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Præsentation af  
årets forsidekunstner

LOTTE OLSEN, billedhugger
Svanevej 8, 5690 Tommerup
Mobil 28402214
E-mail: olsens@dadlnet.dk

Atelier åbent efter aftale.  

Uddannelse:
Det Kongelige Danske  
Kunstakademi  
1967 - 74.

Lærer ved Det Fynske Kunstakademi 
1984 - 92.
Medlem af Billedkunstnernes Forbund.
Jeg har modtaget legater, 
bl.a. til studieophold i Italien.

Udsmykninger på Fyn:
Broholm kirke ”De vise mænd”.
Tanderup kirke ”Livets kilde”.
Tallerupskolen ”Børn og musik”.
Odense, Sortebrødre Torv ”Tommelise”.
Sanderum bibliotek ”Havekone på bænk”.
Odense, Provstegårdshjemmet  
”3 generationer”.
Langeskov, Birkelund ”Familiegruppe”.

Udover i Danmark har jeg udstillet på 
Gotland, i Berlin, Kiev og Thorshavn.

Jeg har været optaget af tegning og model-
lering af menneskekroppen.
Udtrykt i ”havekoner”, portrætter af børn og 
voksne. Situationer, hvor mennesket er fordy-
bet i ting, som rækker ud over sig selv: Som 
grupper af musikere, som kærestepar, voksen 
og barn, folk i en kirke, et spring i svømme-
hallen, fugle- og stjernekiggere.

Senere har naturens organiske former fundet 
plads: Som skulpturer af vækstformer, vækst-
relieffer og knopper. Nogle med henvisning 
til elementer i den menneskelige krop.
Således har planten og menneskekroppen 
fundet et fælles sted.

Det er mit sted for undren.

Kære Tommerupborgere!

Vi er glade for, og stolte over, at vi hermed, 
traditionen tro, kan udsende julehæftet ”Jul i 
Tommerup” for 30. gang.

Dette er kun muligt fordi vore mange trofaste 
annoncører, forfattere, kunstnere og andre der 
bakker op om hæftet, igen i år, hver især har 
ydet deres væsentlige indsats – tusind tak for 
det.

I år er det den anerkendte billedkunstner og 
skulptør Lotte Olsen der har været vores spon-
sor, og som velvilligt har stillet værker til 
rådighed for udsmykningen af vores forside.

Lions Club Tommerup har som sædvanlig, i 
det forløbne år, afholdt en række aktiviteter 
med det formål, at indsamle midler til støtte 
for humanitære formål lokalt, nationalt og 
internationalt.

Nærværende hæfte, vores Loppemarked som 
afholdes i samarbejde med Lilleskov Tegl-

værk, Fugleskydningen og vore Tombolaer 
er aktiviteter, der efterhånden er blevet faste 
årlige indslag i lokalsamfundet og som møder 
stor opbakning fra såvel private borgere som 
erhvervslivet.

Desværre er der ikke blevet mindre brug for, 
at organisationer som Lions yder deres indsats 
for, at afhjælpe lidt af den nød der er mange 
steder i verden. Som det fremgår af artiklen 
andetsteds i bladet, går alle de midler Lions 
indsamler, ubeskåret til humanitært arbejde. 
Der bruges ikke af disse midler til organisa-
tion eller andet administrativt arbejde idet, 
dette enten udføres af Lionsmedlemmer som 
frivilligt arbejde eller betales af medlemmer-
nes kontingenter.

Som eksempler på hvor og hvordan Lions 
hjælper internationalt kan nævnes, at vi i det 
forløbne år bl.a. har støttet både Læger uden 
Grænser i deres arbejde i Østafrika med ½ 
million kroner, og ligeledes har bidraget med 

½ million kroner til hjælp ved den oversvøm-
melseskatastrofe man i øjeblikket oplever i 
Thailand.
Men heldigvis har vi også kunnet være med 
på lokalt plan til, at støtte mere fredelige  
og opmuntrende formål som f.eks. en lege-
plads til børnene i Tallerupskolen i Tommerup 
Stationsby.

Endnu en gang: Tusind tak til alle der har været 
med til, at gøre dette muligt.

Alle vore læsere ønskes en rigtig Glædelig Jul 
og et Godt og Lykkebringende Nytår 2012.

Julehæfteudvalget
Lions Club Tommerup



Et af grundprincipperne i vores 
velfærdssamfund blev bl.a. ud-
trykt i sætningen: ”Gør din pligt, 
og kræv din ret” – og det princip 
er der sådan set ikke ændret på 
hen over årene.

Udtryksformen for det at deltage aktivt – 
eller holdningen til det – ændrer sig fra tid 
til anden. Er man forbruger eller borger, 
og hvad er forskellen? Det vil jeg vende 
tilbage til, men først lidt om det at være en 
del af det fællesskab, som en kommune er. 

I Assens Kommune har vi meget at byde 
på, og det vil vi selvfølgelig gerne gøre vo-
res omgivelser opmærksom på, så endnu 
flere borgere får lyst til at flytte til vores 
kommune. Bl.a. vil vi i løbet af 2012 flere 
steder her i Tommerup-området have byg-
gemodnede grunde klar – og at dømme 
efter forhåndsreservationerne på bl.a. 
Højsletten i Tommerup St. er interessen 
heldigvis stor for at komme i gang med at 
bygge selv.  

