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Født 6 maj 1970, Brædstrup, 
Østjylland. 

Jeg er uddannet keramiker 1998 
og har siden været selvstændig 

som keramiker og billedkunstner.  
Sideløbende med mit arbejdende 
værksted driver jeg, i samar-
bejde med Verninge Husflid, en 
keramik og billedskole for børn 
& unge, samt voksen og familie 
hold om aftenen og i weekender. 
Jeg arbejder i øjeblikket med et 
formiddagskoncept der kommer 
til at hedde ”åbent værksted for 
efterlønsmodtagere og pensioni-
ster”. Alle mine undervisnings-
hold foregår i eget værksted. 

I mit kreative arbejde, såvel 
personligt som underviser, er 
det mit ønske at udforske og 
udfordre de komplementære 
modsætninger i former og farver. 
Jeg elsker at vende tingene på 
hovedet og undres.
Forsiden er et maleri ud af fire, 
der alle er malet ud fra citatet 
”selv den længste rejse starter 
med et skridt”. Et citat der lidt 
er blevet mit livs motto, når det 
gælder livet, kærligheden og 

arbejdsmål. intet kommer af sig 
selv, men tør man tage det første 
skridt, så er man godt på vej.

Kære Tommerupborgere!

Lions Club Tommerup er glade for, og stolte 
over, hermed, at kunne udsende 28. udgave 
af vores julehæfte ”Jul i Tommerup”.
Vi ønsker alle vore læsere en rigtig Glæde-
lig Jul og et Godt og Lykkebringende Nytår 
2010.
Samtidig vil vi gerne benytte lejligheden 
til, at takke alle der har støttet vores arbejde 
i det forløbne år. Ikke mindst de mange 
trofaste annoncører, forfattere og andre, der 
gør udsendelsen af dette hæfte muligt, så 
vi derigennem kan være med til, at støtte 
nogle gode formål.
Vi håber igen i år, at bladet vil give rigtig 
mange nogle timers god underholdning og 
hyggelig læsning.
Julehæftets forside er i år tegnet af Dorthe 
Henningsen som vi takker for et dejligt bille-
de med farver og former der giver plads til 
både begejstring, godt humør og fordybelse. 
Læs andet sted på denne side kunstnerens 
egen præsentation af sig selv og sit arbejde.
Julen er traditionernes tid og det forsøger vi 
også, at holde fast i i vores blad, så derfor 
har borgmester Finn Brunse igen i år bidra-
get med en artikel som både følger op på 
konsekvenserne af kommunalreformen, 
som jo efterhånden er 3 år gammel, og 
fortæller om årets gang i Assens Kommune.
Også et indlæg fra en af vore præster er en af 
de faste traditioner som Svend Forvang i år 
har påtaget sig, at videreføre med sit inspi-
rerende og smukke indlæg.
Årets virksomhedsportræt skildrer en af de 
nye, spændende virksomheder i kommu-
nen, nemlig Tommerup Erhvervspark.
Som i de tidligere udgaver har vi også i 
år artikler der skildrer vores lokalsamfund 
både nu og tidligere.

I den historiske skildring ”Barndomsmin-
der fra Kirkebjerg i Gl. Tommerup under 
besættelsen” giver tidligere skolelærer og 
præst Harry Jensen en spændende beret-
ning om hvordan hverdagen kunne forme 
sig for ”almindelige” mennesker i den tids 
Tommerup.
Artiklen ”Kulturlandsby 2009” giver til 
gengæld et nutidigt portræt af en del af 
Tommerup hvor de internationale relationer 
heldigvis er af en noget anden karakter end 
den de havde i Harry Jensens artikel.
Den årlige stilekonkurrence mellem elever 
fra byens skoler har vi i år valgt, at give 
en lidt anden drejning således, at det er en 
konkurrence mellem skolernes 6.-klasser, 
men både emne og form har vi ladet være 
op til den enkelte skole / klasse. Det eneste 
krav til projektet var, at det skulle kunne 
præsenteres i vores julehæfte, d.v.s. med 
billeder eller tekst eller en kombination af 
dette.
Efter aflevering af løsningerne skulle et 
udvalg, bestående af medlemmer af Lions 
Club Tommerup, udvælge de projekt, der 
efter vor mening, er de to bedste og vinde-
ren belønnes med en præmie på 2000 kr til 
klassekassen mens nr. to modtager 1000 kr
Formålet med projekterne har været at give 
skolerne mulighed for, at give borgerne 
i kommunen et lille indblik i noget af det 
arbejde, der udføres i skolerne.
Dette er der kommet nogle spændende resul-
tater ud af, med emner der spænder lige fra 
bearbejdelse af en forfatter, over en utraditi-
onel behandling af tiden omkring Christian 
d. 4., til et projekt med en masse forslag til, 
at forbedre den pågældende skole.
Udvalget, der skulle afgøre hvem der 
var vinder af konkurrencen, har været på 
en svær opgave. Andetsteds i hæftet kan 

vinderprojekterne læses og der er en kort 
reportage fra prisoverrækkelsen til nr. 1.
Titlen som Årets Sportspræstation og den 
tilhørende præmie på 5000,- kr tilfalder i år 
ikke en enkeltperson eller forening men er 
dedikeret til en årligt tilbagevendende begi-
venhed, nemlig det årlige Nytårsløb, idet vi 
mener dette er en begivenhed der er til gavn 
og glæde for såvel en stor del af kommunens 
egne borgere som for mange mennesker 
udenfor kommunen. 
Alle får her lejlighed til, at dyrke den fysi-
ske sundhed og et godt socialt samvær, og 
som en sidegevinst får de ”udenbys” delta-
gere lejlighed til, på en god måde, at stifte 
bekendtskab med vores kommune.
Igen i år har Lions Club Tommerup afholdt 
en del aktiviteter med det formål at indsam-
le midler til støtte for humanitære formål 
lokalt, nationalt og internationalt, og igen i 
år er det lykkedes at indsamle en pæn sum, 
der er med til, at gøre en forskel for mange 
mennesker for hvem hverdagen ellers kan 
være en hård og ubarmhjertig sag.
Dette kan vi kun gøre fordi vi overalt i vores 
lokalsamfund møder stor støtte og forståel-
se når vi afholder vore arrangementer.
I januar har vi en ny aktivitet hvor man, 
samtidig med, at man selv har det sjovt og 
bliver godt underholdt, kan være med til, at 
støtte vores arbejde. Her tænker jeg selvføl-
gelig på vores SLAGERPARADE som man 
kan se annoncen for på side 25 i dette hæfte.
Endnu en gang Tak for et godt år og på 
gensyn i 2010.

På vegne af julehæfteudvalget
Lions Club Tommerup
Finn Petersen
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Af Finn Brunse,  
Borgmester

Som borgmester er jeg ofte blevet mødt 
med spørgsmål som ”Har kommunalrefor-
men været en succes?”  eller ”Var det ikke 
meget bedre, dengang vi havde de små 
kommuner?”. 

Der findes ikke noget entydigt eller enkelt 
svar på spørgsmålene! – Men jeg er over-
bevist om, at kommunalreformen overve-
jende har været en fordel – for borgerne så-
vel som for de ansatte. Dermed ikke sagt, 
at der ikke stadig er masser af udfordringer 
og forhold, som skal forbedres. Det arbej-
der vi løbende på.

Jeg tror, at én af kommunalreformens helt 
klare fordele har været, at vi har kunnet 
skabe fagligt bedre, mere videnstunge 
og robuste miljøer. De større enheder har 
desuden betydet, at vi er blevet mindre 
sårbare i forbindelse med fx sygdom, kur-
sus, efteruddannelse og ferie blandt vores 
ansatte, og at vi som borger kan tilbyde dig 
en mere sammenhængende og fleksibel 
sagsbehandling. Fx i kommunens Borger-
servicecentre, hvor du på et og samme sted 
kan få fornyet pas, kørekort, sygesikrings-
bevis, søge om boligstøtte, pension osv.   

