Nr. 2 - Juni 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
Tlf.14
64 76
Tommerup
St.Tommerup
- Tlf. 64- 76
1814 18
UDLEJNING
AF SKINNECYKLER.
Slagter/Delikat.
Tlf. 64 76 15 76
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Lilleskov Teglværk
Lilleskovvej 69, 5690 Tommerup

Valgt bestyrelse

Indhold

Jørgen Pindstofte
Næstformand

tlf. 41 42 21 19

Elef Holm
Sekretær

tlf. 29 11 02 98

- Leder
- Nyt fra tirsdagsholdet
- Skinnecyklerne
- Bal på teglværk
- Energiforbedringer
- Aktivitetskalender

Knud Larsen
tlf. 28 26 36 59
Formandknud-larsen@live.dk

Kaj Damkær Hansen Mobil: 61 30 59 92
kajdamkaer@lilleskov.dk
Georg Steensboe
Leif Larsen
Bent Due Andersen

tlf. 20 43 65 20
tlf. 64 76 31 08
tlf. 65 96 71 35

Suppleanter:
Connie Knudsen
Mads Ørbech

tlf. 51 54 93 26
tlf. 31 20 35 43

Kasserer
Arkil Olsen



Redaktion:

Kaj Damkær Hansen
tlf. 61 30 59 92
kajdamkaer@lilleskov.dk
Georg Steensboe
tlf. 20 43 65 20
steensboe@mail.dk
Knud Larsen
tlf. 28 26 36 59
knud-larsen@live.dk
Deadline for materiale til næste blad er
den 2. september 2020

tlf. 64 76 18 68
Kirkevej 31
5690 Tommerup

Annoncer / Reklameplader:

Kontaktpersoner

Tage Schärfe
tlf. 64 76 16 62
htschar@gmail.com

Lokaleleje & Rundvisning:
Flemming Hansen
tlf. 2362 9400

flemming@lilleskov.dk
Medlemskab:
Arkild Olsen

side 5
side 7
side 9
side 11
side 16
side 23

forsiden:
Tegning af Birgit Clausen

tlf. 64 76 18 68
arkildolsen@gmail.com

foreningens hjemmeside:
www.lilleskov.dk

MØBEL - &
GENBRUGSLADEN:
tlf. 28 87 81 88
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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
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Leder

Af Kaj Damkær Hansen

Jeg havde besluttet, at lederen ikke skulle
indeholde noget om Corona, så jeg gik og
filosoferede over, hvad jeg så skulle skrive
om?
Vi er alle sammen, mere eller mindre, berørt af den i øjeblikket, og den har naturligvis også haft store konsekvenser for Lilleskov Teglværk.

Skinnecyklerne er en vigtig indtægtskilde
for teglværket, men er også en vigtig turistattraktion for både Assens og Fyn. Det ville
være utroligt tragisk, at en sådan attraktion
skulle ødelægges bare fordi, der er en entreprenør, der ikke kan finde ud af at retablere
en skinnestrækning, de har massakreret, og
også har forpligtet sig til at levere tilbage i
brugbar stand.

Fra den ene dag til den anden blev teglværket lukket ned. Vi kunne selvfølgelig
ikke vide, hvor lang til det ville vare, men
gik nok med et lille håb om snart at kunne
komme i gang igen.

Nu åbner vi stille og roligt teglværket op
igen og følger myndighedernes retningslinjer. Tirsdagsholdet er gået i gang. Møbel-og
genbrugsladen er åben og bookingerne af
lokaler kommer sikkert også i gang igen.

Møbel- og bogladen lukkede ned, og dermed forsvandt en af vores vigtigste indtægtskilder. Annulleringer af lejeaftaler på
festlokalerne væltede ind.
Søndagscaféen blev aflyst. Ud over at give
et pænt supplement til vores indtægter, mistede mange også den store glæde de har,
ved at komme til disse arrangementer.

Søndagscaféen og motorcykeltræf starter
til september.
Foreningen havde planlagt en større udvidelse af køkkenet, men der har vi også trukket i nødbremsen og udsat det til foreløbig
næste år.

