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Knarreborg Smedie
Møllebakken 15 · 5690 Tommerup

Tlf. 64 76 13 13

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
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Leder

Af Knud Larsen

Det blev godt igen !
I Marts 2021 udgaven skrev jeg om de
mange nedlukninger vi har haft grundet
Coronaen – men også at det ville blive
godt igen.

Det var et herligt budskab også selvom
vi måske inden længe skal have den
tredje stik, derfor tag gerne stadig hensyn
til andre og husk afspritning m.v.

Mandag den 23. august tonede statsministeren samt hele Covid 19 holdet igen
frem på TV, et hvor man nu oplyste, at
der i den nære fremtid ikke var grund til
bekymring, selvom en del af de endnu
ikke vaccinerede unge var indlagt med
Corona smitten.

Allerede nu kan vi på Lilleskov Teglværk
mærke ”genåbningen” og har både i juli
og august haft mange bestilte gruppe
rundvisninger med kaffe og lagkager
eller boller – ligesom der igen er også er
god gang i udlejningerne til de mange
forsinkede konfirmationer og andre
familiefester, som har været udsat.
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Verninge Husflid har igen i år afholdt
uge 29 – dog i en mindre udgave, som
dog ikke forhindrede kursisterne i at
have haft en dejlig uge.

Med dette blad går vi nu ind i efteråret
efter en dejlig dansk sommer hvor vi har
haft godt gang i skinnecyklerne og vores
genbrugsbutik ligesom der har været stor
aktivitet i reparationer af bygningerne,og
alt dette kunne ikke lade sig gøre uden
de mange frivillige, som møder op hver
tirsdag formiddag ligesom mange også
findes på Teglværket andre dage
i løbet af ugen, der er jo altid et eller
andet der kan / skal laves.

De mange lejere kan nu få god glæde og
gavn af vores nye flotte depot, som det
er lykkedes os at få lavet under Corona
nedlukningen - grundet de mange aflysninger.
Vi har stadig nogle enkelte aflysninger,
men begynder så småt at starte op igen
med søndagscafeer og jazz aften og
håber, at vi fra næste år kan skrue helt
op for vore arrangementer.

Vi går et spændende efterår og vinter i
møde og hvis man betragter rønnebærtræerne i haverne og andre steder vil
man se, at der er mange rønnebær i år og
hvis man skal tro de gamle vejr varsler
betyder mange rønnebær at det bliver en
streng vinter - vi får se !
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Nyt fra tirsdagsholdet
Af Kaj Damkær Hansen

Nu er alt næsten ved at være normalt på
teglværket. Det er dog desværre ikke lykkedes at genetablere morgensamlingen kl.
8.00, men vi mødes som normalt til kaffe
kl. 10.00.

normale arbejde med at fjerne brændenælder, brombærranker og grene.
Man fik dog en lidt ekstra opgave, da Baltic Pipe meddelte, at det ikke bliver i år de
graver banen op, men sandsynligvis til næste år. Det betød, at skinnecyklerne skulle
flyttes tilbage fra Knarreborg til Tommerup. Det er ikke sådan bare, for selvfølgelig
kan man bare trille skinnecyklerne tilbage,
men drejeskiven skulle flyttes, og der var
ikke blevet ordnet for græs, brændenælder
og lign. Men nu kører de fra det gamle sted
resten af sæsonen.

Det nye depotrum er færdig, og der mangler så tilbage at få de aller sidste ting flyttet ind og hængt op. Der er stor tilfredshed
med de nye lokaler, som har givet mere
plads i køkkenet, da mange ting derfra er
flyttet der ind. Ligeledes har det givet et
større overblik over, hvor vi har tingene.
Udlejningen er kommet godt i gang, og
første ledig weekend er i skrivende stund
til maj næste år. Det er vi selvfølgelig
glade for, da der er et stort efterslæb, mens
Corona nedlukningen stod på.
Tømrerne er fortsat med den igangværende renovering af træværket udvendigt.
Det er en proces, der næsten ingen ende vil
tage, så de har projekter til lang tid.

Teglværksmaskinen arbejder man stadig
på at få malet. Det er et kæmpe arbejde,
for alle bevægelige dele bliver renset og
smurt. Der er mange krinkelkroge og det
hele skal have to gange. Først grunder og
dernæst den færdig maling. Det kræver
stor tålmodighed og akkuratesse.
Møbel- og genbrugsladen kører stødt videre, og der er god søgning. Efterhånden
er der mange faste kunder, men vi oplever
også, at en del kommer tilfældigt forbi
både fra nær og fjern.

