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Valgt bestyrelse 
Knud Larsen tlf. 28 26 36 59 
Formand knud-larsen@live.dk

Jørgen Pindstofte tlf. 41 42 21 19
Næstformand

Elef Holm tlf. 29 11 02 98
Sekretær

Kaj Damkær Hansen Mobil: 61 30 59 92
 kajdamkaer@lilleskov.dk

Georg Steensboe tlf. 20 43 65 20
Poul-Jakob Andersen tlf. 21 40 96 74 
Bent Due Andersen tlf. 65 96 71 35

Suppleanter:
Connie Knudsen tlf. 51 54 93 26
Mads Ørbech tlf. 31 20 35 43

Kasserer
Arkil Olsen tlf. 64 76 18 68
 Kirkevej 31
 5690 Tommerup

Kontaktpersoner

Lokaleleje & Rundvisning:
Flemming Hansen tlf. 2362 9400
� flemming@lilleskov.dk

Medlemskab:
Arkild Olsen tlf. 64 76 18 68 

arkildolsen@gmail.com 

MØBEL - & 
GENBRUGSLADEN:
tlf. 28 87 81 88
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- Om- og udbygning af depot 
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Redaktion: 
Kaj Damkær Hansen tlf. 61 30 59 92
 kajdamkaer@lilleskov.dk

Poul-Jakob Andersen tlf. 21 40 96 74
 poul.jakob.andersen@gmail.com

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

Deadline for materiale til næste blad er 
den 1. September 2021

Annoncer / Reklameplader:
Tage Schärfe tlf. 64 76 16 62
 htschar@gmail.com

Forsiden:
Elevator

foreningens hjemmeside:
www.lilleskov.dk

Lilleskov Teglværk
Lilleskovvej 69, 5690 Tommerup
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Tallerup Antikvariat
Bøger & Vinylplader

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 · frydenborg@privat.dk        

Knarreborg Smedie
Møllebakken 15 · 5690 Tommerup

Tlf. 64 76 13 13
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Leder 
Af Kaj Damkær Hansen

Sommervise

Mange kender sikkert denne vise, og 
har sikkert også selv sunget den. Visen 
er skrevet af Oluf Ring i 1922, og 
første vers lyder sådan her:
 
Når egene knoppes,
og granerne duppes
og skræpperne kante den støvede vej;
når frøerne fortæller,
mens guldregnen hælder
sig over syrenen i hviskende leg,
//: da dages, da kommer
den danske skærsommer,
farvel�og�på�gensyn,�du�liflige�maj:// 

Efter en lang og grå vinter og til dels 
trist forår, har vi alle længdes mod de 
lyse aftener, sol og sommer. Det er 
ikke kun det triste vejr, vi har længtes 
efter at slippe af med, men en pandemi 
har hærget os og isoleret os fra familie 
og venner og al glæde og fest.

Mange af os har set frem til at kunne 
fejre fødselsdage, sølvbryllupper, 
guldbryllupper og andre festlige 
begivenheder, men har måtte erkende, 
at det ikke var lad sig gørligt. Vi har 
gået rundt og skulet til folk, vi mødte, 
for vi kunne jo ikke vide, om de var 
smittede.
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Nu dages det. Vi kan igen bevæge os 
mere frit omkring, og igen besøge 
familie og venner, gå på café eller til 
musikarrangementer.

Mange har efterspurgt vores 
søndagscaféer på Lilleskov Teglværk. 
De er savnet!

Kommer der Jazz eller irsk aften igen. 
Ja, det gør der. Starter tirsdagsholdet 
op igen. Ja, det gør det. Det har ikke 
ligget helt dødt, hvor der kun blev 
arbejdet i små grupper i henhold til 
de gældende restriktioner, men vi har 
savnet det sociale samvær. 
Vi ved, at det for mange er en dag, de 
ser frem til, og ikke kan undvære og er 
vigtig for deres livsindhold.

Omkvædet i sidste vers i Sommervise 
lyder:

//: men bedst som du kommer,
Du favre skærsommer,
så�hastigt�du�flyr�som�et�drømmerigt�
blund!://

Inden vi ser os til, så er sommeren 
omme, men heldigvis kan vi 
forhåbentligt stadig mødes både her 
på Lilleskov Teglværk, men også med 
familier og venner.