Samtidig vil der være en række fremtidige 
rationaliseringsgevinster i størrelsesorde-
nen 7-8 mio. kr. at hente pr. år, når vi 1. 
januar 2011 samler administrationen under 
ét tag på det nye Assens Rådhus. 

Besparelserne henter vi bl.a. ved at ændre i 
den måde, den administrative organisation 
er bygget op på, ved at reducere kørsels-
omkostningerne mellem de nuværende 
lokationer samt vedligehold af de fire råd-
husbygninger, rengøring, pedelfunktion, 
kantinedrift, energi m.v. 

At sidde under samme tag vil desuden 
betyde kortere og mere effektive arbejds-
gange, en forbedret kommunikation samt 
vidensdeling, der samlet set vil bidrage 
til øget effektivitet i sagsbehandlingen til 
gavn for dig som borger. 

Frugtbar dialog med ildsjæle 
Før kommunesammenlægningen frygtede 
mange borgere for nærdemokratiet. Ville 
en stor kommune betyde, at det nu blev 
svært at få lokalpolitikerne i tale? Ville 
politikerne glemme lokalsamfundene og 

kun koncentrere sig om udviklingen i by-
miljøerne? 

Jeg oplever ikke, at nærdemokratiet har 
lidt skade – tværtimod! I den nye Assens 
Kommune har vi nemlig fra første færd 
bestræbt os på at tage borgerinddragelse 
alvorligt, herunder  at inddrage og høre 
borgerne i alle relevante sager, hvilket 
ikke mindst vedtagelsen af vores borger-
inddragelsespolitik har været en garant for 
er sket.  

Samarbejdet med kommunens mange lo-
kalsamfund og landsbyer har været sær-
deles frugtbart – og har været båret af 
engagerede mennesker! Kommunesam-
menlægningen har åbnet op for lyst og 
vilje til at samarbejde på tværs af lokalom-
råderne og udnytte de fordele, der er ved 
at være blevet en større kommuneenhed. 
Dette er bl.a. blevet udmøntet fx i samar-
bejde og dialog borgergrupperne imellem 
samt i det fælles Landdistriktsråd. 

Ligeledes arbejdes der, og er der ble-
vet arbejdet ihærdigt med landsbyplaner 
og udvikling af lokalområderne. Assens 
Kommune er netop kendetegnet ved at 
have mange frivillige ildsjæle, der gør et 
stort arbejde for lokalsamfundene. Arbej-
det med udviklingsplanerne er således et 
godt eksempel på, hvordan inddragelse af 
borgerne er blevet omsat til praksis i kom-
munen.  

Jeg mener derfor, at der alt i alt er mange 
fordele ved at være blevet en større kom-
mune.

Stort anlægsbudget fastholdes 
trods pres på økonomien 
En af de store udfordringer er uden tvivl 
kommunens økonomiske situation, hvor 

Nærdemokratiet  
er en vigtig medspiller  

i kommunen 
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årets budgetforhandlinger da også har væ-
ret særligt vanskelige i forhold til at få en-
derne til at nå sammen. 
Det vedtagne budget er derfor det bedst 
mulige ud fra de givne forudsætninger, vi 
har haft. Assens Kommune har - på lige 
fod med mange andre kommuner – haft 
stigende udgifter på det sociale område 
til fx kontanthjælp og arbejdsløshedsdag-
penge, som stiger på grund af finanskrisen. 
Desuden betyder skattereformen lavere 
skatteindtægter, og finansieringsreformen 
betyder, at kommunen taber penge. 
Til gengæld er det i budgetaftalen lykkedes 
at fastholde en uændret skatteprocent, lige-
som serviceudgifterne holder sig indenfor 
rammen af det tilladte for kommunerne. 
Trods presset på økonomien og på service-
ydelserne, er det desuden glædeligt, at det 
er lykkedes at fastholde et ambitiøst byg-
ge- og anlægsprogram, hvor der brutto er 
afsat 149,4 mio. kr. i 2010 til nyt byggeri. 
Et beløb, der er ganske stort, hvis vi tager 
størrelsen på kommunen i betragtning. 
Bl.a. er der afsat midler, så der kan opføres 
en ny hal i Tommerup. Et projekt, der så 
småt starter op i 2010.  

”Grønt” besøg fra det store udland 
Klimaet kom for alvor på dagsordenen i 
år, hvor vi som den 32. kommune i lan-
det underskrev en kontrakt sammen med 
Danmarks Naturfredningsforening, der of-
ficielt gør os til klimakommune. 

Det betyder, at vi binder os til at reducere 
vores CO2-forbrug med mindst 2% hvert 
år indtil 2025. Aftalen er samtidig en del af 
kommunens svar på, hvordan vi sikrer en 
miljømæssig bæredygtig udvikling.

Bæredygtig lokal udvikling var også te-
maet for Det Europæiske Kulturlands-
byprojekt, som Kulturlandsbyforeningen 
Tommerup var vært for i år. Her gæstede 
repræsentanter fra 11 europæiske lands-
byer Tommerup og omegn ved en række 
weekendarrangementer. Gæsterne blev 
alle indlogeret hos lokale værtsfamilier, og 
Bente og jeg havde selv den store glæde at 
huse gæster fra bl.a. Italien her i sommer.  
Det har været meget berigende og spæn-
dende at få mulighed for at udveksle er-
faringer på kryds og tværs af kulturer og 
lande. Samtidig vil jeg på Assens Kommu-
nes vegne takke Tommerup Kulturlands-
byforening for det gode samarbejde. 

Sunde ansatte gi’r arbejdsglæde 
I Assens Kommune vil vi ikke bare passe 
godt på miljøet – vi  vil også gerne passe 
godt på vores ansatte! Det gør vi bl.a. via 
vores Sundhedsordning, hvor alle medar-
bejdere, mod en mindre egenbetaling, har 
mulighed for at dyrke forskellige former 
for motion og andre sundhedsfremmende 
aktiviteter i deres fritid. 

Vi tror på, at jo bedre den enkelte ansatte 
trives på jobbet, des bedre bliver det sam-
lede arbejdsmiljø på arbejdspladsen, hvil-
ket i sidste ende giver en bedre service til 
gavn for borgerne.

Derfor er vi også stolte af, at Fyens Stiftsti-
dende i sensommeren kårede Assens Kom-
mune som en flot nr. 2 – i skarp konkurren-
ce med 31 private virksomheder – om at 
blive Fyns Sundeste Arbejdsplads. Næste 
år går vi naturligvis målrettet mod at blive 
nummer 1!   

Med ønsket om en glædelig jul og et godt 
nytår til alle borgere vil jeg benytte denne 
lejlighed til at sige tak til medarbejdere og 
samarbejdspartnere for et godt og frugt-
bart samarbejde i det forgange år.  

Finn Brunse, 
Borgmester
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Af Svend Faarvang 
Sognepræst i Tommerup  
og Broholm sogne

Det stod i avisen forleden, - og så skal det 
jo nok passe: I år kan vi vente os en bund-
skraber-jul! 

Det handlede selvfølgelig om, at julen 
nu også er blevet ramt af finanskrisen, og 
journalisten satte oven i købet trumf på ved 
at konstatere, at forventningerne til årets 
julehandel ”har dræbt håbet om, at en god 
gavejul kan sparke liv i de afventende dan-
skeres forbrug”.

Det får mig til at tænke på havenisse-rekla-
men, der kører på TV i øjeblikket. Spurgte 
man nissen: ”På en skala fra 1 til 10, hvor 
god bliver så årets jul?”, så ville svaret na-
turligvis lyde: ”Nul!”

Og det lyder jo som en meget alvorlig sag. 
Ganske vist bliver det også i avisartiklen 
nævnt, at julesalget i Danmark i år forven-
tes at ligge på mindst 6,8 milliarder kro-
ner. Det svarer til, at hver eneste dansker 
”juler” for 1.360 kroner. Men mere end en 
”bundskraber-jul” kan det altså alligevel 
ikke blive til.