Og hvad er det så for et lokalområde, som 
vores tilflyttere bliver mødt med? Det er 
ikke mindst et engageret lokalsamfund 
med gode børnehaver og skoler, et godt 
og alsidigt handelsliv samt mange mulig-
heder for et aktivt fritidsliv bl.a. i form 
af den kommende nye idrætshal og et nyt 
bibliotek. 

I kraft af handelsstandsforeningerne og det 
lokale foreningsliv fra hele området står 
City Tommerup bag mange gode initiati-
ver, bl.a. Skovens Dag i august. Det var en 
dag for hele familien, som jeg selv havde 
fornøjelsen af at deltage i, og netop et godt 
og levende nærmiljø er vigtige parametre 
i forhold til at tiltrække nye borgere. For 
mig er City Tommerup et eksempel på, 
hvad godt samarbejde på tværs af frivillige 
kræfter kan skabe. 

Vi gør hinanden gode
Også ”Vi Gør Hinanden Gode – 24 timer 
i maj” beror i høj grad på samarbejde og 
frivillige kræfter. For fjerde år i træk kunne 

Assens Kommune i samarbejde med Ud-
viklingsrådet, erhvervslivet, institutioner 
og mange frivillige tilbyde et flot arran-
gement hen over en weekend. Og mange 
borgere tog imod tilbuddet og besøgte et 
eller flere af de 70 spændende og alsidige 
arrangementer. Det var bl.a. muligt at be-
søge Danish Outdoor i Tommerup St., hvor 
der var mulighed for at se både stenpizza-
ovne og røgeovne, for at smage bålmad 
og for selv at bage bålvafler, pandekager 
m.m. Arrangementet blev desuden marke-
ret i alle byer i Tommerup-området med 
blandt andet markeder, værksteder, musik 
og dukketeater, og især Verninge og Brylle 
deltog med et imponerende program for 
weekenden.

Formålet med ”Vi Gør Hinanden Gode” er, 
at vi på kryds og tværs i kommunen skaber 
netværk for borgere, virksomheder, for-
eninger, kulturelle institutioner og andre, 
som kan hjælpe hinanden med at realisere 
gode idéer. Desuden rækker arrangementet 
langt ud over den årlige åbenthusweekend, 
og det giver dynamik og udvikling i As-
sens Kommune. Et samarbejde, der er en 
forudsætning for, at vi sammen kan skabe 
en kommune i fortsat vækst, som er et godt 
sted at vokse op i og bo i for borgerne. 

Mådehold gav råd til  
nye legepladser
Et andet godt eksempel på et frugtbart og 
engageret samarbejde fra vores nærmiljø 

er Tallerupskolens målrettede indsats for 
at få nye legepladser. Via økonomisk må-
dehold, som alle var med på, et sponsorat 
fra Lions Club Tommerup samt en høj grad 
af inddragelse af skolens elever er det lyk-
kedes skolen at få etableret to nye, store 
legepladser. De blev indviet her i efteråret, 
og de er til stor glæde og gavn for eleverne, 
der ikke bare får brændt noget energi af og 
får røde kinder af legen udenfor, men som 
qua de nye faciliteter oplever færre kon-
flikter i frikvartererne. Desuden bliver de 
mere modtagelige over for undervisning. 

Aktivt medborgerskab  
spiller en central rolle i  

fremtidens velfærdssamfund

3

Af Finn Brunse,  
Borgmester
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At eleverne er taget med på råd, i forhold 
til hvad de to legepladser skulle indeholde, 
er ikke tilfældigt, men derimod et bevidst 
forsøg på at skabe medansvar og ejer-
skabsfølelse – ja, man kan vel kalde det 
aktivt medborgerskab i børnehøjde! 
Også i såvel Nårup som Verninge er det 
lykkedes lokale kræfter at skaffe flere hun-
drede tusinde kroner fra LAG Assens og 
KFU (landdistriktspuljen). Disse penge 
er gået/skal gå til henholdsvis Nårup By-
stævne Galakse og Verninge Landsbypark. 

I Brylle står det efter et møde mellem det 
politiske landdistriktsnetværk og lokale re-
præsentanter fra skole og foreninger klart, 
at alle er meget opsatte på styrke samarbej-
det på tværs af foreningerne og på at lave 
en række fælles nye tiltag. Man vil også 
gå i gang med at udsende et fælles blad, 
der bl.a. fortæller om aktiviteter i området. 
Bladet kunne foruden de nuværende bor-
gere blive sendt ud til byens tilflyttere, og 
ideen om at oprette en hjemmeside er også 
blevet luftet.

Den frivillige indsats
Og netop det aktive medborgerskab finder 
jeg af helt afgørende betydning. I den of-
fentlige debat taler vi for tiden meget om, 
at vores velfærdssystem er under pres. Be-
hovet for velfærdsydelser og forventnin-
gerne til dem er stigende, samtidig med at 
den offentlige økonomi er under pres, og at 
vi om få år kommer til at mangle hænder. 
Alene inden for plejesektoren forventes 
det, at flere end hver fjerde af vores med-
arbejdere vil fratræde inden for de næste 
fem til syv år. 

Fremtidens velfærdssamfund bliver af-
hængigt af, at flere af os arbejder frivil-
ligt. Det aktive medborgerskab skal ikke 
forveksles med, at man tager arbejdet 
fra gode, kommunale medarbejdere, el-
ler at frivillige skal varetage opgaver, der 
kræver en særlig faglig kompetence. Det 
handler derimod om at understøtte kom-
munen i løsningen af de mange opgaver, 
der nu en gang er i en kommune. Noget 
vi jo på mange måder allerede kender fra 
i dag, hvor mange frivillige gør et stort og 
uvurderligt stykke arbejde. Samtidig er det 

vigtigt, at vi tør tage en åben dialog om, 
hvilke opgaver der fremover uden proble-
mer vil kunne varetages af frivillige. På 
samme vis skal vi som kommune turde 
afgive noget ansvar og i et klart defineret 
partnerskab borgere og kommune imellem 
overlade nogle af de opgaver til frivillige, 
som vi ikke selv har ressourcer til at løfte. 

