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Knarreborg Smedie

Bed & Breakfast

Møllebakken 15 · 5690 Tommerup

med 1 familierum til 5 personer, samt 1 dobbeltværelse

Tlf. 64 76 13 13

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

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 · frydenborg@privat.dk
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Leder

Af Poul-Jakob Andersen
Sommetider kommer man til at tænke
over, hvad et museum egentlig er, og
hvad det skal indeholde. Når man
ser på forskellige museer landet over,
repræsenterer de typisk en mangfoldighed, der har noget med museets art at
gøre. Et jernbanemuseum indeholder
mange tog, ting, der har med tog og
dets vedligeholdelse at gøre, udbredelse
af jernbaner og meget mere. Sådan er
det med mange museer.

leskov Teglværk. Hun var udmærket klar
over, at der ikke blev produceret mursten
eller andet, men hun var også interesseret i det sociale liv, de forskelligartede
aktiviteter, der foregår, og hun ville gerne
besøge os sammen med sin familie. Hun
opfattede museet både som et Teglværksmuseum, men også som det aktivitetshus,
som det er.
Et andet sted i bladet, kan man læse et
brev, en teglværksmand har skrevet, efter
han besøgte Teglværket til ”Åbent Hus”
arrangementet den 22. maj. Han var
kommet helt fra Sjælland, og var noget
imponeret over alle de ting, der foregik
for at holde museet i drift, medens andre
museumsfolk bare sad og søgte om tilskud. Måske lige lidt firkantet fortolket af
undertegnede, men alligevel og sommetider fremmer firkantethed forståelsen. Det
passer jo også til en mursten! Så glemmer
vi lige drænror og tegltagsten.

Ser vi på Lilleskov Teglværk, viser det
en masse om teglværkets historie, men
det indeholder jo mange andre ting, der
egentlig ikke har med teglværket at gøre.
Der har aldrig været en Cafe og køkken,
et tømrerværksted, et smedeværksted,
cykelværksted, møbellade, eller for den
sags skyld fine malede maskiner. Der har
heller ikke været tog og bygninger, der
var sat fint i stand. Det var en arbejdsplads og et sted, hvor der blev produceret,
mursten, tagsten, drænrør og måske også
andet. Teglværket var vedligeholdt, så det
fungerede, et museum skal også tage sig
ud og være indbydende for gæster.

Ofte snakker vi om, hvordan vi bedst bevarer et autentisk udseende på Lilleskov
Teglværk, hvordan beholder og bevarer
vi bedst Teglværkets fremtoning. Alle er
enige om, at vedligeholdelse er meget
vigtig. Vi kan ikke bare sige, at det skal
stå, som det stod, da produktionen stoppede omkring 1984. Forfald skal under
alle omstændigheder undgås. Derfor er
det også nødvendigt med ombygninger,
tiltag, der kan komme til at sløre, det
oprindelige udseende. Det er foregået hele
tiden, siden produktionen stoppede. Som
tidligere nævnt er alle værkstederne og
cafe/køkken og hele møbelladen noget,

En engelsktalende kvinde ringede for nylig. Hun var interesseret i at besøge Teglværket, hvilket hun hurtigt fik sagt. Hun
var interesseret i teglværker i Danmark,
hvor hun bor og arbejder med arkitektur,
men også teglværker i Indien, har hendes
interesse. Man kan vel ikke sige, vi er
kommet på verdenskortet, men alligevel.
Jeg spurgte for en sikkerheds skyld, om
hun var klar over, at det var et museum,
og at der foregik mange andre ting på Lil5

i princippet kan producere tegl igen. Det
er positivt og bekræftende, når personer
udefra viser deres interesse for hele Teglværket og dens aktiviteter og giver udtryk
for det ganske uopfordret.

der er kommet til, og som egentlig ikke
har noget med teglværket at gøre, men det
er rammen om aktiviteterne, der financierer Lilleskov Teglværk. Det er med til
at give teglværket et liv, som ikke ses på
mange museer, især hvis man besøger det
om tirsdagen. Der mødes tirsdagsholdet,
der er alle de frivillige, men også mange
andre dage forgår der noget. Og så er det
jo dejligt, at man kan holde en fest i hyggelige lokaler, at man kan besøge møbelladen, at man kan køre på skinnecykler på
den længste strækning i Danmark. Dog
uden at behøve at køre hele strækningen,
der er meget Vestfynsk og Højfynsk natur
at nyde på selv små strækninger. Der er
værksteder og håndværkere der arbejder,
Teglværket ser godt ud, græsset er slået,
træværket er malet, og der bliver lavet
tiltag, der beskytter og bevarer en mulighed for at se et teglværk, der står, så det
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At skaffe sig økonomisk grundlag
Af Poul-Jakob Andersen