Måske skulle man gribe regnestykket en 
smule anderledes an. For man har helt 
sikkert glemt at regne de mange gratis ju-
leglæder med. Og måske er det slet ikke 
økonomien – og julegavernes størrelse, der 
afgør, hvor god en jul vi får.

I dette land, der ofte er blevet kåret som et 
af de bedste lande i verden at leve i, skulle 
det vel nok være muligt at holde en super-
god og dejlig jul uden på nogen måde at 
skele til, hvor meget eller hvor lidt den har 
kostet. For julen er jo meget mere end den 
kommercielle jul.

Lad mig nævne et par eksempler: 

Når vi synger adventssangen ”Der er no-
get i luften”, som ikke engang har fået lov 
til at komme med i salmebogen, fordi den 
måske ikke er fin eller kristelig nok, bliver 
vi mindet om, at året netop vender ved ju-
letid: den mørke og triste ende af det gamle 
år er nu overstået. Vi oplever nu et ”forår, 
skønt skoven har mistet hvert blad”. Ja, vi 
bliver fyldt op af julen, både lyset, der ven-
der tilbage, Kristus, der fødes, og alting, 
der er på vej ind i et nyt lyst år. 

Men julen er ikke bare den gode gamle  
nostalgiske jul, selv om sangen handler 
meget om det. Nej, for ”evig er glæden”, 
når ”højtidens drot”, ham, hvis fødsel vi 
fejrer i julen, følger med os i vort liv.

Jeg tror, at det i høj grad er de sange og 
salmer, vi forbinder med julen, der får os 

danskere til at holde så meget af den. For 
de fleste mennesker er der nogle helt be-
stemte salmer, der siger ”jul”. Og ve den 
præst, der vælger ”de forkerte” salmer til 
gudstjenesten i kirken juleaften! Og at vi 
så i øvrigt i julens salmer bliver mindet 
om, at den har bragt velsignet bud, fordi et 
barn er født i Betlehem, at den har engle-
lyd, og at det betyder, at ”dejlig er jorden”, 
det kan da kun være med til at gøre julen 
til en glad tid.

Men der er også andet end julens sange og 
salmer – sunget f.eks. omkring juletræet 
eller ved julens gudstjenester, der kan bi-
drage til at give årets jul langt mere end 
et nul eller en anden bundskraber-karakter.  

For i december træder vi ligesom ind i en 
slags boble i tiden, hvor vi finder nogle 
menneskelige værdier frem, som er nød-
vendige, for at vi kan fejre jul. Midt i årets 
allermørkeste tid tænder vi lys. Ikke bare 
stearinlys og adventskranslys og lyskæder 
og julelys i massevis. Men vi tænder også 
lys for hinanden i den forstand, at vi særlig 
i advents- og juletiden gør alt, hvad vi kan, 
for at ord som fællesskab og glæde og håb 
og forventning skal komme til at fylde rig-
tig meget i vores allesammens liv.

Så når der i avisen står udtryk som ”bund-
skraber-jul”, og at håbet i denne jul er 
”dræbt”, så er det i virkeligheden det stik 
modsatte, vi kollektivt stræber efter og 
sætter kursen imod i juletiden. For vi har jo 
i fællesskab viet julemåneden til julehygge 
og –glæde og til at bringe lys og håb ind i 
hinandens verden. Og det er vigtigt. Som 
der står i et lille juledigt:

Ja, ligegyldigt hvad der sker,
så ved vi julen kommer.
Den bærer os på børnevis 
igennem mørke, slud og is,
mens digterne fra himlens skjul
de ønsker os en glæd’lig jul!

Så glem alt om ”bundskraber-jul”. Lad os i 
fællesskab gøre årets jul til den bedste no-
gensinde. Et klart 13-tal på en skala fra 1 
til 10!

Vi kan jo starte med at finde advents- og 
julesmilet frem – og dermed hjælpe hinan-
den med at finde julens glæde, som stam-
mer fra den første jul dengang i Betlehem 
for godt 2000 år siden, men som altså har 
kraft og styrke nok i sig til også at gøre vo-
res jul i år til noget ganske særligt – uanset 
hvordan budgettet ser ud. Det har Henning 
Toft Bro skrevet en ny og fin julesalme om:

Den nat af alle nætter,
hvor himlens lys blev tændt,
og tusindvis af engle
blev ud af himlen sendt.
De svævede til jorden
og sang i vilden sky
om Jesus, verdens frelser,
om fred i land og by.

De sang om håb og glæde,
som nu blev plantet ud
i hvert et menneskehjerte
af kærlighed, af Gud.
De sang om Jesusbarnet,
om tiden, der blev vendt
den nat af alle nætter,
hvor himlens lys blev tændt.

Det tændtes over stalden,
hvor Jesusbarnet lå,
og folk kom hen og priste
et barn på halm og strå.
Der lå han, kongesønnen,
vor frelser, Gud og mand,
han lyste op i skæret
fra himmelbuens rand.

Han er det lys, der brænder.
Han stækker mørkets magt
og tænder håb og glæde
i kærlighedens dragt.
Vi synger om vor frelser,
om tiden, der blev vendt.
Den nat af alle nætter,
hvor himlens lys blev tændt.

Glædelig jul!

Svend Faarvang

En bundskraber-jul! Nej vel?



Af Harry Jensen  
Forhenværende skolelærer  
i Særslev 1954 – 1975  
Og præst i Nr. Broby 1975 – 1991

Jeg er født den 30. August 1929 i det lille 
hus nr. 10 lige oven for bakken. Mine for-
ældre var skovarbejder, Johannes Jensen 
og Karen Jensen. Jeg var nummer fire af 
fem børn. Den ælste var Gudrun, der blev 
en kendt kogekone og medhjælper i Tom-
merup Hallerne. Den næste var Anton, der 
blev snedker, dernæst Marie, der blev sy-
gehjælper på O.U.H, så undertegnede og 
sidst efternøleren Ella, der kom til verden 
ni år efter og blev den kendte og fotogra-
ferede person i familien, da hun som bryg-
mester, kogekone og meget andet kom i 
kontakt med mennesker fra hele verden i 
Den Fynske Landsby.

Ellas ankomst til verden betød en stor 
omvæltning for mig. Nu skulle jeg ud i 
”kammeret” og sove i samme seng som 
Anton, og da jeg lavede vrøvl over, at han 
lagde sig lige midt i sengen, fik jeg blot 
svaret: ”Hvad laver du vrøvl over? Du må 
jo have det på begge sider af mig”. Det var 
for øvrigt et spændende kammer, for over-
alt tikkede der ure af alle størrelser. Anton 
kunne reparere så godt som alle ure, der 
var kasseret af andre, og han lavede kry-
stalapparater i cigarkasser,og så lå vi i sen-
gen med høretelefoner på og både sov ind 
- og vågnede ved dansemusik.

Vi var meget forskellige. Han kunne alt 
praktisk, var teknisk snild, og blev senere 

en fin snedker. – Jeg var helt umulig til alt 
sådan, men havde til gengæld altid en bog 
for næsen. Da Anton flere år senere som 
pensionist havde repareret et gammelt fint 
bord til kundens store tilfredshed, og den-
ne påpegede forskellen mellem os. Sned-
ker /Præst, svarede Anton: ” Ja, det var han 
sgu` nødt til at blive, for han kunne ikke en 
gang lappe en cykel!” – Hvilket var sandt!!