Hvorfor ikke lade personalet koncentrere 
sig om de meget specialiserede opgaver og 
så lade frivillige tage sig af opgaver som 
f.eks. at være besøgsven, hjælpe i lektieca-
fé, læse højt på bibliotekerne, hjælpe med 
at stable sociale arrangementer på benene i 
institutionerne eller give en hånd med, når 
legepladsen eller fællesarealet trænger til 
en kærlig hånd?

At gøre en forskel
Der er kort sagt ingen faste rammer for el-
ler opskrift på, hvilke opgaver eller områ-
der der kan løses af frivillige. Det vil i høj 

grad bero på initiativet, lysten og kreativi-
teten hos den enkelte borger.   

Jeg er ikke i tvivl om, at det aktive med-
borgerskab er kommet for at blive, og at 
det også hen ad vejen vil blive udviklet. 
For mig at se er der ingen tvivl om, at vi 
som medborgere i fremtidens velfærds-
samfund hver især kommer til at tage et 
større ansvar for hinanden. Det er vi gan-
ske enkelt nødt til! Det handler derfor også 
om at gøre det frivillige arbejde attraktivt, 
så flere har lyst til at engagere sig i det. 
”Lønnen”, ja, det er jo ikke mindst at glæ-
de andre, men vel også at opleve, at man 
gør en forskel og bidrager til fællesskabet!

Medborgerskab er derfor mange ting, og 
det handler bl.a. om at tage medansvar 
for egne og andres livsvilkår og at bidrage 
aktivt til at udvikle et levende lokalsam-
fund. Det kan både være i forhold til andre 
borgere og i forhold til foreninger, skoler 
og lignende samt i samspillet med kom-
munen.

Så med andre ord får man som borger i As-
sens Kommune tilbud om at være en del 
af et fællesskab, som man selv er med til 
at skabe. 

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. 
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Minderne fra disse julefejringer trænger 
sig på hvert år i december måned med en 
undren over, hvor stærkt og solidt vore 
danske juletraditioner har tag i os, selv om 
de ydre forhold er meget forskellige.

Ungdommens gymnastikrejser, med 
den fælles opgave at repræsenterer vort 
land på den bedste måde igennem gym-
nastik og folkedans på skoler og univer-
siteter overalt i USA og Mexico, skabte 
et stærkt sammenhold og kammeratskab 
på holdet. Et fællesskab som også kom til 
udtryk i fejringen af en dansk jul i Florida 
langt værk fra familien. De 38 unge piger 
og mænd blev delt op i udvalg og komi-
teer, der fik forberedende opgaver for ju-
len. Alle købte een gave til uddeling ved 
juleaften. Nogle skaffede juletræ, nogle 
lavede dansk julepynt, nogle kopierede ju-
lesalmer, nogle tog sig af madlavning med 
dansk flæskesteg, nogle pyntede sal osv. 
– Julen startede med en Gudstjeneste i en 
amerikansk kirke efterfulgt af rigtig dansk 
juleaften med risengrød, juletræ og julesal-
mer, og en af lederne som julemand osv. 
Mange af de unge fældede en tåre, fordi 
det var deres første jul uden for Danmarks 
og familiens rækkevidde. 

Julen i Etiopien i 1985 står særlig klart 
i erindringen. Jeg og familien var udsendt 
af Folkekirkens Nødhjælp i 2 år for at bistå 
den lokale lutherske kirke med byggepro-
jekter. Men da tørke og hungerkatastrofen 
ramte landet blev mit arbejde snart noget 
andet. Uden forberedelse blev jeg koor-
dinator af katastrofe- og nødhjælp i nogle 
af de hårdest ramte områder i det nordlige 
Etiopien. – Har man ikke oplevet det på 
egen krop, er det svært at forestille sig, 
hvor alvorlig situationen var. Men lad mig 
citere et kort uddrag af min dagbog fra de-
cember 1985, for et give et indtryk af hvor-
dan jeg oplevede det:

”Fattigdommen er helt ufattelig. Fami-
lier ligger svøbt i klude og laser, og bor 
overalt op ad husmure eller i små fordyb-
ninger i jorden. Små stendiger bygges op 
for at give læ for den bidende vind. Børn 
overalt i pjalter og kvinder med børn ved 
brystet eller på ryggen. Telt ved telt står 

opstillet med 2-3 og 4 familier i hver telt. 
De sover overalt og holder varmen ved at 
ligge tæt sammen. Fattigdommen er helt 
ubeskrivelig her ude i denne øde og grå 
stenørken. Absolut ingen grønne strå og 
kun sten og bar jord”.

På den baggrund fejrede vi juleaften 
sammen med 10 danske sygeplejersker, 
også udsendt af Folkekirkens Nødhjælp, 
som arbejdede med maduddeling og sund-
heds arbejde i flygtningelejrene. Vi havde 
inviteret dem til dansk jul i vort hjem i 
hovedstaden Addis Ababa. De forlod for 
nogle få dage deres feltsenge og telte for 
at holde jul med os. Og efter en kort jule-
gudstjeneste på den norske missionsstation 
i byen fejrede vi julen så dansk som muligt 
i et tæt og varmt fællesskab. 