God sommer!
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Nyt fra tirsdagsholdet 
Af Kaj Damkær Hansen

Teglværket er så småt begyndt at vågne 
til live igen. Som det er fremgået af 
tidligere beretninger, har teglværket ikke 
ligget helt dødt hen. Små grupper har 
arbejdet i henhold til de til en hver tid 
eksisterende Corona regler.

Der var en udvidelse af køkkenet, en 
klargøring af skinnecykler og møbel- og 
genbrugsladen der skulle ryddes op i.

Efterhånden som Corona restriktionerne 
lempes og folk bliver vaccinerede vender 
de langsomt tilbage igen.

Skinnecyklerne er, lidt forsinket kommet 
i� gang� og� er� midlertidig� flyttet� til�
Knarreborg station, da der skal foretages 
nogle opgravninger i forbindelse med, at 
Baltic Pipe skal krydse sporet mellem de 
to Tommerup.

Nu forestår der et stort arbejde med at 
holde skinnecyklerne kørende og banen 
fri for brændenælder, brombærranker og 
grene.

Udlejningerne af festlokaler er så småt 
kommet i gang, og vi er glade for den 
udvidelse af køkkenområdet, vi har fået 
lavet her hvor vi har været lukket ned i 
lang tid. Vi er sikre på, at det vil blive til 
stor glæde og gavn for vore brugere.
Se omtale af det andet sted i bladet.

Møbel- og genbrugsladen er kommet 
godt� fra� start.� Der� er� blevet� flyttet� lidt�
rundt på tingene, og det har givet et 
bedre overblik. 

LEH-SERVICE
og MASKINUDLEJNING

64 76 23 13
Møllebakken 15 - 5690 Tommerup
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Tallerupvej 18-20 · Tlf. 63 76 00 64

NIPA ApS
Ellehaven 11 · 5690 Tommerup
64 75 14 08
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Fra en svunden tid 
Af Kaj Damkær Hansen

Her fortsætter historien om Lilleskov 
Teglværk, som den er fortalt af Karen 
Jespersen og Sven Spangsberg.

Moderniseringen efter krigen
Lige efter krigen kom der gang i 
Lilleskov Teglværk. Der blev bygget 
en ringovn, som kunne rumme 20.000 
sten,�til�at�afløse�den�gamle�højovn.�
Ringovnen var meget mere økonomisk 
(billigere i drift) end højovnen, fordi 
den kunne være i gang hele tiden og 
varmen blev udnyttet bedre. Der var 
12 kamre i den nye ringovn. Varmen 
bevægede sig rundt efter det tidligere 
omtalte princip. Det var altså sådan, 
at man kunne brænde teglsten i en 
afdeling af ovnen, mens den modsatte 
side var så kold, at der kunne de 
færdigbrændte sten samtidig køres væk 
fra. Der blev brug for meget mere ler, 
og der anlagdes derfor et tipvognsspor 
ud til lergraven. Desuden ansattes 7-8 
arbejdsmænd, hvoraf der hele tiden var 
tre i lergraven for at grave ler. Der var 
altid to til at stryge sten og to til at køre 
stenene fra strygebordet. Resten hjalp 
på tørrestederne: I det fri, i laden eller 
ve ovnen.

I�1920´erne�fik�man�en�strygemaskine�
til�teglværket.�Den�bestod�af�en�aflang�
trækasse med en aksel forsynet med 
knive, der sad på skrå. 
Knivene æltede og pressede ler massen 
gennem et mundstykke, der havde 
de nøjagtige mål, murstene skulle 
have. Herfra blev leret presset ud på 
strygebordet i en lang ”pølse”, som blev 
skåret af med en trestenskasse (kasse 
med tre rum, der blev presset ned over 
”pølsen”, så der blev skåret tre sten 
ad gangen). Man håndstrøg dog stadig 
langt�de�fleste�sten.

En ændring i driften skete, da man 
købte 6 tdr. land jord fra Talleruplund. 
Den jord lå lige på den anden side 
af vejen, den nordlige side. På den 
jord begyndte man nu at grave ler, og 
stenene blev strøget og lagt til tørre der, 
for senere at blive kørt over vejen og 
brændt i ringovnen.