Vejen uden for vort hus var anderledes 
end nu. Den var smallere, og flugtede med 
vor forhave, så der var ingen stenmur foran 
huset, som der er nu. Vejen var vores gode 
legeplads. Det var ikke hver dag, der kom 
en bil, så vi kunne spille ”drivtrille” uden 
at blive generet. Triller savede far til os, og 
så gjaldt det om at drive modparten hen til 
præstegården eller blive drevet ned til Lise 
i svinget. Da det jo var lettere at drive ned 
ad bakke, byttede vi side af og til. Det kun-
ne gøre frygtelig ondt på knysten ved fo-
den, hvis vi forsøgte at stoppe trillen på den 
måde. Derfor brugte vi ofte en lille skovl.

Når sneen dækkede om vinteren, var 
vejen en herlig kælkebakke. Vi sad der på 
kælken, og med en lang kæp styrede vi 
den flot om hjørnet ved Lises hus,, og så 
kunne vi køre helt ned til smeden. Det var 
vildt sjov, men naboens voksne søn Adolf 
Scharfe lod sig ikke dupere. Han fortalte, 
at da han var dreng, ræsede han en søndag 
formiddag derned ad, og lige i svinget kør-
te han mellem benene på en gammel kone 
der var på vej til kirke. Hun kom også med 
ned til smeden og måtte så begynde opstig-
ningen igen. Den lo vi meget af. Men tog 
den med ”et gran salt”,

Han var som sagt søn af vores nabo. 
Snedker Anton Scharfe. Denne var samti-
dig bedemand og havde grundlagt Tomme-
rup Begravelsesforretning i 1910. Siden er 
søn /datter bestandig fulgt i faderens fod-
spor: Adolf, Kurt og nu Jeanette.

Foruden Adolf boede også søsteren 
Henriette hjemme, og i køkkenet hos hen-
de var jeg næsten hver dag. Hun fortalte 
mig Bibelshistorie så levende , at hun må-
ske lagde kimen til min senere præsteger-
ning

Fru Scharfe var byens forskole- lærerin-
de, og hun lærte mig ”desværre” at skrive 
både ”det lille” og ”det store” alfabet, før 
jeg kom i skole. Da den dag oprandt, havde 
jeg ikke min mor med som andre børn. Jeg 
gik med fru Scharfe ved hånden derned, og 
mens hun stod og snakkede med mødrene, 
sad jeg på min plads og skrev det lille og 
det store alfabet, - Jeg kom desværre til at 
kede mig det første års tid.

På den anden side af mit hjem boede 
Karen ”Kogekone” og hendes søn Hans 
Peter, Han var blikkenslager og et herligt 
menneske, Familierne holdt avis sammen, 
og når jeg kom med avisen, vankede der 
altid bolsjer eller kage, og når børn var 
syge, kom Karen med sodavand til os. Det 
fik vi ellers kun ved fødselsdag og juleaf-
ten, for de andre dage stod den på moders 
hjemmebryggede øl og mad fra den store 
gris, som gik ude i skuret og blev slagtet 
til jul og lavet til alt muligt godt. I den for-
bindelse husker jeg især det røgede flæsk 
i tykke skiver. Det blev røget hos træsko-
manden nede i smedegyden, og jeg mindes 
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den dejlige lugt af elletræ og røget flæsk, 
som stod én i næsen, når vi kom derned.

Det næste hus i gaden efter Scharfes 
var Tommerup Bys Forsamlingshus. I det 
hus har jeg haft mange gode oplevelser ( 
herom senere), men her og nu om den gode 
legeplads, vi havde foran bygningen . Her 
har jeg udkæmpet mange ” håndboldkam-
pe” med muren som medspiller mod min 
kammerat Poul Savskærer. På hver side 
af trappen havde vi tegnet målfelt, og så 
gjaldt det om med en tennisbold at drible 
eller spille op ad muren, undgå at modstan-
deren fangede den, og så ellers springe ind 
over stregen og ramme den lille rist, der 
sad forneden på muren på hver side af dø-
ren. – Jeg mindes stadig den liflige lyd, når 
det sagde kling, for så var der mål !

Næste ejendom var ”Abildgaard”, hvor 
jeg kom til at tjene som 17-årig ( herom 
senere). Men lige overfor boede Aage og 
Signe. De havde et lille husmandssted på 7 
tdr. land med fire køer og en nordbagger-
hest, der hed Lasse. Det sted blev mit andet 
hjem. Her var jeg dagligt sammen med en 
hel del andre børn, for Aage elskede børn. 
Han og Signe havde ingen selv, men det 
nød vi andre godt af. Når Aage kørte i mar-
ken med Lasse, løftede han alle vi børn 
op i vognen. I marken løftede han os ned 
igen, og når vognen var fyldt ,op igen , og 
af derhjemme.

Tit var jeg dog alene med Aage og Sig-
ne, og så var det særlig dejligt, Hos Signe 
fik vi franskbrød med ”rigtigt smør”, ikke 
margarine som derhjemme, og jeg nød at 
rende Aage i hælene både i mark og stald. 
Når roerne skulle tyndes ud, blokhakkede 
Aage dem, og Signe og jeg kravlede så 
bagefter og tyndede hver række ud. Jeg fik 
10 øre pr. række, og det var en god pris, for 
Aages rækker var ikke så lange.

Men nu vil jeg fortælle om juleaften i 
mit hjem, for her spillede Aage også en 
rolle. Pladsen i mit hjem var jo trang, så 
juletræet, som mor havde pyntet, stod ude i 
den lille forgang. Når vi så havde spist flæ-
skesteg og medister fra grisen, og sveske-
grød eller budding til dessert – blev træet 

båret ud i køkkenet, hvor bordet i forvejen 
var blevet skubbet ned til døren, så blev 
træet tændt, lysene strålede, og det var 
en herlighed så stor, når vi tog hinanden 
i hænderne og sang de dejlige julesalmer. 
Under alt dette var Aage listet lige så stille 
ind og havde sat sig på brændekassen. Tå-
rerne stod ham i øjnene, og så sagde han: 
”Ja, her er der jul!” – Herefter fik vi en lille 
gave fra ham og Signe, og så listede han 
stille af igen. – Ja, gaverne var små den-
gang, men glæden over dem var måske 
større, end den er hos børn i dag. Jeg fik 
også altid gave fra Karen og Hans Peter. 
Hvert år det samme som jeg brændende 
havde ønsket mig.: En malet træhest med 
hale af optrævlet høstbindegarn. Underti-
den med en lille vogn bagefter.

Ejendommen efter Abildgaard var 
”Den Gamle Præstegaard”, som nu findes 
i Den Fynske Landsby. Her boede pastor 
Meisner med familie i hovedbygningen, 
og Aages bror Kristian, som var forpagter 
af landbrugsbygningerne, boede i det lille 
hus for enden af hovedbygningen. Her hos 
Kristian, hans kone Anna og deres søn 
Hans opholdt jeg mig også meget, hjalp 
til i høst og ”stak ud”, når der skulle tæk-
kes, men igen! Min tildelte plads forbyder 
desværre yderligere omtale af disse brave 
folk, ligesom jeg må undlade at fortælle 
om min konfirmationsforberedelse på ste-
det. Kun dette: Jeg var nær aldrig blevet 
konfirmeret, da jeg gav mig til at le under 
salmen: ”Kirken, den er et gammelt hus”, 
som af Pastor Meisner blev sunget for i et 
utroligt, langsomt tempo!

Ejendommen efter Aages var ”den gam-
le skole”. Her boede tre familier: Først eje-
ren, Rasmus Klausen med datteren Line. 
Klausen var gammel og sad mest i sin 
lænestol og røg på den længste pibe , jeg 
nogen sinde har set. Den nåede til gulvet, 
og han blev altid glad, når vi tændte den 
for ham. Han havde også en spytbakke, 
som han ramte med stor præsision. I den 
midterste del boede Ida og Rasmus med 
datteren Else. Hun blev min vigtigste lege-
kammerat i gaden, da hun var den eneste 

jævnaldrende med mig. Sidst kom Solveig 
og Verner med deres børn. Han opkøbte 
gammelt jern og alt muligt andet, så her 
var spændende ting. I næste hus boede 
Kristine og Kristian ”Fragtmand”, og så 
kom huset, der nu ikke er mere. I det bo-
ede Kristian ”Vognmand” med deres dreng 
Preben, der senere blev frisør i Verninge. – 
Kristian kom desværre ulykkeligt af dage 
i sin garage. Da han ville starte bilen med 
håndsvinget, stod den ulykkeligvis i gear, 
så den kørte frem og klemte ham ihjel mod 
muren.