Vi sang de danske julesalmer og fejrede 
juleaften tilpasset forholdene i den stem-
ning, som opstår på en særlig måde, når 
man er langt hjemmefra. Juletræ kunne 
ikke skaffes, men nogle grønne thuja grene 
sat ned i en gulvspand gjorde det ud for et 
juletræ. Vores børn pakkede små gaver ind 
i avispapir og bandt rødt uldgarn om, og 
lavede lidt julepynt af forhåndenværende 
materialer. Risengrød med mandelgave og 
flæskesteg blev med besvær skaffet til veje. 
Men da rødkål ikke findes i Etiopien, blev 
det skaffet i sidste øjeblik i en forsendelse 
fra Danmark, som vi endelig fandt juleaf-
tensdag efter 4 timers søgning i et hjørne 
af en lagerhal i lufthavnen. Julegaver var 
det småt med, men vore 3 børn fik dog en 
skildpadde og vi selv en levende ged af sy-
geplejerskerne i julegave. Det blev en god 
juleaften, som vi aldrig glemmer.  

I Mozambique nogle år senere var situ-
ationen en helt anden. Det var et land split-
tet i en borgerkrig, hvor vi ikke kunne fær-
des uden for hovedstaden Maputo p.g.a. 
oprørsbevægelsens terror mod busser, bi-
ler og tog, som vovede sig ud i landdistrik-
terne. Igen var vi udsendt af Folkekirkens 
Nødhjælp. Jeg arbejdede på kirkernes fæl-
leskontor (kirkerådet) for at overvåge og 
koordinere nødhjælp til landsbyer, som var 
isoleret og afskåret fra normale forsynin-
ger udefra. – Så det blev en stille familie- 

jul uden andre gæster end vores 2 ældste 
teenagebørn, som kom fra Danmark. Jule-
forberedelserne var meget enkle. En grøn 
gren som juletræ, ingen købte gaver, men 
små hjemmelavede gaver lavet af forhån-
denværende materialer. Lidt julepynt med-
bragt fra Danmark og lokal mad købt på en 
nærliggende markedsplads. Efter en guds-
tjeneste i en anglikansk kirke fejrede vi en 
stille, hyggelig og anderledes jul end vi før 
havde haft. Nu oplevede vi igen, at ydre 
forhold kan være beskedne uden at det for-
ringer julen – måske tværtimod.

I Canada blandt danske udvandrere, 
som vi har fejret jul med i de 5 sidste år, 
er julen så dansk som den kan være. Mas-
ser af før-jule-forberedelser med basar, 
kirkekoncerter, julehygge med levende 
lys og ”Der er noget i luften”. Så til Ikea 
for at købe juletræ, gaver mv. – Men som 
dansker er det jo juleaften vi fejrer og ikke 
julemorgen, som canadierne gør det med 
ophængte strømper ved kamin og skorsten 
til forventede gaver fra Santa Klaus. Men 
i Canada oplevede vi, at på trods af e-mail 
og telefon gjorde den fysiske afstand mel-
lem Canada og Danmark, at breve fik en 
særlig betydning og værdi. De gamle im-
migranters gæstfrihed er helt enestående 
og juledagene blev brugt til at efterkom-
me de mange invitationer, som vi fik til 
samvær, middage og julehygge. Kort sagt 
oplevede vi, at julen bringer stærke tradi-
tioner og minder frem hos dem, der forlod 
Danmark for 50 år siden for at bosætte sig 
i et nyt land.  

Mede disse få eksempler om jul under 
fjerne himmelstrøg, håber jeg det er lyk-
kedes, at vise at omstændigheder og om-
givelser kan være meget forskellige, uden 
det behøver at gøre julehøjtiden ringere. 
Ændrede ydre forhold giver nye mulighe-
der og kan åbne vore øjne for værdier, som 
ellers ikke ville komme frem. Jeg ønsker 
alle læsere en glædelig jul.

Jul under fremmede himmelstrøg
Jørgen Flensted-Jensen er et alsidigt menneske, med mange markante skift i sit liv. 
Her skitserer han små glimt fra sine og familiens juleoplevelse i det fremmede

•  Juleaften 1963 i Florida med danske gymnaster på opvisningsrejse  
i USA, Canada og Mexico.                                                 

•  Juleaften i Etiopien under tørke og sultkatastrofen på Afrikas Horn i 1985 
•  Juleaften i det borgerkrigshærgede Mozambique  1987,  

hvor apartheid konflikten destabiliserede landet. 
•  Juleaften i 2010 mellem danske immigranter i Canada. 

Af Jørgen Flensted-Jensen



Af Lars Legaard Christensen,  
initiativtager og grupperådsformand  
for KFUM spejderne i Tommerup

Skovens dag i Tommerup 2011, lørdag den 
27. august, blev den succes, som arrangø-
rerne havde håbet på. På trods af skybrud 
dagen før afholdelsen mødte ca. 250 men-
nesker op og fik en dejlig masse oplevel-
ser. På torvet i Tommerup St. begyndte da-
gen kl. 9-10 med gratis morgenmad for de 
friske. Der blev hygget ved bordene med 
rundstykker og kaffe, og i alt 80 rundstyk-
ker blev delt ud.

