf. 50 95 36 10 • 5690 Tommerup • www.skovlund-vvs.dk
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Der er til stadighed et eller andet, som
trænger til en reparation og senest er det
kulkælderen som har stået for skud. Stedet
er rigtig godt til opbevaring af træ m.v.,
som bruges af tømrerne.
Desværre har vi igen konstateret utætte
problemer med det store tag henover
maskineriet samt ringovnen og i øjeblikket
er vi ved at indhente et tilbud om en evt.
fornyet renovering – hvilket er en nødvendighed, hvis ikke stedet skal regne væk.

Vej og gang til møbelladen. Resterne af
den gamle esse ligger forrest i billedet

Der er dog også lyspunkter, idet Lilleskov
Teglværk den 6. september fik overrakt
Forsikringsselskabet GF´s ildsjæle pris på
20.000 – penge som på et tidspunkt skal
bruges til gavn for tirsdagsholdet, som
året igennem yder en kæmpeindsats for
foreningen Lilleskov Teglværk.

lyde et tusinde tak til jer alle sammen.
Også en tak til vores samarbejdspartnere
nær og fjern, vores skinnecykel udlejere,
medier samt andre vi i årets løb har haft
forbindelse med - for et godt samarbejde.

Så til slut vil endnu engang takke alle
frivillige, I yder en kæmpe indsats for at
få det hele til at fungere – både om tirsdagen men for manges vedkommende også
andre dage i ugen. Uden jeres hjælp og
medvirken kunne stedet her ikke fungere
– men jeg har også på fornemmelsen, at I
hygger Jer i fællesskabet – men der skal

Sidst men ikke mindst vil jeg gerne takke
bestyrelsen samt kasseren for det gode
samarbejde – der sker meget i løbet af
et år, som man skal finde løsninger på –
hvilket jeg synes fungerer fint bestyrelsen
imellem.

ÅBENT HUS på Lilleskov Teglværk
Lilleskovvej 69, 5690 Tommerup St.

Lørdag den 21. maj 2022
fra kl. 10.00 – 14.00
(se nærmere program i dagspressen)
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Hos os får du altid

gratis lånebil
med fri km

Dit lokale værksted med
den høje service og lave pris
Hos RH Autoteknik får du f.eks.:
Gratis hente-/bringeservice
Gratis lånebil med fri km.
Hjulskift for kun kr. 200,Hjulopbevaring for kun kr. 100,pr. sæson
Serviceeftersyn fra kun kr. 999,Eget skadecenter

Service- og reparation af din eleller hybridbil
Service- og reparationsaftaler
FordelsKlub, hvor du bl.a. optjener
5% i bonus
Rabataftaler med firmaer, klubber,
foreninger mv.

Book tid nu på tlf. 21 33 12 00
Vi servicerer også mesters vognpark.
Lån en gratis varebil mens din egen er på værksted hos os!
Åbningstider: Mandag-torsdag kl. 07.30 - 16.00 · Fredag kl. 07.30 - 14.00

tommerup
Ellehaven 6
5690 Tommerup

brobyværk
Bøgebjergvej 54
5672 broby
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Hair by Nybo
Tlf 51 82 77 88

Skolevej 7A
5690 Tommerup
Online booking:

Hairbynybo.dk

LEH-SERVICE

og MASKINUDLEJNING

Tlf. 64 76 21 64

64 76 23 13

Møllebakken 15 - 5690 Tommerup
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Nyt fra cykelfronten
Af Palle Andersen

Alle skinnecykler er nu retur på Teglværket. Det forlyder, at de har ”cyklet”
en god klat penge hjem til gavn for
Teglværkets drift og vedligeholdelse.

alle arbejder målrettet og der tages ekstra
dage i brug så vi kan komme i mål.
Alle hængelåse hænger jo ude i alt slags
vejr i hele. Det har nu stået på i mange år.
Det er derfor besluttet, at de skal efterses
og der skal montres nye cylindere og
stifter.
Den opgave kan de ihærdige cykelmekanikere dog ikke selv klare. Der er derfor
indgået en aftale med et låseservicefirma
om at løse den opgave.

Men årets ”strabasser” på skinnerne betyder naturligvis også skrammer og slidtage.
Gennemgang, justering, udskiftning af
ting, der har lidt skade og ikke mindst maling hist og pist er vinterens opgave for de
garvede og mere uprøvede ”tirsdagsfolk”
på værkstederne.
Der er udviklet en ny model til kædestrammer og et låsesystem (se fotos).

EFTERLYSNING !!
Når Teglværkets skinnecykler udlejes
fra et af de tre udlejningssteder får man
udover en nøgle til låsen og en mulepose
indeholdende 2 sadler.
Disse muleposer er efterhånden i en lidt
ringe forfatning og trænger til udskiftning.
Så skulle der være nogen i vores kreds af
læsere som har god kontakt til et byggemarked eller et firma som har reklamemuleposer i en god og kraftig kvalitet – og
som kunne tænke sig, at donere 50 poser
til Teglværket, vil det være rigtig godt.
Størrelse på muleposerne er ca. 35 x
45/50.

Det er forventningen med de nye kædestrammer, at der på sigt vil være mindre
vedligeholdelse og en bedre stabilitet så
det bl.a undgås, at kæderne hopper af.
Det nye låsesystem monteres ligeledes
på alle cykler. Ideen er her, at vi undgår
at kæder og lås bliver lagt på cyklernes
bundplade med risiko for, at de ”rasler af”
ude på strækningen.