I det næste fine hus boede lærer Niel-
sen med familie i stueetagen. På første sal 
boede en gammel rig dame. Miss. Hansen. 
Hun havde boet i Amerika, og hun kastede 
tit en hel krone ned til os! Wauw!! Den 
næste ejendom er i vore dage blevet meget 
kendt som”Markusholm”. Den gang var 
den købmandsbutik. Her boede Charles 
”købmand”, og når jeg som lille kom der-
hen, ville de altid have mig til at synge, 
hvilket jeg afslog, men når de så fristede 
med et kræmmerhus bolsjer, ja, så sang jeg 
jo en af de børnesange , som mor havde 
lært mig.

Det var barndommens gade med be-
boere i korte træk, og nu vil jeg fortælle, 
hvordan jeg oplevede ”Besættelsestiden 
1940 – 1945”.

Morgenen den 9. april står stærkt i min 
erindring. Flyvemaskinerne , der fløj så 
lavt, at man tydeligt så piloten. Den fryg-
telige larm. ”Opråbene”, der blev kastet 
ud og flød overalt. Jeg græd og spurgte 
far, om han nu skulle indkaldes, men blev 
beroliget, da han sagde: ”Nej, det er for 
sent nu! – I skolen samlede min afholdte 
lærer Godske os. Han havde tårer i øjnene, 
men fortalte os, at han havde fået trøst og 
frimodighed, da han samme morgen så en 
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landevejsridder gå lige midt på vejen og i 
en regn af flyveblade synge ”Der er et yn-
digt land”.

Så fulgte en tid, der udover den irrite-
rende mørklægning ikke var meget ander-
ledes end før. Anderledes var dog de store 
sangstævner i forsamlingshuset, hvor alle 
sang højt og lydeligt med på sange som  
”Det haver så nyligen regnet”, ”Fædrene 
land ved den bølgende strand”, ”Bladet i 
bogen sig vender” og mange andre, der 
kunne relateres til det, der var sket og med 
håb om forandring! – Også fængslende 
foredrag mindes jeg fra forsamlingshuset, 
og så var der da ellers andespil, dilettant, 
dans, gymnasstik og meget andet.

I skolen var leg og boldspil altid eng-
lændere contra tyskere, og vore mødre 
hæklede ”Royal – Air-Force-huer” til os, 
som så blev placeret flot i nakken.

Fra 1943 blev modstanden mod tysker-
ne mere åbenbar. Der var direkte sabota-
gehandlinger udført af modige folk, men 
også helt almindelige mennesker viste i 
det små, hvad de mente. – I Tommerup var 
der utrolig mange nazister, så da der skulle 
holdes sognerådsvalg, gik Socialdemokra-
tiet og venstre i listeforbund for at holde 
dem ude. Man kunne dog ikke undgå, at 
de holdt store møder i sognet med tilhæn-
gere fra hele Fyn. Ved et af deres møder 
i forsamlingshuset havde Anton sammen 
med de andre snedkersvende lavet nogle 
”røgbomber” af savsmuld og papir, som 
de så smed ind i salen. Jeg overværede, 
hvordan folk indefra sprang ud af både dør 
og vinduer. Men da var Anton og de an-
dre væk. – Ved en anden lejlighed var der 
nogle fra ”Frikorps Danmark”, der holdt 
foredrag om deres bedrifter på østfronten. 
Da kom et besynderligt køretøj kørende 
forbi. Det var udformet som en engelsk” 
Spitfire” med royal –air – force- mærke, 
vinger og det hele, og så stod der ellers hen 
langs siden: ”Ned med nazisterne og op 
med kommunisterne” – Det var svende fra 
mekaniker Neymark, der havde konstru-
eret det køretøj.

I det daglige var rationeringen nu et 
stort problem: Sukker, kaffe, mel og gryn 
var rationeret. Tobak, bananer, appelsiner 

og andre sydfrugter kunne slet ikke fås, 
også kaffen forsvandt, så det blev ” RICHS 
DER DRIKS” og man skulle have gode 
forbindelser, hvis man skulle købe stof af 
stof, rigtige cykeldæk og gummistøvler.

Jeg kørte på ”trædæk”, og da jeg sam-
men med mor cyklede til Odense for at 
købe et par bukser af kunststof hos Carl 
Friis, kunne de små fjedre mellem dæk og 
fælg ikke klare brostenene på Sdr. Boule-
vard, så dækket lagde sig ned til siden og 
slæbte på. Det blev en en streng tur hjem, 
og bukserne holdt kun tre måneder. Men 
nu nærmede afslutningen på krigen sig. 
Trods Tyskernes støjsendere hørte vi i 
radioen fra England om krigens gang, og 
selv oplevede vi luftkampe over Danmark 
ved højlys dag, og om aftenen kunne vi i 
månelyse nætter se engelske og amerikan-
ske maskiner i stort tal flyve på bombetogt 
til Kiel, Hamburg og Dresden. Heref-
ter oplystes hele den sydlige himmel i et 
stort ildskær. Det kunne vi glæde os over 
dengang! Men samtidig frygtede vi, at de 
tyske tropper ville blive trængt op i Dan-
mark, så der ville blive kamp her!

Da kom frihedsbudskabet om aftenen 
den 4. maj, og straks var der vild jubel 

overalt. Folk strømmede ud på gaderne og 
ind til hinanden, selv for jeg om på hånd-
boldbanen og så karlene svinge pigerne 
rundt, og alle var helt ellevilde. Minderne 
fra de følgende dage kunne jeg dog godt 
have undværet. Jeg så frihedskæmpere 
hente nazister, medens disses koner løb 
grædende bagefter, og jeg så, hvordan 
de tvang en ”tyskerpige” byen rundt og 
med mellemrum standsede og klippede et 
stykke af hendes lange hår, indtil hun var 
komplet skaldet.

Til sidst om min tid som tjenestekarl på 
Abildgaard hos Anders Jørgen Jørgensen 
og hans kone Anna, samt deres to børn Bir-
the og Niels. Den tid kom til at præge mig 
netop i de år, de tidlige ungdomsår, som 
er så vigtige for et menneskes udvikling. 
Både ”Ar’Sjørn, som han hed på fynsk, og 
Anna var kulturelle mennesker, der læste 
meget, gik til foredrag og jævnligt i kirke, 
og de tog mig med i det alt sammen, I mark 
og stald gik Anders og jeg fint i spand. Alt 
foregik på den gammeldags facon, for der 
fandtes hverken malkemaskine, traktor 
eller mejetærsker. Alt sådan kom først se-
nere i 50-erne, så jeg blev god til alt med 
hænderne og alt med heste. – Inde blev 
jeg behandlet som ”søn af huset” og nød 
Annas dejlige mad. Anna var for øvrigt 
en smuk og statelig dame. Når hun var i 
festtøjet, skulle ingen tro, at hun var den 
samme, som i det daglige ikke gik af vejen 
for ”jord under neglene”, og i arbejdet med 
høns, kyllinger, gæs og kaniner fik meget 
ud af det. Ikke så sært, for ”al gang foregik 
i løb!”.

Mange år senere fik jeg som præst, ef-
ter hendes ønske, lov til at begrave hende, 
og det samme med Anna Forpagters, efter 
hendes ønske!

Når jeg ser tilbage, må jeg give H.C. 
Andersen ret: Livet er det dejligste even-
tyr.
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Skolekonkurrencen blev i år afholdt som 
et fælles projekt for elver på den enkelte 
skoles 6. klassetrin.