Skinnecyklerne er i fuld drift, og de tilbagemeldinger der kommer, tyder på stor
interesse. Der har selvfølgelig været det

LEH-SERVICE

og MASKINUDLEJNING

64 76 23 13

Møllebakken 15 - 5690 Tommerup
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Fra en svunden tid
Af Kaj Damkær Hansen

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

maskineriet til produktionen af teglsten
og drænrør stod tørrelader, håndstrygelader, tørve- og brændselslader og
tipvognsbanen ud til lergraven.

Flere moderniseringer
I 1934 blev der lavet en tipvognsbane,
ligesom der havde været på den anden
side af vejen, den blev trukket af en
dieselmotor; men det meste af vejen
trillede den selv, fordi det gik ned af
bakke.

I de fem år under 2. verdenskrig var
ovnen slet ikke slukket. Der blev strøget
sten til hen i november, og der blev
strøget mange flere sten, end de kunne
nå at brænde. Stenene blev derfor klampet, det vil sige stablet i tørreladen, og
brændt i løbet af vinteren.

I 1937 blev den gamle strygemaskine
udskiftet med en nyere model. Denne
nye maskine bestod af en forælter og et
valseværk, der kunne ”si” urenheder fra.
Nu holdt man helt op med at håndstryge
stenene. De sidste håndstrøgne sten blev
brugt til teglværksskorstenen, som blev
bygget i 1939. Da man holdt op med at
håndstryge teglstenene, prægede man
dem. Det vil sige, man lavede mønstre
(riller) i de to endeflader og de to sideflader, altså alt, hvad der kunne blive
synligt i et byggeri. Så kunne stenene
kendes fra stenene fra andre værker.

Efter 2. verdenskrig blev der atter mere
behov for byggemateriale, og teglværket
blev igen udvidet. Nogle af tørreladerne
blev forhøjet med en etage, og nogle
af dem blev gjort længere. I 1945 fik
Jens Christian Madsen tilbudt at købe
Talleruplund, en gård på 80 tdr. land,
hvorfra Madsen tidligere havde købt 6
tdr. land. Gården var dyr, den kostede
kr. 180.000. Marie og Jens Chr. Madsen
snakkede længe om, om det kunne gå at
købe gården. Det var en stor beslutning,
at tage og mange penge at betale; men
de besluttede sig for det. Nu var råmaterialet til teglværket i hvert fald sikret
mange år frem i tiden.

Omkring 1939 bestod teglværket altså
af et ovnhus, hvor ringovnen og alt

Egen
Auto
trans
port

RYTTERGADE 8 - 5690 TOMMERUP - petersauto.dk@gmail.com
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Jakob Hansen
Samme år fik Madsen en ny medarbejder på teglværket. Det var Jakob
Hansen, der havde giftet sig med Marie
og Jens Chr. Madsens datter Julie, som
var en af trillingerne.
Julie og Jakob flyttede ind i huset på
Lilleskovvej mod at betale kr. 5000 for
det. Jakob Hansen var fra Tommerup
(han var i øvrigt også trilling). Han
havde gået i Tallerupskolen. Senere var
han flyttet til Frøbjerg. Han var uddannet landmand og kendte ikke meget til
teglværker, før han kom til Lilleskov
teglværk. Han blev dog hurtigt sat ind
i driften af Jens Chr. Madsen. Efterhånden som Madsen blev ældre og fik
problemer med hørelsen overtog Jakob
Hansen mere og mere ansvaret for
driften.

Julie og Jakob Hansen. Foto fra 1982
De nye maskiner gjorde, at ovnen igen
blev for lille, og i 1965 blev den udvidet
til 22 kamre og til at kunne rumme
120.000 sten. Det førte med sig, at der
igen blev for lidt plads i tørreladerne.

Jakob Hansen var i meget høj grad ligesom sin svigerfar med i arbejdet døgnet
rundt. Det kommer ganske naturligt, når
man har ansvaret for en sådan bedrift.
Det blev også for Jakob Hansen en livsform at tilse ovnen hver 5. time døgnet
rundt fra april til december. Fyringen
kunne ikke tilpasses i normal arbejdstid.
Jakob Hansen fik hurtigt lært at vurdere
ovnens temperatur uden brug af hjælpemidler og inden for 50 graders nøjagtighed. Det var en stor tilfredsstillelse for
Jens Chr. Madsen at vide, at arbejdet på
teglværket blev passet, og værket. Blev
ført videre.