Når Lillleskov Teglværk selv skal skaffe
sig sit økonomiske grundlag, er der flere
områder, man skal være påpasselig med.

så velbesøgte efter corona. Der får man
jo kage, så kunne deltagere prøve at få
andre med, kan det jo være, at Teglværkets
kage kunne gøres større. En opfordring
til brugere og frivillige om at slæbe nogle
flere med, og dem, man får med, må gerne
købe noget.
MC/biltræf var godt også økonomisk, det
håber og regner vi med fortsætter, men det
er også en forudsætning for afholdelsen.
Der må dog stadig gerne komme flere, så
en opfordring til at udbrede kendskabet.
Udlejning af skinnecykler gik godt i sidste
sæson, vi håber det fortsætter også efter
corona. Men tag gerne nogle venner og
bekendte med på en anderledes cykeltur.
Tag eller få i det hele taget andre med, hvis
I kan.

Der skal foregå nogle aktiviteter, der giver
en indtægt. Det er der ved Cafe søndag,
MC/biltræf, udlejning, rundvisning, salg
fra møbelladen og andet, hvis der er mulighed for det, som irsk aften bl.a.
Det er også vigtigt, at vi holder hus, med
det vi har fået ind. Gammeldags sagt, at
vi ikke ødsler med pengene. Derfor er det
vigtigt, at vi alle betaler.
Vi skal med andre ord sørge for at kagen
bliver større, men at vi ikke gør kagestykkerne så store, så selv en større kage ikke
bliver stor nok.
Desværre er cafesøndagene ikke blevet
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NIPA ApS
Ellehaven 11 · 5690 Tommerup
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Afholdt ÅBENT HUS
Af Knud Larsen

Lørdag den 21. maj afholdt vi et
ÅBENT HUS arrangement for alle
interesserede som et ”nyt” start efter
Corona nedlukningen.

Genbrugsbutikken holdt åbent og havde
i dagens anledning 50% på alt, hvilket
var en stor succes.
I Cafeen var der udstilling af arbejdende
knipler ligesom det var muligt at købe
Pizza snegle samt ristede pølser.

De fremmødte kunne bl.a. besigtige den
nye køkkendepot samt opleve Teglværksmaskinen køre – ligesom der også
var gratis køretur med Lerbane toget.

Der var et pænt fremmøde fra nær og
fjernt samt næstformand Carl Jørgen
Schousboe fra Teglværksmuseet Nivågård Ringovn på Sjælland, som havde en
rigtig god og positiv oplevelse af besøget
– som han i et brev efterfølgende har
beskrevet til sin formand Jørgen G.
Berthelsen.

Der var åbne værksteder hvor man kunne
få oplysning om det store arbejde,det er
at holde Lilleskov teglværk kørende
– ligesom der var mulighed for at få
rundvisning og se den flotte ringovn.

(se kopi af brevet på side 11)
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Kopi af brev til formanden
Af Carl Jørgen Schousboe

Kære Jørgen.
Så har jeg været til åbent-hus-dag på
Lilleskov Teglværk. Det er helt imponerende, hvor meget de har fået lavet, siden
vi besøgte dem sidst.
Alle maskiner virker. Toget kører. Vores
gamle motor, som stod hos Erik Andersen
er renoveret og virker. De har fået nyt depotrum til køkkenet. Og så har de bygget/
indrettet et snedkerværksted (opvarmet) i
enden af den ene tørrelade.
Når skodderne er på plads kan man ikke
se, at det ikke længere er en tørrelade.
Smedjen var i gang med to smede. De har
også renoveret den gamle kulkælder.
De må efterhånden have samlet en stor
styrke af frivillige. En af de meste aktive
er over 90 år.
Jo, det var rigtig sjov at se. Og tænk en
gang – uden en eneste krone fra det
offentlige. Lidt hjælp i ny og næ fra fonde,
men ingen offentlig støtte. De tjener
alle deres penge til driften via dræsine