Der var ikke på forhånd defineret noget 
konkret emne projektet skulle omhandle. 
Det har været op til den enkelte skole 
selv, at vælge hvad man ville beskæftige 
sig med og om det skulle være noget der i 
forvejen var en del af årets undervisnings-
pensum eller ej.

Eneste krav til projekterne fra udvalgets 
side har været, at de skulle kunne præsen-
teres i nærværende hæfte og altså være i 
form af tekst eller billeder eller en kombi-
nation af dette.

Konkurrencen blev vundet af 6.-klas-
serne på Tallerup Skole. Da udvalget me-
ner at projekterne fra 6.- klasser på Brylle 
og Tommerup skole er lige gode har vi 
valgt, at andenpladsen deles mellem disse 
to, dog ikke således, at præmien deles, 
men således, at der uddeles to andenpræ-
mier a 1000,- kr.

Vinderprojekt fra Tallerup Skole: ”Chri-
stian d. 4. Emne på 6. årgang”

Christian d. 4. emne på 6. årgang.
Vi har valgt at lade eleverne lave en beskri-
velse af det seneste emne i historie. Ifølge 
historiekanon, skal eleverne arbejde med 
Christian d. 4. Udover Christian d. 4´s liv 
har vi også arbejdet med Danmark i 1600 
tallet, blandt andet omkring det daglige liv, 
mangel på hygiejne og dermed den høje 
børnedødelighed.  

 Laura fortæller:            
Vi har i de sidste 5 uger arbejdet med 

Christian d. 4. I historie.  Det er ikke et 
emne som vi syntes lød spændende…. 
Men det skulle vi altså have, sagde vores 
lærer. De første uger skulle vi gennemgå 
en bog om Christian d. 4. Bogen var på 
ca. 45 sider. Py, det var meget at læse, så 

vi fik hver et emne i bogen som vi så selv 
skulle læse og så genfortælle med vores 
egne ord. De andre skulle så lytte og ef-
ter hver fremlæggelse fik vi tre spørgsmål, 
som handlede om den tekst som lige var 
blevet fremlagt. I fællesskab skrev vi hu-
skesætninger til hver fremlæggelse.  Vi har 
haft om: tugt og børnehus, børsen, handel 
og søfart, universitetet og mange flere ting 
om Christian d. 4. 

Markus Zimsen 6.A. 
Mine tanker om emnet:
Da vi havde arbejdet med Christian d. 4. 
i ca. fire uger, troede alle vi var færdige, 
men vores lærer havde arrangeret, at vi i 
grupper fra 2-4 skulle lave et spil om Chri-
stian d. 4. Det var der nogle der ikke var 
særlig glade for, fordi de syntes emnet 
havde været meget langtrukket. 

Men det tog ikke særlig lang tid at lave 
spillet og da vi først var færdige med at 
lave det og vi fik lov til at prøve de an-
dres spil, blev det rigtig sjovt. I starten, da 
vi spillede hinandens spil, var det svært at 
svare på alle spørgsmålene, men da vi hav-
de spillet spillene mange gange kunne vi 
nu huske alle svarene fra de andre spil. Til 
sidst, da vi spillede spillene kunne alle hu-
ske at Rosenborg slot blev bygget i år 1606 
og at Christian d. 4. fik mindst 24 børn. 
Der var ingen der kunne huske det hele 
efter vi havde haft bogen, men da vi spil-
lede fik vi alle sammen svarene i hovedet, 
så vi kunne (næsten) alt om Christian d.4.                                                                                  
Jeg syntes det var fedt at vi skulle lave 
spil, bagefter vi havde haft om det der var 
i bogen. Der er ikke mange børn der lærer 
særlig meget ved at få læst noget op fra en 
bog, nok fordi der ikke er særlig mange 
børn der syntes det er spændene at få læst 
op fra en bog. Men jeg er sikker på, at der 
mange børn der syntes, at det er både sjovt 

og spændene at spille spil, lige meget om 
det er ludo eller et spil om Christian d. 4. 

Her følger en beskrivelse  
af 2 forskellige spil:
Mads Emil, Simon og Markus 6.A.:
Vores spil:  ” I krig mod Sverige”

Spillet går ud på, at man skal komme 
hurtigst igennem banen. Vi har lavet 
spørgsmål og chance felter. Et spørgsmål 
kan være: Hvor fik Chr. D. 4. inspiration 
fra til at bygge Christianshavn? Så kan 
man selv bestemme, om man vil have svar-
muligheder. Det må man tre gange i spillet. 
Hvis man lander på et chancefelt, kan der 
stå: Vent en omgang, ryk to felter frem osv. 
Hvis man svare rigtigt på et spørgsmål skal 
man rykke et felt frem, men hvis man sva-
re forkert skal man rykke et tilbage. Man 
kan også lande på et svenskerflag. Hvis 
man gør det skal man vente en omgang, 
fordi man skal i krig med svenskerne. Der 
er også et sejle felt. Hvis man lander på det 
må man tage en stor omvej. Men kun hvis 
man svarer rigtigt på to spørgsmål. Hvis 
man svarer forkert skal man gå tilbage på 
et svenskerflag.   

Sofie, Rikke J. og Amanda 6.B.: ” 
Til hest”
Vores spil går ud på at komme hen til  
Rosenborg slot, når man er kommet hen til 
Rosenborg slot er man kommet i mål. Men 
for at komme hen til Rosenborg slot skal 
man slå med en terning. Hvis man lander 
på et spørgsmåls tegn skal en af de andre 
læse et spørgsmål højt for den der landede 
på spørgsmåls tegnet, hvis man svare rig-
tigt må man slå igen og hvis man svare 
forkert skal man blive stående hvor man 
står, vi har haft spørgsmål som f.eks. hvor 
gammel var Christian d. 4 da Frederik d. 2 
døde? Svar: 11 år. Men spørgsmåls tegnet 
er ikke det eneste man kan lande på man 
kan også lande på en sur mand, der står et 
antal felter man skal rygge tilbage. Der er 
også to genveje den ene er en stige og for 
at komme op ad stigen skal man svare rig-
tigt på et spørgsmål, den anden genvej er 
en flod som man skal komme over og der 
skal man også svare rigtigt på et spørgs-
mål. På den måde kommer man hen til Ro-
senborg slot.      

     
Mange hilsner fra elever  
på 6. Årgang, samt

Susanne Nilsson og Christian Lund,  
Tallerupskolen.

Skole-
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 2009



Da der i julehæfteudvalget var stor enighed om, at de to projekter fra hhv. Tommerup skole: ”Fupz: humor og gode historier” og Brylle Skole: ”Vores fantastiske skole”er så gode projekter, at de begge fortjener en præmie, har vi valgt at belønne begge med en andenpræmie.

Delt 
andenplads: 

Præmie overrækkelse: 

Fra præmie
overrækkel

sen i 6.  

klasserne 
på Talleru

p Skole

 2009
Skolekonkurrence
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Af Kulturlandsbyforeningen Tommerup 

2009 var året hvor Tommerup var Europæ-
isk kulturlandsby.

Det blev netop det fantastiske år, som vi 
i foreningen havde håbet på.

Vi havde besøg af 500 - 600 mennesker 
fordelt på 4 weekender.

Gæsterne kom fra 11 forskellige euro-
pæiske landsbyer, fra lige så mange lande.

Alle gæster var indkvarteret privat og 
oplevede alle et dansk hjem.

Vi tror der er mange danske der lægger 
ferieturen forbi deres nye europæiske ven-
ner i de kommende år.

Vi havde 4 forskellige; men alle meget 
spændende weekender.

Gæsterne kom og gav smagsprøver på 

deres lokale kultur og fik chancen for at 
opleve den danske kultur.

Vi har i foreningen fået rigtig mange 
tilbagemeldinger fra vore gæster om, at 
de har haft en uforglemmelig oplevelse i 
Tommerup.