Kl. 10.00
– dannede Tommerup Hallerne rammen om 
starten på ”Tommerup løbet” og ”Skovens 
Dag Gåturen”. Borgmester Finn Brunse 
holdt en kort tale og åbnede officielt Sko-
vens Dag i Tommerup 2011.

Kl. 10.30 
– blev de 40 løbere, ud af 50 tilmeldte, 
sendt af sted på løberuterne på hhv. 5 og 
10 km. Ruterne var lagt så alle løberne 
afsluttede på Tallerup Gård, hvor Danish 
Outdoor havde sørget for, at et helt unikt 
forplejningsområde stod klar med sponse-
ret sodavand fra Sodastream og Eldorado 
i Verninge, bålpladser med hyggelig ild, 
og varme i de brændefyrede pizzaovne. 
Alle deltagere gennemførte, og der blev 
ikke meldt om nogen skader eller vildfarne 
løbere. Afslutningen langs den nedlagte 
Assensbane var en lille prøvelse i balance, 
fordi svellerne var våde fra gårsdagens 
megen vand, men det gik alt sammen godt. 
Sodastream og Eldorado i Verninge havde 

sponseret to lækre sodavandsmaskiner, 
som præmier til Tommerup løbet. De blev 
vundet af Peter Juel Hansen og Tinna An-
dersen.

Fra kl. 10.40-11.00
– sendtes den store flok på ca. 200 Gåtur-
deltagere af sted på aktivitetstur i Høgs-
holtskoven. Familierne lavede hold og 
skulle ved at gennemføre aktiviteterne på 
turen, tjene bogstaver så de til sidst kunne 
løse den svære rebus som var spørgsmå-
let – ”Hvad hedder skoven mellem de 
to byer”. Dem, som kunne levere svaret 
(Høgsholtskoven) til slut, deltog i konkur-
rencen om tre præmier, som blev udtruk-
ket kl. 13.30 under ”Mad i Det Fri” hos 
Danish Outdoor. Aktiviteterne var lavet 
af KFUM og FDF spejderne samt Tom-
merup Gymnastikforening og Naturvejle-
der Karen Mann. De bestod af: Naturens 
Motionscenter – her hersede gymnastikpi-
gerne med deltagerne, som skulle lave et 
menneskeligt tusindben. FDF spejdernes 
prof instruktører stod for klatring i de høje 
bøgetræer med reb og seler, så alle kom 
sikkert igennem. KFUM spejderne i Tom-
merup havde lavet forhindringsbane, hvor 
deltagerne skulle gynge på rebgynge, gå på 
line og køre med svævebane, og flere af 
delene endda med bind for øjnene. KFUM 
spejderne lavede også en udfordrende 
Geocatch bane med håndholdte GPS’er. 
Deltagerne skulle finde vej til posterne 
og hente bogstaver. Naturvejleder Karen 
Mann fortalte på sin pragtfulde og ind-
levende vis, om naturen og dyrene i Høgs-
holtskoven. Hun fandt bl.a. en lille (død) 
slange, som børnene var meget betagede af 
og gerne måtte røre.

Fra kl. 11.00-15.00 
– var der gang i ”Mad i det Fri”. Danish 
Outdoor, og Tallerup Gård var rammen om 
en masse bål, hvor 80 pandekager og 130 
pølser blev vendt og spist med velbehag. I 
de brændefyrede pizzaovne og med kyndig 
hjælp fra Osman, fra Pizza Palermo, blev 
over 100 pizzaer bagt til perfektion og nydt 
af de sultne løbere og deltagere fra Gåtu-
ren. Et par små byger sidst på dagen blan-
dede sig, men kunne på ingen måde trykke 
stemningen og glæden ved den friske luft 
og motion for alle.

Der skal lyde et meget stort tak 
– til sponsorerne. En særlig tak til pen-
gesponsorerne: City Tommerup og Tom-
merup Handels- og Håndværkerforening. 
Uden alle jer var det ikke blevet til noget. 
Den største tak skal lyde til alle de frivil-
lige KFUM og FDF Spejdere, deres for-
ældre og Tommerup Gymnastikforening 
samt Danish Outdoor. 

Vi glæder os til at holde Skovens Dag i 
Tommerup lørdag den 25. august 2012.

9

Skovens dag           i Tommerup
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Præsentation af en virksomhed 
Sådan startede artiklen sidste gang vi skrev 
i dette blad, for efterhånden 23 år siden. 
Da vi fik opfordringen til denne artikel, 
var tanken – vi genbruger bare den gamle 
artikel, for der er jo ikke sket så meget si-
den da. Det var ikke helt korrekt, ikke ret 
meget er som det var, jo medarbejderne 
de holder ved og det er vi rigtig glade for. 
Virksomheden afhænger meget af deres 
erfaring.

Tommerup Elektronik A/S og Inno-
Sign A/S, er de to virksomheder der i dag 
har til huse her på Gyvelvænget i Tom-
merup, godt gemt af vejen og måske også 
ukendt af mange.

Tommerup Elektronik A/S beskæftiger 
sig udelukkende med underleverandør ar-
bejde, inden for elektronikudvikling og 
produktion. 

Inno-Sign A/S, en salgs- og servicevirk-
somhed, med speciale i informationsskilte, 

displays, prisskilte til benzinstandere og 
parkeringskilte.