banen, rundvisninger, udlejning af opholdslokaler og arrangementer i kantinen.
De har sådan ca. mindst et arrangement
hver weekend. Og så er der selvfølgelig
handlen i genbrugsforretningen.
Deres næste projekt er et nyt tag over
ovnen. Det regner ned og de fonde, de har
kontaktet har sagt, at de skal genanvende
tagstenene. Så når vi i Nivå går og nørder
i årstal, teglværksprocedurer, værktøjer og
huller i stenene, så er ledelsen af Lilleskov
måske mere fokuseret på indtægtsdækkede
aktiviteter som fx udlejning og kantinedrift. Og så er der nogen af de frivillige,
der må tage sig af museumsvirksomheden.
Den der kombination af samlingssted for
lokalsamfundet og ustøttet museumsdrift –
og begge dele sådan lige engageret er ret
imponerende - hvem man så mødte. Man
kan noget på landet.
Men det var hyggeligt at besøge dem og
det var sådan set turen værd.
mvh Carl Jørgen

Nyt fra Skinnecykel fronten
Foreningen Lilleskov Teglværks
skinnecykler til Tour de France 2022

skal stå ved siden af hovedindgangen i
perioden op til og under Tour de France,
som en slags markering i henhold til
jernbane og cykling.

I forbindelse med at Tour de France i år
skal starte i Centrum af København, har
direktionen på den gamle jernbane hotel
ASTORIA fra 1934 og beliggende lige
ved siden af Hovedbanegården - forespurgt om muligheden for at få 2
skinnecykler til København, hvilket de
synes kunne være spændende.
Man ønsker, at de gule skinnecykler
11
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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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MC/bil-teglværkstræf
Af Poul-Jakob Andersen

Onsdag d. 18. maj, var der MC og biltræf
på Lilleskov Teglværk. Det var der også
den tredje onsdag i april. Der kom dog
mange flere motorcykler og biler i maj måned. Parkeringspladsen foran Teglværket
var mere end fuld af motorcykler, bilerne
var henvist til p-pladsen på den anden side
af vejen, på græsmarken op mod møbelladen holdt også mange biler.
Kendetegnende for motorcyklerne var, at
der både var nye og gamle, der va helt specielle motorcykler, og der var motorcykler
med sidevogn. Der var nok at se på.
Trofaste gæster ved teglværkstræffet (der
er nemlig flere års tradition for dem) var
den russiske militærmotorcykel URAL,
der blev bygget over en gammel BMW i
begyndelsen af 2. verdenskrig. Russerne
skulle opruste, de købte via Sverige 5 stk
BMW, som de kopierede og hurtigt fik
lavet flere hundrede af, og produktionen
fortsatte gennem krigen og efter. Lidt specielt, må det have været at være russisk og
tysk motorcykelkører i krigen, man kunne

risikere at køre side om side med næsten
identiske maskiner! Ural var den mest robuste i forhold til BMW`erne, Bemærkelsesværdigt, men det skyldes nok vejenes
beskaffenhed, og de russiske ingeniører
kendskab til dem. Sidst i 50`erne blev der
også lavet en civil udgave, den hed Dnepr.
Den blev for øvrigt fremstillet i Kiev,
hvilket Ural maskinerne til hæren også
gjorde. Lidt meget om Ural motorcykler,
men også en speciel motorcykel med en
historisk og politisk historie. Der kører
en del Ural/Dnepr veteranmotorcykler i
Danmark. En del af dem kom til Lilleskov
Teglværk. De havde for øvrigt også bestilt
rundvisning på Teglværket, så interessen
for andre historiske ting optog også Ural/
Dnepr kørerne. Der var som sagt også
andre gamle og nye MC`ere, der er noget
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at se på, også selvom man ikke er specielt
interesseret i netop MC`ere og biler. Så
mød bare op.
Besøgende og deltagere i træffet fik sig
også noget mad. På et tidspunkt, var der
en meget lang kø ved pølserne. Teglværket
har fået en ny brugt grill, det var meget
godt, for ellers var der mange, der måtte
vente meget længe. I cafeen kunne man
købe biksemad og spejlæg, der var der
også pænt med besøgende. Nogle, tager
sig også lige en pølse, medens biksemaden
bliver lavet. Der var god stemning, meget
at se på. Også Teglværket selvfølgelig.
Bilerne var ikke så centralt placerede,
men de fyldte godt på den anden side af
Teglværket. Der er også noget at se på,
gammel campingbus, store amerikanerbi-

ler, hurtige biler bl.a. en Ferrari, den med
hesten og almindelige gamle familiebiler,
dejligt, at der kom så mange. Og så kom
der endda endnu flere. Da træffet var slut,
holdt der nogle biler omme ved Møbelladen. Det viste sig at være nogle deltagere
fra Assens med amerikanerbiler. En af
dem havde set træffet, og havde tilkaldt
nogle flere, det er bare rigtig fint, hvis
rygtet om bil og MC træf på Teglværket
breder sig, det må alle sådan set meget
gerne være med til.
Det er jo dejligt med mange deltagere og
besøgende, og det er jo også godt for Teglværkets omsætning, det er bl.a. det, der er
med til, at vi kan drive Teglværket!
Der var for øvrigt 50 biler og 78 motorcykler.