En total udsolgt irsk aften blev også aflyst. Man kunne naturligvis få sine billetter refunderet, men det er der ingen, der
har ønsket. Det gør det så lettere næste år,
til glæde for dem der har billetterne og til
skuffelse for mange, som havde håbet på
at kunne komme foran i billetkøen næste
gang.
Motorcykeltræf, som er ved at bide sig
fast med mange faste gæster, måtte også
aflyses. Skinnecyklerne plejer at starte til
påske. Det måtte så også udsættes. Det var
dog ikke kun Coronasituationen, der satte
en stopper for det. Inde i bladet er nærmere
beskrevet nogle af de udfordringer, det har
givet.

Vi har ingen folk på lønningslisten, men
der er stadig faste udgifter, der skal betales.
Det er forsikringer, vægtafgifter og lign.
Vi kan glæde os over, at solen har skinnet
så meget. Det er godt for humøret her i en
tid, hvor mange har været isoleret, men det
er også godt for teglværket. Den eneste indtægtskilde vi har haft siden vi lukkede ned,
er nemlig vores solfanger, der har produceret en masse energi, som vi kunne sælge.
Nu ser vi fremad og håber på en god sommer.
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Lokal kunstner
Forsiden af bladet denne ganger tegnet og
malet af den lokale Tommerup kunstner
Birgit Clausen.
Hvis nogen kan genkende hendes tegninger og akvareller, så er der ikke noget at
sige til det, idet hun ofte afholder udstillinger samt har bidraget med mange billeder i det lokale Kirkeblad igennem mange
år – ligesom forside billedet også er anvendt på Tommerup Vinen – se et andet
sted i bladet.

Fremtidens mursten
Strøjer Tegl 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

I sidste nummer af bladet indførte redaktionen
en fast rubrik, hvor vi ville fortælle løst og fast
om aktiviteterne på teglværket. Dette til oplysning for vores læsere og til inspiration for nye
deltagere, der kunne tænke sig at bruge deres
tid på noget meningsfuldt og være med i et
godt fællesskab.

etableret. Her viste det sig at mange steder var
lå skinnerne løst og andre steder var afstanden
mellem dem for stor og andre steder for lille.
Det problem er i skrivende stund endnu ikke
løst.
Skinnecykelsæsonen starter normalt til påske,
men på grund af corona situationen måtte starten udsættes på ubestemt tid. Nu er vi imidlertid i gang, da start dagen blev bestemt til 8.
juni.

På daværende tidspunkt kunne vi ikke vide,
at hele samfundet næsten blev lukket ned, og
selvfølgelig berørte det også aktiviteterne på
Lilleskov Teglværk.

Det var aftalt, at et hold frivillige skulle cykle
skinnecyklerne fra Tommerup til henholdsvis
Glamsbjerg og Assens. Forsamlingspåbuddet
om max. 10 personer satte imidlertid en stopper for det.

Nu er det ikke sådan, at folkene på tirsdagsholdet bliver slået helt ud af det.
Selv om aktiviteterne har været lukket ned, har
der alligevel været liv i nogle af værkstederne.
Holdet bag dieselmotoren og teglværksmaskinen er troligt mødt hver tirsdag (de er færre
end 10) og forsat. Motoren er selvfølgelig blevet startet så den ikke ruster sammen, men de
har også været flittige med det påbegyndte arbejde på selve teglværksmaskinen.

Udkørslen af skinnecyklerne måtte derfor
foretages ved hjælp af trailere. En mere besværlig og langsom proces.
Så man kan konkludere, at holdet har haft
mere end nok at se til.
Kaféen og køkkenet har været lukket. Det
samme har møbel-og genbrugsladen. Her har
der dog været lidt aktivitet med at rydde op og
også afhente enkelte effekter.

For enden af rampen hvor lokomotivet holder,
er der blevet ryddet op og ny gulvbeklædning
er ved at blive etableret med hjælp fra tømrerværkstedet. Magasinet til leret er ved at få ny
maling. Det er grundet, men mangler den sidste overfladebehandling.

Nu ser vi bare frem til at kunne åbne igen, og
komme i gang med vore projekter, der har
måtte ligge stille i nogen tid.