I 1922 var indtjeningen særlig god. 
Tommerup Teglværk holdt lukket meget 
længe på grund af lockout.

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

Egen Autotransport
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Madsen på Lilleskov Teglværk var 
ikke i arbejdsgiverforeningen, så han 
lockoutede ikke og solgte det år en 
masse sten. 

Teglværket flyttes over vejen
I 1929 havde Jens Ch. Madsen tjent 
så meget på Lilleskov teglværk, at 
han kunne bygge et nyt teglværk. Til 
byggeriet blev der brugt mange af 
materialerne fra det gamle teglværk. 
Der blev købt brugte materialer fra 
andre teglværker og kun ganske få 
nye. Teglværket blev placeret på 
den nordlige side af vejen, hvor man 
allerede længe havde hentet leret og 
lufttørret stenene. Stenene blev dog et 
par år endnu trillet over vejen for at 
blive brændt.

Så snart teglværket var færdigt, 
byggedes tørrelader i tilknytning til det. 
Den sidste tørrelade var færdig i 1938-
39. De blev alle bygget i en etage og 
lige lange.

I�1931�blev�den�gamle�ringovn�flyttet�
over på den anden side af vejen, hvor 
fremstillingen foregik. Samtidig blev 

den�bygget�om,�så�den�fik�18�kamre�
(plads til 80.000 sten).

Bygningen af den nye ringovn 
var et temmelig stort projekt, og 
derfor indhentede Madsen tilbud fra 
forskellige murere. Der blev givet to 
tilbud, et fra organiserede murere og 
et fra uorganiserede. De organiserede 
murere ville ikke have åbnet tilbuddet 
sammen med de uorganiserede 
murermestre.

Madsen, der altid var hurtig med en 
løsning, fandt også på råd denne gang.  
 
Det var vigtigt at holde sig gode venner 
med begge grupper, da begge købte sten 
på Lilleskov teglværk. Det gjorde han 
også, idet han tilbød de organiserede 
murermestre at få eneret på at bygge 
ringovnen. De uorganiserede bad 
han samtidig give tilbud på at bygge 
et�enfamiliehus.�Madsen�fik�bygget�
ringovnen af den ene gruppe murere og 
den anden gruppe huset på hjørnet af 
Lilleskovvej og Storskovvej skråt over 
for teglværket.

Huset på hjørnet af Lilleskovvej og Storskovvej,  

der senere blev Julie og Jacob Hansens hjem.
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E 

e

v. Carsten Sørensen - Aut. VVS-installatør
Krengerupvej 37 • Tlf. 50 95 36 10 • 5690 Tommerup • www.skovlund-vvs.dk
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Depotet er blevet færdigt 
Af Poul-Jakob Andersen

Nu har tømreren været i gang, depotet er 
færdigt, blot mangler inventaret at blive 
lavet.

Tømreren har lavet tag, efter vi selv 
har lavet forberedelser både i form af 
beregninger, men også i form af opsætning 
af bjælker og andet tømmer, der skulle til 
for at lave taget.
Taget er let skrånende, så regnvandet kan 
løbe�ned�i�afløbet.�Det�er�et�afløb,�der�skal�
tage vand fra mange af de andre tage over 
bygningerne ved siden af. Der er lavet 
overløbssikring,�hvis�afløbet�bliver�stoppet,�
er�der�et�andet�afløb,�der�sidder�på�siden�af�
væggen, hvor regnvandet kan løbe ud, der 
skulle jo nødig blive oversvømmelse på et 
tag, der er inde midt i bygningerne.

Tømreren�fik�lavet�alle�forberedelserne,�og�
sørgede også for, at der kom en tagdækker, 
der lagde en vandtæt dug på, så var alt 
parat, til det indvendige.
Der er tre rum i depotet, to små depotrum 
og et større. Inden de blev lavet, blev 
der isoleret og sat gips op på væggene. 
Dernæst blev der lagt klinker på gulvene, 
så skillevæggene til de to små rum kunne 
blive lavet. Der skulle laves skillevægge, 
 

der skulle laves nye vægge hele vejen 
rundt, de vægge blev lavet af gips. 
Elektrikeren havde trukket ledninger og 
forberedt alt til de elektriske installationer. 
 