I 1968 døde Jens Chr. Madsen og
teglværket overgik til et familieaktieselskab, ledet af Julie og Jakob Hansen.
Under byggekrisen i 1970`erne satsede
Jakob Hansen på produktion af drænrør.
Det viste sig at være en klog beslutning.
Det var en god afsætning på dem i de
våde somre i slutningen af 1970-erne.
Da Jakob Hansen i 1983 ønskede at
holde op med at drive teglværk, var
planerne om at bevare Lilleskov Teglværk for eftertiden så langt fremme, at
teglværket undgik at blive revet ned,
ligesom så mange andre værker er
blevet det.

Jakob Hansen blev bestyrer på teglværket i 1965. Fra 1962 ril 1970 var
der en hel del maskinelle ændringer,
forbedringer af bygningerne og tekniske
forbedringer.
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Foreningen Lilleskov Teglværk har fået tildelt
GF FYNS ILDSJÆLEPRIS 2021
Af Knud Larsen

Kære ildsjæle i Lilleskov Teglværk !
Først og fremmest vil vi gerne sige tusind tak for den ekstraordinære indsats,
I gør i dit lokalområde. Det er ildsjæle
som jer, der gør, at vi har en masse levende og hjertevarme lokalsamfund og
foreninger rundt omkring på Fyn.

I respekt for lokaliteterne er det lykkedes de frivillige at lave flotte lokaler
til brug for fester og andet, samt et
moderne stort køkken – nu også med en
funklende ny depot, ligesom toiletterne
for få år siden er blevet moderniseret.
Hver tirsdag formiddag – samt også
andre dage i løbet af ugen - har de
mange frivillige mødt ind på Teglværket
og hver ydet deres indsats på de mange
områder, som skinnecyklerne, genbrugsbutikken, vedligehold af bygningerne, i
køkkenet- og cafeen samt inden- og
udendørsområderne.

Dernæst vil vi gerne ønske jer et
kæmpestort tillykke!
I er nemlig en af de heldige vindere af
GF Fyns Ildsjælepris 2021 og dertilhørende 20.000 kroner, som I kan bruge til
et lokalt formål.
Claus Hanfgarn
Forretningsfører, GF Fyn

Hvis det ikke havde været for de mange
ILDSJÆLE ville der ikke have været
nogen forening Lilleskov Teglværk,
som nu huser Danmarks eneste fuldt
bevarede og fuldt funktionsdygtig
Teglværk

Ildsjæleprisen er hovedprisen og går
til en frivillig social forening/organisation, der har udmærket sig særligt
i det seneste år. Kickstarteren belønner nytænkning og iværksætterånd.
Den Bæredygtige sætter fokus på den
bæredygtige tankegang, der tænker i
langsigtede og ansvarlige løsninger.

Skulle DU få lyst til at være en del af
det gode sammenhold vi har blandt de
mange frivillige ILDSJÆLE – skal du
være meget velkommen – vi har som
anført mange spændende arbejdsområder, såsom GENBRUGSBUTIKKEN,
KØKKENET & CAFEEN samt VÆRKSTEDERNE - så der er med garanti
også noget for dig – se evt. nærmere på
vores hjemmeside – www.lilleskov.dk –

Foreningen Lilleskov Teglværk er
stolte og glade over at få tildelt anførte
pris der er en stor skulderklap til de
mange frivillige som har lagt mange
kræfter og fritid på Lilleskov Teglværksmuseum siden foreningens start i
1985.

SES VI PÅ TIRSDAG ?
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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

Tlf. 64 76 21 64
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Rundvisning på Lilleskov Teglværk
Lilleskov Teglværk må betegnes som et
levende museum. Men det er levende
på en speciel måde. Det er ikke et
teglværksmuseum, der laver teglværk
som mursten, drænrør elle tagsten, som
det blev gjort i tidligere tider. Det er et
museum, der står med de maskiner, der
blev anvendt de sidste år i begyndelsen
af 80`erne, hvor teglværket fungerede.
Det skulle være det eneste teglværksmuseum i Danmark, der står, så det kan
producere teglværksprodukter, hvis
det skulle være. De sidste maskiner
er blevet renoveret inden for de sidste
par år, så det hele virker. Det levende
museum består i alle aktiviteterne, der
er på teglværket som cafè, skinnecykler,
møbellade og flere arbejdende værksteder, der holder teglværket vedlige, og så
er der også rundvisning.