Skinnecykelholdet har på ingen måde ligget i
dvale. Hele banestrækningen skulle gennemgås for bevoksning og overkørslerne skulle
renses op. Det var dog ikke en tur uden problemer. På en strækning fra Glamsbjerg til Ebberup havde skinnerne været fjernet og var gen-
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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

Hverdage
Lørdag
Helligdage
Søndage

NIPA ApS
Ellehaven 11 · 5690 Tommerup
64 75 14 08
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Åbningstider:
10.00 - 17.00
09.00 - 13.00
10.00 - 13.00
Lukket

Så er Skinnecyklerne på sporet igen – sådan da...
Siden sensommeren har Entreprenørfirma
Aarsleff efter anmodning fra Assens forsyning gravet rør ned langs- og under banen
på strækningen fra Assens til Glamsbjerg
– hvilket har påvirket den gamle bane temmelig hårdt.
De store tunge bæltekøretøjer har delvis
kørt på svellerne og skinnerne som henholdsvis er blevet kvast og trykket skæve,
hvorfor der har været og stadig er et stort
reparationsarbejde for at få banen gjort klart
igen, så den er sikker at køre på, men den
bliver desværre aldrig igen som før.

Ny flot frontplade på en af skinnecyklerne.

Vores sæson er i år rykket noget grundet
Corona virusset hvorfor vi har startet ud
mandag den 8. juni – men desværre kan
strækningen Flemløse og Ebberup ikke
åbne op samtidig, idet skinnerne der er for
usikker at køre på, men vi håber, at det vil
lykkes Aarsleff at genoprette skaderne!

Sporene med drejeskive og rasteplads i Nårup
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MØBEL- & GENBRUGSLADEN
Lilleskov Teglværk ∙ Lilleskovvej 69 ∙ Tommerup St.

Fra den 1. August kan man igen aflevere
salgsbare møbler og effekter i Møbel- og
genbrugsladen på Lilleskov Teglværk
Gerne i åbningstiden.
- som noget nyt er der åbent i hele juli måned

Tlf. 28 87 81 88
www. lilleskov.dk
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Bal på teglværk

Af Kaj Damkær Hansen

Fra to folkemusikere har vi modtaget en
henvendelse om, at de gerne vil spille op
til folkelig sommer og sol-bal på Lilleskov
skal Teglværk. Dansen skal foregå under
halvtaget foran teglværket.

også tidligere spillet sammen bl.a. i danske
band Phønix.
De er begge uddannede fra konservatoriets
folkemusiklinje og har desuden fødderne
plantet i den danske folkemusiktradition
med et brændende hjerte og respekt for tradition og stor glæde og lyst til videreudvikling.

De to musikere er Kristine Heebøll på violin
og Jesper Vinther Petersen på harmonika.
Der er tale om pardans som polka, vals, mazurka, schottish og hopsa.
De dansene møde op parvis og danser kun
med samme partner under hele ballet.

Der er garanti for et godt bal med kræs til
øret og brændstof til benene.
Ballet finder sted søndag den 16. august
kl. 14.00 -17.00
Kaffe, øl og vand kan købes.

Heebøll og Vinther spiller en god blanding
af nykomponeret og traditionel dansemusik
fra bl.a. Thy, Læsø og Vestjylland.

Man kan læse mere på:
www.kristineheeboel.dk og
www.facebook.com/kristineheboell

De har sammen udviklet og forfinet deres
dansespil i denne duo siden 2001, men har
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Tommerup vinen
Museet Lilleskov Teglværk er nu kommet
på vinflasker – som er en Italiensk vin der
kan købes hos SuperBrugsen, Tommerup St.
Brugsuddeleren oplyste at man ønskede at
indføre en Tommerup Vin og mente Lilleskov Teglværk er det sted, som er mest kendetegnende for Tommerup St.
I den anledning kontaktede vi den lokale
kunstner Birgit Clausen, som gerne ville
lave et akvarel maleri af Lilleskov Teglværk, som dernæst er anvendt som etiket.
Et spændende projekt og god reklame samt
en perfekt værtindegave med et lokalt islæt.
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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

LEH-SERVICE

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
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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

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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Energiforbedringer på teglværket
Af Kaj Damkær Hansen

På Lilleskov Teglværk har vi altid gået meget op i at være energibevidste. Også før
den tid, hvor det rigtigt kom på tale at tænke
på miljø og energiforbrug.