Vi har haft en maler til at spartle, resten 
af� malerarbejdet� med� opsætning� af� filt�
og maling er blevet udført af malere, der 
kommer og arbejder på Teglværket. 

Det store rum, kan også ses som en 
udvidelse af køkkenet idet porcelæn, 
glas og andet skal stå der på rulleborde 
lige til at køre ud og ind af både køkken 
og cafe. Det vil gøre tilværelsen meget 
nemmere både for daglige brugere og for 
dem, der har lejet lokalerne til forskellige 
arrangementer. Det vil også være mere 
hygiejnisk. Køleskabene bliver også 
placeret her, ligesom rengøringsmidler, 
rengøringsredskaber mm. 

De�to�småaflåste�rum�er�dels�til�Teglværket�
og dels til Lions, der lejer sig ind hos 
Teglværket. Der er kommet et dejligt depot 
ud af anstrengelserne, og vi glæder os til 
at tage imod brugerne, som vi håber bliver 
lige så glade for det, som holdet bag har 
været for at lave det. 

KLINIK FOR FODTERAPI

Tlf. 40 177 762 - 64 762 762              

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

Klinikken er åben:
Mandag - Onsdag - Fredag

Hjemmebesøg:
Tirsdag - Torsdag
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tommerup
Ellehaven 6
5690 Tommerup

brobyværk
Bøgebjergvej 54
5672 broby

Dit lokale værksted med 
den høje service og lave pris

Book tid nu på tlf. 21 33 12 00

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 el-  
eller hybridbil
 Service- og reparationsaftaler
 FordelsKlub, hvor du bl.a. optjener 
5% i bonus
 Rabataftaler med firmaer, klubber, 
foreninger mv.

Åbningstider: Mandag-torsdag kl. 07.30 - 16.00  ·  Fredag kl. 07.30 - 14.00

Hos os får du altid 

gratis lånebil 
med fri km

Vi servicerer også mesters vognpark.
Lån en gratis varebil mens din egen er på værksted hos os!
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Tlf. 64 76 21 64

Hair by Nybo
Tlf  51 82 77 88 

Skolevej 7A
5690 Tommerup

Online booking:
Hairbynybo.dk
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Foreningen Lilleskov Teglværk 
Bestyrelsens beretning for året 2020 / 21

I forbindelse med vores general-forsamling 
den 6. marts sidste år, var der nok ikke 
nogen, som havde anelse om, hvad der var 
i vente – selvom Covid-19 nok på en eller 
anden måde spøgte ude i den store verden 
-især i Kina – men ikke i Tommerup.

Onsdag den 11. marts 2020 kom så 
udmeldingen fra statsministeren og at hele 
landet mere eller mindre skulle lukkes ned 
– vi nåede lige at afholde et konstituerende 
bestyrelsesmøde torsdag den 12. marts.

Ingen havde vel regnet med, at 
nedlukningen skulle vare længe – hvorfor 
vi i bestyrelsen planlagde den kommende 
sæson – i håb om, at det kunne indfries, 
men fandt efterhånden ud af, at det ikke 
ville kunne lade sig gøre bl.a. grundet 
forsamlingsforbuddet.

Så alle vore planlagte offentlige og interne 
arrangementer for resten af 2020 blev vi 
desværre�nødsaget�til�at�aflyse�–�hvilket�de�
har været og er indtil videre.

Enkelte fra tirsdagsholdet mødtes i 
gældende respekt for de udstukne 
regler og i en periode, opfordrede vi 
alle til blive hjemme – ligesom vi også 
nedlukkede genbrugsbutikken. Tirsdag 
den 16. juni forsøgte vi en stille opstart for 
tirsdagsholdet.

Idet sommeren og varmen gjorde sit indtog, 
lykkedes det os Coronasikret at få kørt 
Skinnecyklerne ud på banestrækningen 
af bl.a. Multiatleterne fra Assens – så de 

forsinket var klar til udlejning fra den 8. 
juni og frem til udgangen af uge 42.