Historie:
Tommerup Elektronik A/S blev stiftet i 
1984. Hovedopgaverne dengang: Udvik-
ling og produktion af elektronik. Vi havde 
to ”store” lokale virksomheder inden for 
opvask- og vaskeribranchen som kunder. 
Der kom hurtigt nye til. Listen er lang, men 
vi kan nævne nogle områder vi opererede 
i: Temperaturregulering til plastindustrien, 
bremsetestere til autobranchen, pommes-
fritesmaskiner og styringer til kompresso-
rer osv. Groft sagt var opgaverne ens, en 
omhyggelig specifikationsfase, efterfulgt 
af udviklings fasen og sluttelig en serie-
produktion af færdige styringer – sådan 
foregår det også i dag – OG kunderne fra 
dengang holder stadig ved !

Al produktion foregik ved håndkraft. I 
dag er der kommet maskiner til, men det 

til trods, er medarbejderstaben fire gange 
så stor. Vore dygtige ”monteringsdamer” 
kunne den gang på en god dag, monterer 
400 komponenter i timen. Maskinerne i 
dag kører 20-30.000 eller mere, så lidt er 
der sket.

Tommerup Elektronik A/S 
har prøvet meget 
Været stifter og medejer af firmaet Dana-
log A/S. En af pionererne inden for data-
logning fra maskine til PC. Firmaet var 
med i udviklingen og produktion af de 
første GPS-overvågningsenheder til lastbi-
ler. TE købte i slutningen af firserne Dansk 
Automat fabrik A/S i København. Et firma 
som i mange år producerede alt inden for 
betalingsautomater, eks. bagageautoma-
ter på banegårde, betalingsautomater til 
vaskeribranchen. Efter en årrække blev 
Dansk Automatfabrik solgt videre.

1999 blev for alvor 
skelsættende 
Firmaet Innovision A/S, i Odense, havde 
besluttet at sælge deres produktion af rul-
lebånd. Rullebånd er destinations og num-
merskilte til Busser – ”rutbiler” på fynsk, 
samt prisskilte til benzin stationer. 

Inno-Sign A/S blev stiftet, rullebånds 
afdelingen blev købt. Der åbnede sig der-
ved nye muligheder for begge firmaer. 
Rullebåndene er stadig et stort aktiv i fir-
maet. Og i samarbejdet med TE, kunne  
Inno-Sign nu tilbyde kunderne elektro-
niske prisskilte med lysdioder, trådløse 
fjernbetjeninger, SMS overvågning og 
styring af sommerhuse, campingvogne, 
lystbåde og alarmer, ja overvågning af en 
hver art, sågar SMS betaling med mobilte-
lefonen. Meget af dette kan også købes på 
nettet (www.innoshop.dk)

En meget stor del af Inno-Signs produk-
ter går til eksport. 

2008 blev endnu et 
skelsættende år 
Det blev der besluttet at gennemfører et 
generationsskifte. Hovedaktionærerne – 

VIRKSOMHEDSPORTRÆT

Tommerup Elektronik A/S  
Fra 400 komponenter i timen til 20.000-30.000
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Anni og Hans Petersen solgte deres aktier 
til et nystiftet selskab – NewTE Holding 
ApS. Bag det nye selskab står tidligere ak-
tionær og udviklingschef – Henrik Fryden-
dal samt tidligere produktionschef Ole A. 
Rørdam Larsen, begge har været med fra 
firmaets start.

Da beslutningen om generationsskiftet 
var taget, startede den nok så kendte fi-
nanskrise. Men da firmaet jo var bygget på 
et godt fundament og ikke alle banker var 
handlingslammet, lykkedes det at gennem-
føre skiftet på en fair måde, så firmaet med 
dygtige medarbejdere fortsat kan betjene 
de mange gode, solide kunder.

Fremtiden:
Opgaverne for os som nye indehavere blev 
af en anden karakter end vi havde for-
ventet. I hele firmaets historie har vi kun 
oplevet et par konkurser hos ganske små 

kunder. Det er en anden hverdag vi møder 
i dag. Tilgangen af nye kunder er fin, men i 
dag er der grund til at være ekstra opmærk-
som, især på kundernes betalingsevne og 
vi har oplevet et par kundekonkurser. Kun-
depaletten er heldigvis bred, med mange 
forskelligartede kunder.

Vores mål og visioner er selvfølgelig 
blevet justeret i forhold til den nye ver-
denssituation, men helt klart for begge fir-
maer: Vi vil bevare og udvikle firmaet ved 
organisk vækst og i et tempo hvor vi selv 
kan følge med!

Inden for de sidste to år, har vi i TE, 
fordoblet vores maskineproduktionskapa-
citet for montering af SMD komponenter, 
det giver os en meget stor fleksibilitet og 
omstillingsparathed, med dertil hørende 
kortere leveringstider.

Tommerup Elektronik har som resten af 
branchen oplevet stor mangel på råvarer. 
Udfordringerne for os små og mellemstore 

elektronikvirksomheder ligger helt klart i 
at skaffe komponenter. De teorier som går 
ud på at nedbringe lagerbeholdningerne, 
kan vi desværre ikke benytte os af i øje-
blikket. Vi har indtil videre haft held med 
at navigerer os uden om de store proble-
mer, så vores kunder har undgået produk-
tionsstop.

Samarbejdet med Udviklingsrådet i As-
sens kommune har været meget inspireren-
de for os. Det har blandt andet ført til, at vi 
nu i samarbejde med Dansk Design Center 
og Industriel Designer Reformo i Kolding, 
er gået i gang med redesign af en produkt-
linie i Inno-Sign regi. Et samarbejde, som 
vi forventer os meget af i fremtiden.