Vi ved af erfaring, at man ikke altid får
slukket lyset, når der ikke er nogen i rummet. Det kan være glemsomhed, men ofte
kan det godt være lidt svært at finde ud af,
hvor lyset afbrydes. Derfor er der installeret
sensorer, som tænder og slukker lyset automatisk Det gælder både det udvendige- og
indvendige lys.

Den første varmepumpe blev installeret for
mere end 20 år siden i Kaféen. Noget der
var kendt på den tid, men ikke særlig udbredt. Den fungerede uden problemer til for
et par år siden, hvor den blev udskiftet med
en ny og forbedret model. Der er sket meget
med varmepumperne siden vi fik den første.
Dels er de blevet billigere og virkningsgraden er også blevet forbedret og så kører de
næsten lydløse.

Sidste nye energispareforanstaltning er vores UD-lamper. De brænder hele døgnet
hele året rundt. Vi var kommet dertil hvor
de genopladelige batterier skulle udskiftes og da lysstofrøret kun holdt ca. 1 år og
koster 100,00 kr., tog vi den beslutning at
udskifte til LED. De bruger kun 3,5 W og
har 25.000 brændetimer. Det er ca. 1/3 af
den energi som de gamle lamper brugte.
Det er måske i småtingsafdelingen, men da
de brænder hele døgnet, bliver det alligevel
en del, så investeringen kan tjene sig ind på
ca. 2 år.

Inden for den sidste halve snes år har vi løbende installeret varmepumper i alle rum,
hvor der kræves opvarmning, sådan at vi i
dag har i alt 9 varmepumper.
Det er ikke gjort med det. Vi har installeret
18kW solcelleanlæg, hvorfra vi får en lille
indtægt ved salg af el, men også dækker en
stor del af vores egetforbrug.

Alt dette er naturligvis godt for miljøet,
men det er også godt for vores pengekasse.
Vi skal selv tjene, så forretningen kan løbe
rundt, så hvad der er sparet er også tjent,
selv om det også er ned i småtingsafdelingen.

Glødepærer er løbende udskiftet til først
energisparepærer og efterhånden, når de
brænder ud, til LED pærer.
Det samme gælder lysstofrør. Efterhånden
som de brænder ud erstattes de af LED rør,
og alle nye installationer er naturligvis også
med LED rør.
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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
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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

}
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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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
5. juli
kl. 14.00-17.00
		

Søndagscafé
Aflyst

2. august
kl. 14.00-17.00
		

Søndagscafé
Aflyst

16. august
kl. 14.00-17.00
		

Bal på teglværket

6. september
kl. 14.00-17.00
		
		
		

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

		
		

Møbel- og genbrugsladen er åben og der er mulighed for
rundvisning og tur med lerbanetoget.

		
16. september
kl. 17.30-21.00
		
		
		
4. oktober
kl. 14.00-17.00
		
		
		

Årets sidste
Motorcykeltræf
Grillpølser, biksemad m. spejlæg,
kaffe og drikkevarer kan købes.
Søndagscafé
Musikalsk underholdning ved:
Valseværket
Der kan købes kaffe, te, kage og drikkevarer.

		
		

Møbel- og genbrugsladen er åben og der er mulighed for
rundvisning og tur med lerbanetoget.

23. oktober
kl. 18.00-23.00
		

Silvermoon Jazzband
Nærmere herom i næste blad.

1. november
kl. 14.00-17.00
		
		
		

Søndagscafé
Musikalsk underholdning ved:
Vestfyns Spillemandslaug
Der kan købes kaffe, te, kage og drikkevarer.

		
		

Møbel- og genbrugsladen er åben og der er mulighed for
rundvisning og tur med lerbanetoget.

Se nærmere i bladet

Åbningstider i møbel- og genbrugsladen:
Tirsdage
Torsdage

kl. 09.00-11.30
kl. 13.00-17.00

Lørdage
Cafésøndage

23

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