Vi synes selv, at vi har fået meget igen 
og samtidig håber vi, at de mange men-
nesker der har været værter eller har be-
søgt nogle af de markeder der har været i 
forbindelse med besøgene, har fået nogle 
rigtig gode oplevelser.

Måske bidrager vores år til større tole-
rance og forståelse mellem mennesker.

Det er svært at beskrive alt det vi har 
oplevet.

I stedet vil vi lade billederne tale for sig 
selv.

Tak til alle dem der var med til at gøre 
det muligt med store som små bidrag, 
praktisk som økonomisk. Uden jeres hjælp 
havde det ikke kunnet lade sig gøre.

Vi ser frem til næste år hvor Kirchheim 
i Østrig er Kulturlandsby.

Godt nytår til alle jer der var med!

Venlig hilsen
Kulturlandsbyforeningen Tommerup

17

Kulturlandsby Tommerup  
Cultural village of europe 2009
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Tommerup Erhvervspark
Tommerup Erhvervspark tilbyder et unikt 
koncept til produktions-, salgs- og konsu-
lentvirksomheder, som ser en fordel i at 
splejse om udgifterne til administration og 
fællesfaciliteter 

Få hundrede meter fra den fynske mo-
torvejsafkørsel 53 guider skiltet ”Tomme-
rup St. 4 km” trafikanterne videre af den 
idylliske landevej, gennem mark og skov, 
og videre ned til selve stationsbyen.  

Her – få kilometer fra et trafikalt knu-
depunkt og omkranset af smuk, vestfynsk 
bøgeskov – finder man Tommerup Er-
hvervspark. Et 18.000 kvadratmeter stort 
erhvervskompleks, som bebos af en række 
produktions- og salgsvirksomheder. Store, 
mellemstore og små enkeltmandsvirksom-
heder, som alle har ét til fælles: De deles 
om udgifterne til erhvervsparkens mange 
faciliteter og servicefunktioner.         

Konceptet er enkelt. En virksomhed, 
der lejer sig ind i Tommerup Erhvervspark, 
betaler ikke kun for udgiften til sit eget lo-
kale. Der betales også til en fælles pulje, 
som sikrer en række lukrative ordninger, 
som ellers ville have tynget den enkelte 
virksomheds faste udgifter - og som uund-
gåeligt ville have gået ud over virksomhe-
dens fokus på egne kernekompetencer. 

Ordningerne omfatter  
blandt andet: 
Fælles reception. 
Her sidder to sekretærer. De løser dagligt 
flere af de administrative opgaver, som 
virksomhedens ansatte ellers selv skulle 
tage sig af – de sorterer og sender post, de 
passer telefon, og de tager imod virksom-
hedens gæster udefra.      

Kantine med plads til 100 spisende. 
Et stort køkken og et fast køkkenteam sør-
ger hver dag for, at der står en indbydende 
frokostbuffet parat til samtlige virksomhe-
ders medarbejdere. Og ønsker en virksom-
hed at kombinere et lukket forretnings-
møde med en god frokost, arrangeres dette 
i erhvervsparkens gæstekantine. Køkken-
teamet leverer også catering ud af huset.  

Møder og konferencer. 
Tommerup Erhvervspark råder over tre 
møde- og konferencelokaler, som alle in-
deholder moderne av-udstyr. Lokalerne, 
der er i forskellige størrelser – fra et lille 
mødelokale med plads til 12 personer til 
et store konferencelokale med plads til 80 
deltagere – kan frit bookes af erhvervspar-
kens virksomheder. 

Derudover lejes lokalerne ud til eksterne 
virksomheder og organisationer, der øn-
sker at holde deres arrangement i profes-
sionelle rammer.     

Den enkelte virksomheds udgift til fæl-
les faciliteter og serviceordninger afstem-
mes efter, hvor mange ansatte den pågæl-
dende virksomhed har i sin stab. 

Sammensætningen af de mange typer 
virksomheder gør Tommerup Erhvervs-
park til et innovativt og sprudlende net-
værk. Her mødes virksomheder i et ufor-
pligtende fællesskab, som giver plads til 
den afslappede dialog og den fornyede 
inspiration. Og med ét generes nye ideer, 
som bringer en virksomhed ind på et nyt 
marked. Derfor har Tommerup Erhverv-
spark også siden sin åbning i 2006 haft 
det bærende motto: ”Med fællesskab og 
synergi”, 

Tommerup Erhvervspark ligger på 
Østerbro i Tommerup Stationsby, dér, hvor 
Tommerup Hørskætteri blev grundlagt i 
1918. Erhvervsparken udbyder lejemål fra 
op til 6.000 kvadratmeter og helt ned til 20 
kvadratmeter. 

Troels Eriksen er direktør for Tomme-
rup Erhvervspark, der drives af de lokale 
investorer Niels Pedersen, Jan Bo Søren-
sen og John Kristensen.

VIRKSOMHEDSPORTRæT

Fuld service og netværk  
samlet under ét tag
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Køb din billet i Brugserne, DK-benzin og Tommerup Kiosk eller på tlf. 40 30 80 13

Julegaveidé - Giv en oplevelse...

25

En go’
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Årets hovedbrud 
                  2 0 0 9

M ICHAELS
ASKINSTATION

V. Michael Larsen   Aut. kloakmester  Tlf: 21644554

• Alle former for jordarbejde/jord flytning

Kloakering/dræn - Vi er aut. kloakmester

Levering af sten og grus.

Anlæggelse af veje for let og tung trafik.

•
•

•
•

•

•

  Toftevej 46, Brylle,   5690 Tommerup,   Tlf: 21644554,   michael@michaelsmaskinstation.dk,   michaelsmaskinstation.dk

Belægnings arbejde

Spuling/slamsugning, rodskæring og 
tv. inspektion

Såning af græsplæner, 
store og små arealer

• Fræsning og grubning

22 tons gravemaskine, rendegraver, minigraver, 
traktor + jordvogn 12 m3, minilæsser m. over-
faldsgreb, fræser, grubber, 16 tons Gummiged, 
blokvogn, græssånings sæt, traktor m.kost. 
Spuler/slamsuger, fræsning 1 ½-3 m.

Lidt hjælp... 
gi’r vi dig naturligvis! 

1)  a + c  =  e + h  =  f + g
2)  Det grønne ord (b) 
- gemmer sig på en hønisse 
og en mus (på en af annonce-siderne).

3)  Det gule ord (d)
- finder du på julemandens ærme 
på siden med ‘Årets julegaveidé’.

4)  Det røde ord (i) 
Hvilken karakter mellem  
1 og 10 mener Svend Faarvang,  
vi skal sørge for årets jul får?

Resten af tallene må du i bedste 
soduko-stil selv ‘gætte’ dig til...  
for at finde frem til vores nøgletal... 

Klik ind på www.julitommerup.dk og giv dit bud 
på nøgletallet, og se hvad du kan vinde...

Årets julekonkurrence... 
er en kombineret lege-gemme og 
tal-krydsordsopgave - en ’slags’ 
soduko... i juleindpakning.

Lægger du de vandrette felter 
sammen, får du vores nøgletal - 
der naturligvis har relation til Jul i 
Tommerup. Og det gør du også, hvis 
du lægger de lodrette felter sammen!

Altså... vores nøgletal = både vandret 
a+b+c, d+e+f samt g+h+i og 
lodret a+d+g, b+e+h samt c+f+i.

Hvert tal, som er mellem et og 16, 
må kun forekomme én gang - OG 
a+e+i skal være lig 43!

Deltag i 

konkurrencen. 

Du kan vinde en 

flot præmie...

L.J. T.J.

Glædelig jul 

til ALLE i Brylle, 

Nårup, Verninge

Tommerup og 

Stationsbyen

Pyyyyy ha’! 

De små grå,  

skal godt nok

på arbejde.