Alt i alt ser vi lyst på fremtiden, trods 
stor konkurrence fra lavtlønslande. Vi ser 
heldigvis flere kundeemner flytte produk-
tionen hjem til Danmark, dels på grund af 
de høje transport udgifter, høje produkti-
onsmængder, kontraktmæssige forhold 
som gør det meget dyrt at slippe ud af en 
aftale. Dertil kommer at lønniveauet er 
stærkt stigende, medarbejderne i de lande 
vil også have noget for deres arbejde.

Elektronikproduktionen i Danmark har 
sin berettigelse, ved mindre seriestørrelser, 
højt kvalitetsniveau, hurtige leveringer af 
prototyper og alt sammen til konkurrence 
dygtige priser! Alt det står de to firmaer 
– Tommerup elektronik A/S og Inno-Sign 
A/S for. Vi forventer derfor at være på 
markedet i mange år endnu.
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Af Henrik Larsen – i samarbejde med 
Ellen og Hans Larsen, Margit og Egon 
Clausen, samt Gunnar Fåborg

1. ”Danmark er en Brugsforening”
Denne præcise opsummering slog nu af-
døde populærhistoriker Palle Lauring an til 
indledning i Paul Hammerichs Danmarks-
krønike på TV i slutningen af 1970’erne. 
Og selvom Hammerich-krøniken fortalte 
om utallige detaljer i mange afsnit, så 
havde Palle Lauring i denne indlednings-
sekvens næsten opsummeret danskernes 
særlige historie i den store modernisering: 
Den danske sjæl, det danske liv, dansker-
nes hverdag og samvær er at sammenligne 
med kernen i Brugsbevægelsen.

Palle Lauring ramte lige i plet. Også for 
den yngre del af Jenny og Martin Jensens 
børn, Grethe, Ellen og Margit, på Banner-
vej i Tommerup St. Eller som storebrød-
rene, Hans og Jens Jensen, i mange år bo-
siddende på Engvej, altid sagde: De små 
piger. For især to af pigerne fra Bannervej 
blev livet især en Brugsforening. 

Tommerup St. Brugsforening og  
hovedgaden, Tallerupvej.  
Efter postkort sendt 1921.

Indtil 1960’erne lå der en Brugs-butik i 
næsten alle små og store byer. Og denne 
lokale bygning repræsenterede noget me-
get jordnært og dansk. Bønder, husmænd, 
arbejdere og funktionærer – mest mænd, 
men også nogle få koner – var i de foregå-
ende hundrede år gået sammen og havde 
stiftet over 2000 brugsforeninger. Brug-
serne blev på den måde et centralt lokalt 
handelssted og udviklede sig også til dét 
lokale samlingspunkt. Både med heftig 
trafik ud og ind af butiksdøren og med 
snak mand og mand imellem i butikken. 
Det har danskerne altid haft tid til – at slå 
en sludder af med brugsuddeleren og hans 
kommiser eller med andre lokale kunder. 
Var en nyhed i byen først nået til Brugsen 

– og det gjorde den hurtigt – så var den ef-
fektivt rundt i hele sognet.

I Tommerup St. gik man lige ind i 
butikken fra hovedgaden. Og her, inden 
selvbetjeningstiden, mødte man kom-
miser og lærlinge springende bag ved den 
store disk. Ude i bagbutikken rumsterede 
endnu mere personale. Uddeleren var der 
ikke altid. I tilknytning til bagbutikken 
havde uddeleren sit kontor og hér blev 
ikke alene vogtet over hovedbogen og 
Uddelerbladet, men også over opdragelse 
og moral. Ordentlighed, brylcreme i vel-
friseret hår og sparsommelighed. Og når 
en lærling var udlært begyndte han at gå 
med slips.
Varerne præsenterede sig pænt. Det gjaldt 
også, hvis man tog bagtrappen og listede 
sig op på de mange værelser ovenpå Bru-
gens lager og butik. Hér boede en stribe af 
byens unge mænd, lærlinge og kommiser. 
Jo, Brugsen handler med alt.

Flere af Brugsens ungersvende blev 
solgt til Bannervejs kønne piger. Kun for 
to af dem blev det til giftermål. Hvor der 
handles, der spildes!

Jenny og Martin Jensen
Jenny (født 1895, død 1992)) og 
Martin Jensen (født 1892, død 1968) 
boede i mange år på Bannervej 10 i 
Tommerup St. Martin var smed på 
Stegsted-fabrikken og Jenny var 
hjemmegående. Jenny og Martin fik 
8 børn: Hans, Johanne, Jens, Lise, 
Bodil, Grethe, Ellen og Margit. Af 
denne flok er Ellen og Margit tilbage. 
Margit og Egon Clausen bor på Eng-
vej i Tommerup St., og Ellen og Hans 
Larsen bor i Hårby. Gunnar Faaborg, 
gift med nu afdøde Grethe, bor i Mun-
kebo. Lise giftede sig med Søren Pe-
ter Qvist fra Aarestrup ved Rold skov, 
hvor Søren Peter stadig bor.

2. Tommerup St. Brugsforening
Tommerup St. Brugsforening blev stif-
tet i 1913. Starten var lidt famlende – 1. 
verdenskrig gav vanskelige forhold for 
handlen – men op igennem 1920’erne og 
1930’erne voksede foreningen støt, både i 
omsætning og antal medlemmer.

Foreningen fik hurtigt erhvervet en 
tidligere købmandsgård på hovedgaden 
i Tommerup St. Og skridt for skridt blev 
butikken udvidet. Når der var råd til det.