Kan vi være heldige med en donation, så
kan vi ”reklamere med”, at poserne vil
blive båret rundt i Tommerup, Glamsbjerg
og Assens til og fra udlejningsstederne
med et firmalogo på.

Men disse tiltag betyder også, at gennemgangen af skinnecyklerne hen over vinteren tager længere tid end normalt. Det
presser naturligvis værkstædet noget. Så

Er der nogen som kan hjælpe,
så kontakt venligst foreningens formand
Knud Larsen på telefon 28 26 36 59 – tak.
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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. 40 177 762 - 64 762 762

MØBEL- & GENBRUGSLADEN
Lilleskov Teglværk ∙ Lilleskovvej 69 ∙ Tommerup St.
Der kan igen afleveres salgsbare møbler og effekter i
Møbel- og Genbrugsladen på Lilleskov Teglværk
Åbningstider:
Tirsdage kl. 09.00 til 11.30
Torsdage kl. 13.00 til 17.00
Lørdage kl. 10.00 til 13.00
Café søndage kl. 14.00 til 17.00

Tlf. 28 87 81 88

www.lilleskov.dk

Salg af biler og motorcykler

Egen Autotransport

RYTTERGADE 8 - 5690 TOMMERUP - petersauto.dk@gmail.com
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TAK til Kaj Damkjær Hansen
I forbindelse med den netop overståede
generalforsamling for foreningen Lilleskov Teglværk, ønskede Kaj ikke at
genopstille. I den forbindelse blev Kaj af
formanden takket for den store indsats
han igennem 17 års bestyrelsesarbejde
har udført – heraf de 7 år som formand
og senere ansvarshavende redaktør af
bladet Teglværket. I den anledning fik
han en gavekurv overrakt.
Kaj og Inge Lise har dog ønske om fortsat at hjælpe til i genbrugsbutikken ved
forskellige arrangementer – hvilket vi er
glade for!

Velkommen til Jørgen Madsen
Som ny i bestyrelsen blev valgt Jørgen
Madsen, som igennem flere år har arbejdet som frivillig på Lilleskov Teglværk.
Jørgen har tidligere arbejdet med entreprenørmaskiner, hvilket i mange situatio-

ner har været til stor glæde for os, med
den erfaring,når der skulle graves ud m.v.
- Du ønskes velkommen til et godt samarbejde.

Mindeord over Leif Larsen
som døde den 30. december 2021 efter længere tids sygdom.
Leif var indbegrebet af Lilleskov Teglværk – idet han over en periode på mindst
30 år havde været en del af de mange aktive frivillige – ligesom han også igennem
flere år var en del af bestyrelsen.
Leif var også med til at iværksætte ”Teglværksspillene” i slutningen af 1980erne,
hvor skuespillet foregik henover ringovnen.
Udover det praktiske var Leif også var en aktiv skuespiller i de år, hvor man
gennemførte Teglværks skuespillene.
Leif var også en af hoved aktørerne ved den årlige Sankt Hans fest.
Sidst men ikke mindst var Leif en særdeles god og savnet mekaniker ved skinnecyklerne, hvor han altid var klar til at give en hånd med uanset tidspunkter – dog på
nær når han var i Gråsten med veteranknallerterne!
Leif vil altid være savnet – Æret være hans minde !
18

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

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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Aktivitetskalender 2022
Fredag d. 25. marts kl. 18.00
Irsk aften

18. maj kl. 17.30 – 21.00
MC/BIL Teglværkstræf
Grillpølser, biksemad m. spejlæg, kaffe og
drikkevarer kan købes.

Søndag d. 3. april kl. 14.00-17.00
Søndagscafé / entré 25,- kr

www.mc-teglværkstræf.dk

Musikalsk underholdning ved:
Harmonikavennerne fra Årslev v/Bent
Nielsen. Der kan kan købes kaffe, te, kage
og drikkevarer. Mulighed for rundvisning.

21. maj kl. 10.00 – 14.00
ÅBENT HUS på Lilleskov Teglværk
(se Lokalaviserne)

Møbel- og genbrugsladen har åbent.

5. juni
INGEN SØNDAGSCAFE I JUNI

Onsdag d. 20. april kl. 17.30-21.00
MC/BIL Teglværkstræf
Grillpølser, biksemad m. spejlæg,
kaffe og drikkevarer kan købes.

16. juni kl. 17.30 – 21.00
MC/BIL Teglværkstræf

www.mc-teglværkstræf.dk

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

1. maj kl. 14.00 – 17.00
Søndagscafé / entré 25,- kr

www.mc-teglværkstræf.dk

Musikalsk underholdning ved:
Lindø Harmonikaklub
Der kan købes kaffe, te, kage
og drikkevarer.
Mulighed for rundvisning.

Åbningstider
i møbel- genbrugsladen:
Tirsdage
Torsdage
Lørdage		
Cafésøndage

Møbel- og genbrugsladen har åbent.
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kl. 09.00 – 11.30
kl. 13.00 – 17.00
kl. 10.00 – 13.00
kl. 14.00 – 17.00

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:
Leje for Skinnecykel/r pr. tur kr. 300,00
(mellem kl. 09.00 - 19.00)
Depositum skinnecykel pr. stk. kr. 350,00

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