stenene blev tørret og til sidst brændt
i ringovnen. Ringovnen står, så man
kan se, hvordan den har fungeret, og i
princippet kunne den, som sagt, tages i
brug igen.
På Lilleskov Teglværks hjemmeside,
kan man se hvordan man bestiller en
rundvisning. Der står følgende.
I forbindelse med cafèarrangement
den første søndag i måneden, dog kun
fra april måned, er der rundvisning på
Teglværket. Rundvisningen varer ca. 1,5
time.
Prisen for voksne er kr. 30,og børn kr. 15,Uden for disse tidspunkter, kan der
bestilles rundvisning for grupper.
Min kr 300,-

Ved rundvisning vil man blive præsenteret for alle de funktioner, der var på
Lilleskov Teglværk og for det historiske. Man vil også blive præsenteret for,
hvor leret kom fra, hvordan det blev
transporteret fra udgravningssted til
teglværket med et lille tog. Togvognene,
der transporterede leret, er lavet om til
persontransport, så man kan køre med
lertoget til udgravningsstedet, hvor der
er en fantastisk udsigt over landskabet
mod vest til Brændholt Bjerg og Frøbjerg Bavnehøj og øst Tommerup St., og
Broholm kirke samt Dyred Banke.

Grupperundvisning kan kombineres
med en tur med lerbanetoget.
Dette skal dog bestilles særskilt.
Cafèen tilbyder for grupper på mindst
10 personer:
kaffe/te, lagkage samt rundvisning
kr 90,- pr. person.
Arrangementet skal bestilles minimum
14 dage før.
Henvendelse til Flemming Hansen
Mobil 2362 9400
e-mail flemming@lilleskov.dk

Tilbage på teglværket ser man, hvordan
leret blevet forarbejdet i den store ælte
og forarbejdningsmaskine, hvordan
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Aktivitetskalender 2021
29. oktober kl. 20.00-23.00
Jazzaften
Silvermoon Jazzband spiller
Se nærmere i bladet

I forrige nummer af bladet havde vi
meddelt, at vi startede med søndagscafé den 5. september.
Desværre var dagen allerede for længe
siden reserveret til andet formål, så det
skal vi stærkt beklage.

7. november kl. 14.00-17.00
Søndagscafe
De Thorøhuse Spillemænd spiller.
Der kan købes kaffe/te, kage og drikkevarer. Der er mulighed for rundvisning.
Lerbanetoget kører IKKE.
Møbel- og genbrugsladen er åben.

Nu er det ganske vidst, vi starter til
oktober. Der er imidlertid en ændring
fra tidligere.
Vi vil tage entre, idet det kommer til at
koste kr. 25,00 for indgangen.
Det hænger sammen med, at musikerne
tidligere har spillet gratis for os.
Og mange tak for det.
Ganske forståeligt vil de gerne have
dækket lidt af deres udgifter til
transport og lign. Derfor denne lille
ændring, som vi er sikre på, at vores
trofaste publikum også kan forstå.
3. oktober kl. 14.00-17.00
Søndagscafe
”Valseværket” spiller
Der kan købes kaffe/te, kage og drikkevarer. Der er mulighed for rundvisning
og tur med lerbanetoget.
Møbel-og genbrugsladen er åben.

14. november kl. 10.00-14.00
Julesalg fra Keramikken
Se nærmere i bladet

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
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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

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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Jazzaften med

SILVERMOON JAZZBAND
Fredag den 29. oktober 2021. Kl. 20.00 - 23.00
Det populære jazzorkester spiller
igen på Lillskov Teglværk.

Billetter á kr. 200,00 sælges fra
Møbel-og genbrugsladen på Lilleskov
Teglværk fra tirsdag den 28. september
kl. 09.00 og fremover i åbningstiden.

I år bliver det desværre uden spisning
først, men til første pause kan der
bestilles kaffe og kage.
Der sælges selvfølgelig øl, vand og vin
fra baren.

Der kan betales med Mobilepay eller
kontanter.
Bemærk:
Der er 80 billetter til salg, så det er princippet om først til mølle, der gælder.

Dørene åbnes kl. 19.00, og der er ingen
reserverede pladser.
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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
22

Julemarked
Søndag den 14. november
kl. 10.00 til 14.00
Sidste år kunne vi ikke få solgt ud af alle
de gode juleting, vi har på lager, og der
er i årets løb modtaget endnu flere gode
ting.
Det er derfor besluttet at inddrage
Keramikken og Kafeen til salg af alle
juletingene.

Der er også taget højde for, at man kan få
stillen sin tørst og sult.

De sælges til rigtige favorable priser.
Så med knap 6 uger til jul er der mulighed for at sikre sig nogle gode juleting.
Møbel- og Genbrugsladen har selvfølgelig også åbent.

I Kafeen sælges der
Flæskesteg med rødkål og rugbrød
Æbleskiver og gløgg

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
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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:
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