Kloakseparering i Glamsbjerg
Hvor: Det centrale Glamsbjerg

De sidste år har vi haft forskellige udfordringer i udlejnings perioden af vore
skinnecykler og i år er ingen undtagelse,
idet Assens forsyning fra juni 2022 til
sensommeren 2023 graver og forstyrrer i
Glamsbjerg.
Det gør man for at fremtidssikre kloaksystemet, og for at sikre en mere miljøog
klimavenlig afledning af regn- og spildevand.
Når kloakarbejdet er udført, lægges der
ny asfalt i Søndergade, ligesom Assens
Kommune etablerer svingbaner og
helleanlæg.

(Søndergade, Assensvej, Odensevej,
Langbygårdsvej og Teglværksvej)

Hvornår: Opstart: 7. juni 2022
Afleveringsforretning: 6. september 2023
Det er et projekt, som på mange måder vil
genere vore skinnecykel lejere samt
hos udlejeren Cirkel K – Glamsbjerg, idet
der trafikalt bliver ensrettede
strækninger, hvilket gør det besværligt at
komme til cyklernes placering – og
umiddelbart er det resten af denne sæson,
som bliver påvirket af projektet.
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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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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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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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Syv små cyklister
Af Palle Andersen

Der berettes løbende om opgaverne
med vedligeholdelse og renovering af
skinnecyklerne.
Men der er ikke alene opgaverne med
cyklerne, de arbejder med. Det er også
flere af de folk herfra, som tager en tørn
med at holde de små 29 km skinner fra
Tommerup st. til Assens farbar for ukrudt,
træer og tornebuske.
En traktor påmonteret rydningsudstyr
skulle i år ellers ha` klaret opgaven for os.
Det gik også fint det meste af vejen
Men mellem Glamsbjerg og Ebberup gik
det galt. Som det kan ses på billedet satte
traktoren sig uhjælpelig fast og kunne først
bjærges af Falck dagen efter.

Strækningen var for blød til den tunge
traktor. Derfor måtte ”Syv små (og lettere) cyklister” i aktion. 5 mand og tre
cykler blev sat af lidt udenfor Ebberup,
hvorefter to mand med en cykel kørte til
Glamsbjerg for at begynde turen derfra.
De to ”rydningstog” kørte så henholdsvis
mod Glamsbjerg og fra Glamsbjerg mod
Ebberup. Heldigvis havde det flittige køkkenpersonale sørget for, at vi havde fået
forplejning med på turen. Så ca. midtvejs
kunne der holdes en pause hvor kaffe og
brød kunne nydes.
Selvom det var noget afbejde der skulle
gøres, bød dagen også på sol og tørvejr.
Så de ”Syv små cyklister” fik en god dag
(og noget motion).
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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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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
15. juni kl. 17.30 – 21.00
MC/BIL Teglværkstræf

17. august kl. 17.30 – 21.00
MC/BIL Teglværkstræf

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

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

www.mc-teglværkstræf.dk

www.mc-teglværkstræf.dk

3. juli kl. 14.00 – 17.00
Søndagscafe / entré - 25,- kr

4. september kl. 14.00 – 17.00
Søndagscafe / entré - 25,- kr

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

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

Møbel- og genbrugsladen har åbent

Møbel- og genbrugsladen har åbent

7. august kl. 14.00 – 17.00
Søndagscafe / entré - 25,- kr

14. september kl. 17.30 – 21.00
MC/BIL Teglværkstræf

Musikalsk underholdning ved John
og Kurts Duo.
Der kan købes kaffe, te, kage
og drikkevarer.
Mulighed for rundvisning.

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

Møbel- og genbrugsladen har åbent

Åbningstider
i møbel- genbrugsladen:

www.mc-teglværkstræf.dk

Tirsdage		
Torsdage
Lørdage 		
Cafésøndage

23

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