Efter et forholdsvis godt udlejningssår - 
selvom banen stadig var præget af skader 
fra de nedgravede rør ved Assens forsyning 
-�fik�vi�også�hjælp�af�Multiatleterne�til�at�
køre cyklerne hjem igen.

Møbel- og genbrugsladen har også været 
præget af nedlukninger m.v., men har 
dog alligevel haft en rimelig omsætning – 
ligesom butikken har fået mange rosende 
ord med på vejen af kunderne.

Et længe ønske om renovering af 
køkkendepotet – hvortil vi havde modtaget 
et tilbud fra tømreren - blev udsat indtil 
videre, idet vi grundet situationen ikke 
kendte noget til vores indtægter m.v. - 
men idet Corona situationen fortsatte ind 
i 2021 - blev vi i bestyrelsen enige om at 
igangsætte projektet, hvilket har været det 
helt rigtige beslutning.

Selvom Corona situationen på mange 
måder har været negativ, må vi nok 
erkende,� at� de�mange� aflyste� udlejninger�
af Teglværket til fester m.v. har været 
positivt for projektet – under normale 
omstændigheder tror jeg ikke, at det har 
kunnet lykkedes. - Man må erkende, at 
det under kyndig vejledning ved Erling er 
lykkedes at få en fantastisk depot rum med 
direkte adgang fra køkkenet – noget som 
vore forhåbentlige mange lejere fremover 
også vil få glæde af.
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Som tidligere nævnt, har tirsdagsholdet 
officielt� holdt� fri,� men� der� har� alligevel�
mødt en del frem og det har måske også 
set voldsomt ud, når man udefra har set 
”bilparken” - men jeg kan garantere for, at 
alle har holdt sig i de anbefalede grupper 
med hensyn til forsamlings forbuddet – 
ligesom vi i en længere periode og har 
udeladt fælles morgenkaffe – hvilket vi 
stadig� gør� og� de� flittige� folk� i� � køkkenet�
har smurt en lille personlig bakke, som 
efterfølgende er blevet fordelt i de 
omhandlende grupper.

Der har hele tiden været mulighed for 
afspritning samt brug af mundbind – især 
i vores genbrugsbutik – og vi har på intet 
tidspunkt haft nogen, som har været smittet 
eller syg af Corona.

Situationen har også gjort det svært for 
bestyrelsen at få kommunikeret beskeder 
ud til den enkelte frivillige, hvorfor vi ved 
fælles hjælp har fået udfærdiget en liste 
med mailadresse på samtlige – hvilket gør 
det sikkert og
Coronafrit at udsende div. oplysninger og 
beskeder m.v.

I forbindelse med, at der i sommeren 
sidste år blev lukket lidt op igen for 
forskellige aktiviteter, blev der søndag 
den 16. august efter anmodning af nogen 
arrangører afholdt ”bal på teglværket” ude 
under halvtaget. - deltagelsen var vist ikke 
særligt stor.

Endvidere deltog Hugo, Bent, Jørgen og 
undertegnede lørdag den 19. september 
i et Teglværksinitiativ møde på museet 
Cathrines minde – en hyggelig og 
spændende dag, hvor erfaringer m.v. blev 
drøftet og udvekslet.

Efter henvendelse fra uddeleren Jan i 
SuperBrugsen Tommerup St. har vi fået et 
billede / etiket af Lilleskov teglværk på en 
”lokal” vin fra Italien. Efter henvendelsen 
blev den lokale kunstner Birgit Clausen 
kontaktet og forespurgt om hun kunne 
tænke sig af male et billede af Teglværket 
– hvilket hun meget gerne ville. Det 
resulterede til anførte etiket og billedet 
hænger ude i mellemgangen – støt Brugsen 
og køb den gode vin.

Som man vil kunne se på dagsordenen, 
så modtager Leif Larsen ikke genvalg.  
Leif skal have en kæmpestor tak for sin 
medvirken i bestyrelsen samt ikke mindst 
for sit store engagement for foreningen 
Lilleskov Teglværk – især i forbindelse 
med skinnecyklerne, men også i sin tid med 
teglværksspillene samt Sankthansbålet, 
hvor Aase også var en stor drivkraft.
Idet Leif desværre ikke kan være til stede, 
har han og Aase modtaget en erkendtlighed 
fra Foreningen Lilleskov Teglværk.