H
ovedbrudet er udarbejdet af ‘D

en flinke grafiker’
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En ny tradition
På årets sidste dag i 2008 søsattes en ny 
tradition i Tommerup efter idé fra Tom-
merup Håndbold Klub. I samarbejde med 
Tommerup Løbeklub startede man alle ti-
ders vinterarrangement for hele familien. 

Forud var gået en kort og hektisk ar-
bejdsperiode…

Idéen
Tommerup Håndbold Klub havde en idé 
om, at arrangere en vinterevent for hele 
familien på årets sidste dag. Dagen skulle 
være en oplagt anledning for familie, ven-
ner, kolleger, forretningsforbindelser og 
naboer til at stikke hovederne sammen og 
takke hinanden for året der gik. 

Selve eventen skulle bygges op om-
kring et sundt motionsarrangement med 
mulighed for motion for alle aldre krydret 
med champagne, kransekage, mulighed 
for et dyp i svømmehallen, m.m.. 

En gruppe i håndboldklubben udviklede 
et koncept for arrangementet og tog her-
efter kontakt til Tommerup Løbeklub, der 
straks var med på idéen.

Flot samarbejde
At arrangere et motionsløb kræver mange 
bolde i luften. Opgaver og spørgsmål var 

der nok af, til gengæld var tiden knap. På 
meget kort tid skulle der findes løsninger 
på mange ting - planlægning af ruter, ind-
hentes tilladelser hos politi og kommune, 
laves hjemmeside, findes sponsorer og 
præmier, findes betalingsmåde, forfattes 
pressemeddelelser, findes ca. 25 frivillige 
til dagen, osv.. 

Hvis projektet skulle lykkes fra år 1, 
krævede det hårdt arbejde og godt sam-
arbejde. Fra første færd viste dette nye 
samarbejde mellem håndboldklubben og 
løbeklubben sig meget givtigt og målrettet.

Deltagere fra hele Fyn
Medio november var man klar til at of-
fentliggøre planerne for dagen. Hurtigt 
begyndte tilmeldingerne at tikke ind, og 
til stor og positiv overraskelse for arran-
gørerne kom tilmeldingerne fra hele Fyn. 
Eksempelvis kom vinderen af den særlige 
10 km. ”NytårsSpecial” fra Nyborg, mens 
vinderen af 5 km. Familieruten var fra Mo-
rud. Det endelige deltagerantal talte hele 
141 fynboere, hvilket var helt usædvanlig 
flot og meget mere end forventet. 

Ambitiøse mål: Gode motions-
oplevelser - anderledes ruter 
NytårsGaloppen ville adskille sig fra andre 
typiske motionsløb og byde på anderledes 

motionsoplevelser i et afvekslende terræn. 
Og at dømme på tilbagemeldingerne lyk-
kedes dette rigtig godt.

Den helt særlige 10 km. NytårsSpe-
cial bød bl.a. på champagne på toppen af 
Brændtholdt Bjerg, mens Familieløbet 
på 5 km. åbnede mulighed for, at foræl-
dre kunne have børnene med på første 
rundstrækning, mens man kunne udfordre 
sig selv mere på anden runde.

Årets NytårsGalop
- byder på endnu et nyt tiltag. I år er der 
lavet en særlig 5 km. NytårsTrav rute for 
dem, der mere er til en gåtur. Se flere bil-
leder og læs mere om tilmelding til årets 
løb på www.nytaarsgaloppen.dk 

Med kåringen som ÅRETS 
SPORTSPRæSTATION 
- følger en check på 5.000,- kr. De to klub-
ber er ovenud glade for kåringen, og vil 
bruge pengene på at udvikle løbsoplevel-
sen yderligere. I skrivende stund arbejdes 
der på at festliggøre start- & målområdet 
ved at investere i en oppustelig målportal.

Alle læsere ønskes en 
Go’ Galop & Godt Nytår

ÅRETS SPORTSPRæSTATION

NytårsGaloppen 31. december  
VinterEvent for hele familien



Aktiviteter og donationer
Lions Club Tommerup har i årets løb en 
række aktiviteter hvor formålet er, at ind-
samle midler som senere kan fordeles (do-
neres) til medmennesker der af den ene el-
ler anden grund har brug for en hjælpende 
hånd eller til formål hvor de på anden 
måde kan gøre gavn.

Det arbejde Lions medlemmer udfører 
i forbindelse med de forskellige aktiviteter 
er selvfølgelig gratis, og de penge der sam-
les ind går ubeskåret til de nævnte humani-
tære formål, så 1 krone givet til Lions er 1 
krone til et humanitært formål. 

Aktiviteter:
De aktiviteter vi normalt afholder i løbet 
af året er:

Fugleskydning: 
Afholdes hvert år i starten af august må-
ned.
I fugleskydningen deltager årligt mellem 
60 og 90 mennesker som har en hyggelig 
dag og samtidig er med til, at støtte et godt 
formål.

Loppemarked: 
Afholdes hvert år i samarbejde med Tegl-
værket, i begyndelsen af september måned.
Der indsamles effekter løbende gennem 
hele året. I den week-end hvor loppemar-
kedet holdes stilles alt op på Teglværket 
hvor alle interesserede kan besigtige og 
byde på effekterne om søndagen.
Der kommer normalt mellem 700 og 1000 
mennesker til loppemarkedet så det er en 
dag med masser af fest og humør.
Ud over, at sælge effekter på loppemar-
kedet holder Møbelhallen på Teglværket 
åbent den  første søndag i hver måned, 
hvor der er lejlighed til, at købe møbler, 
der er renoveret af medlemmer af Tegl-
værksforeningen.

Motorcykeltræf: 
Afholdes hen over sommeren, en onsdag 
hver måned. Der deltager alle mulige typer 
motorcykler og folk kommer fra hele Fyn 
og sågar også fra Jylland.
På træffene er der mulighed for, at besigti-
ge hinandens motorcykler samt få en snak 
om både det ene og det andet over en gang 
biksemad eller en pølse og en fadøl eller 
en vand.

Udgivelse af ”Jul i Tommerup”: 
Udgivelsen finder sted hvert år primo de-
cember.

Bladet redigeres af medlemmer af Li-
ons Club Tommerup og det er også med-
lemmerne der selv står for omdelingen.
Det pæne overskud denne aktivitet ind-
bringer skyldes ikke mindst den velvilje 
vi møder hos de mange erhvervsdrivende i 
lokalområdet, som støtter udgivelsen med 
deres annoncer – Tak for det!

Juletombola: 
Afholdes samme weekend i december som 
butikkerne har åbent.

Lions aktiviteter 2009  
i tekst og billeder
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Palle Holmegaard  
Transport A/S
Stokløkken 3

5683 Ferritslev
Tlf. 65 98 18 00

Danske Fragtmænd

Totaldistribution
Kurér · Hellæs 

Blomstertransport

Vi ønsker alle vore kunder 
en glædelig jul samt et godt nytår

Normale åbningstider
Mandag - torsdag 09.30 - 17.30
Fredag  09.30 - 18.00
Lørdag  09.00 - 13.00

Åbningstider i julen (december)
Lørdag 19. dec.: 09.00 - 16.00
Søndag 20. dec.: 10.00 - 16.00
Mandag - onsdag 21-23 dec.: 09.30 - 18.00

Torsdag 31. dec.: 09.00 - 12.30
Lørdag 2. Januar 2010 lukket pga. status

Tallerupvej 27 • 5690 Tommerup • Tlf. 64 76 40 50

TOMMERUP
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Ellehaven 19 . DK-5690 Tommerup
Tlf. +45 64 75 12 00
Fax +45 64 75 28 20

Værksted +45 64 75 26 26

Al buskørsel
i ind- og
udlAnd

ommerup
      uristfart A/S

Frankfri
Murerforretning

Fiskebakken 15
5683 Haarby

Tlf. 64 75 21 64
Biltlf. 22 68 65 65