Til slut vil vi 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 
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.

Knud Larsen
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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

Ring og bestil på 

Tlf. 64 76 18 00

Åbningstider
Mandag - fredag kl. 16.00 - 21.00
Lørdag - søndag kl. 15.00 - 21.00

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

Vi har plads til 30 spisende gæster.
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Referat 
fra den ordinære generalforsamling på Lilleskov Teglværk, Onsdag den 26/5 2021

Dagsorden:

1 Valg af dirigent
 – Georg Steensboe blev valgt
    ----- 0 -----

2 Valg af referent og stemmetællere
 -  Elef Holm blev valgt som referent
 - Valg af stemmetællere blev udsat til 
et   eventuelt behov opstod.
    ----- 0 ----- 

3 Forlæggelse af bestyrelsens beretning 
v/  formanden:
 - beretningen blev godkendt uden  
 kommentarer.
    ----- 0 -----

4 Forlæggelse af regnskab til 
godkendelse:
 - regnskabet blev godkendt.
    ----- 0 -----

5 Indkomne forslag:
 - der var ingen forslag.
    ----- 0 -----

6 Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen:
 På valg var Leif Larsen - han 
modtog   ikke genvalg.

 Bent Due Andersen og
 Knud Larsen
 Begge blev genvalgt.

 Der var nyvalg til 
 Poul-Jacob Meldgård Andersen.

    ----- 0 -----

7 Valg af 2 suppleanter:
 - Connie Knudsen (genvalgt),  
 Mads Ørbech (genvalgt)
    ----- 0 -----

8 Valg af 2 revisorer og  
 1 revisorsuppleant:
 På valg var Poul-Jacob Andersen  
 og Ulla Holm
- de modtog ikke genvalg.

Der var nyvalg til Palle Andersen og 
Mogens Fog Nielsen.

  Revisorsuppleant Tove Hüttel 
(genvalgt)
    -----0-----

9 – Eventuelt

Palle Andersen spurgte til eventuelt 
coronatilskud til teglværket. Kassereren 
svarede på kommentaren. 
Grete ”Flora” Madsen udtrykte ros til 
alle de frivillige på teglværket.

Dirigenten takkede for god ro og 
orden og formanden udtrykte håb for 
at der kan serveres gule ærter ved 
generalforsamlingen i 2022.
    ----- 0 -----

Elef Holm
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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

TANDLÆGERNE BØGILD
V/ Anne Bøgild
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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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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

Aktivitetskalender 2021

Bestyrelsen har besluttet, at det igen 
er forsvarligt at starte aktiviteterne på 
Lilleskov Teglværk fra september:

5. september kl. 14.00-17.00 
Søndagscafe

3. oktober kl. 14.00-17.00 
Søndagscafe

29. oktober kl. 18.00-23.00 
Silvermoon Jazzband

7. november kl. 14.00-17.00 
Søndagscafe

Aftaler med musikerne til søndagscafe 
er endnu ikke på plads, men der vil 

som sædvanligt kunne købes kaffe/
te, kage og drikkevarer. Møbel- og 
genbrugsladen er selvfølgelig også 
åben. Der er rundvisning og lerbanen 
kører, såfremt vejret tillader det.

Enkelthederne omkring jazzaftenen 
er endnu ikke på plads, men det kan 
oplyses, at bandet glæder sig rigtig 
meget til at komme og spille for os.

Følg med i lokalaviserne, vores 
hjemmeside www.lillskov.dk og på 
Facebook.

Vi må selvfølgelig tage de sædvanlige 
forbehold for, at reglerne for, hvor 
mange vi må samles, kan ændre sig.
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STØT VORES ANNONCØRER!

Udlejning:

SuperBrugsen
Tallerupvej 16, Tlf. 64 76 14 18
06217@coop.dk

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

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

På skinnecykel i
den fynske natur 

Skinnecykling - en anderledes
oplevelse for hele familien. 
Skinnecykling Tommerup

Tommerup-Glamsbjerg-Assens
Oplev det frodige fynske landskab i 
ro og mag - tag en tur på skinnecykel

STØT VORES ANNONCØRER!