Tommerup Brugsforening blev i årti-
erne før og efter 2. Verdenskrig ledet og 
drevet efter konservative Brugs-princip-
per. Brugsuddeler Hansen – Axel Hansen 
– tronede sammen med sin kone, Agnete 
Hansen, øverst i Brugens hierarki og var 
med blandt de lokale spidser.

Brugsen i Tommerup St. var i 1950’erne 
den dominerende butik med dagligvarer. 
Bl.a. fordi den populære ’chauffør Lar-
sen’ bragte varer til døren, helt gratis. I 
nogle Brugser, især i byerne, var man i 
1950’erne begyndt at snakke om med-
lemmernes selvbetjening i butikken, som 
alternativ til at lærlingen eller kommisen 
skulle ekspedere ved disken.

Men ikke i Tommerup Brugsforening! 
Mel og gryn blev efter bestilling sat frem 
til kunden, der ventede stille og roligt på 
den anden side at disken. Kun, når det for 
pigerne gjaldt om at score en af Brugsens 
lærlinge eller kommiser, var der selvbetje-
ning. Hér var den lokale Brugs moderne. 
Sikke en trafik! Især når der f.eks. til maj 
kom nye drenge og unge mænd i butikken 
og på værelserne ovenpå. Så sværmede pi-
gerne – de nye skulle kigges ud. Pigerne 
kiggede og skæmtede med øjnene henover 

Pigerne fra Bannervej handlede i Brugsen
Tommerup St. Brugsforening i 1950’erne

Personalet i Brugsen ca. 1951. Fra 
venstre Aage Bønke, Leonhart Larsen, 
Kjeld Hansen, Hans Larsen, Ivar og 
Kirsten Bruntse. Uddeler Axel Hansen 
er nok på kontoret.



varerne og kaffemøllen i butiksvinduet. 
Det var interessant, hvad der var kommet i 
en nystrøget kittel bag disken…

I 1940’erne og 50’erne var der livlig 
trafik af Jenny og Martins kønne piger fra 
Bannervej og om i Brugsen. Der skulle 
hentes mel og margarine til Jennys køkken 
og duefoder til Martins dueslag.

Og i løbet af 1950’erne blev både Gun-
nar og Hans solgt fra Brugsen til Banner-
vej. Det var Grethe og Ellen, som her var 
på ’indkøb’. Storesøster Bodil havde i no-
gen tid godt kig på Palle – men så tog hun 
til Odense og så forpurrede Ernst Larsen 
den handel. Margit var vist også tæt på at 
kunne være blevet uddelerkone, men dér 
slog Egon Clausen til – for næsen af Ivar, 
en anden at de aktive Brugs-kommiser på 
loftet hos Axel og Agnete i Brugsen. Et af 
byens førende huse for unge mænd.

 
3. Gunnar og Grethe i Brugsen
Gunnar Fåborg Pedersen, født d. 15. 
august 1928. Opvokset på Østfyn og kom 
i 1943 i lære i Ferritslev Brugsforening. 
Blev udlært som kommis i 1949 og kom 
til Bullerup Brugsforning. Gunnar var der-
efter kommis i Tommerup Brugsforening 
i 1950-51.

Hér møder Gunnar Grethe Jensen fra 
Bannervej – og så var han solgt. 

Siden tog Gunnar et smut tilbage for at 
hjælpe til i Ferritslev, hvor brugsuddele-
ren dér var løbet ind i problemer. Grethe 
og Gunnar bliver i 1954 gift i Hundstrup 
Kirke. Ellen og Margit kunne som mindre 
søskende se, at Brugsen havde slået til. De 
fleste af ’de store’ i søskendeflokken fra 
Bannervej – Jens, Hans, Lise, Johanne og 
Bodil var draget videre fra Bannervej og 
ud i verden. Men de to små fik lært vejen 
til Brugsen.

Dernæst kom Gunnar til V. Skerninge 
Brugsforening, hvorefter han tog kursus 
på Andelsskolen i Middelfart. Gunnar og 

Grethe flyttede til Ebberup, hvor Gunnar 
arbejdede i Ebberup Brugsforening, inden 
de blev brugsuddeler-par først i Rolfsted 
på Østfyn og senere i Drigtrup tæt ved 
Kerteminde. I de sidste år på arbejdsmar-
kedet var Gunnar ansat som lagermand i 
Kerteminde Brugsforening. Grethe døde i 
2004.

Grethe hentede sin Gunnar i Brugsen. 
Men hvor meget handlede Jenny og Mar-
tin i Brugsen? Jenny og Martin købte en 
del i Brugsen. Kontrabogen kunne som-
metider løbe lidt højt op, syntes Martin! 
Men de handlede også hos slagter og lidt 
hos købmænd i Tommerup St. Pigerne 
hentede ofte varer til Jenny – og pigerne 
var således selv på udkik i Brugsen. Jenny 
kom sjældent i Brugsen, Martin oftere. Der 
skulle jo bestilles duefoder og sager til ha-
ven og værkstedet.

Jenny og Martin var ikke aktive i 
Brugsforeningen. De var medlemmer, li-
gesom alle andre arbejderfamilier i Tom-
merup St., men de deltog ikke i den årlige 
generalforsamling. Man kan næsten høre 
Jenny sige ’hvad sku’ vi dog dér etter…’. 
Sommetider snakkede de om Oluf Ander-
sen, der altid til generalforsamlingerne var 
oppe at kritisere en hel masse. Det gjorde 
Jenny og Martin ikke. Hver passer sit.

4. Hans og Ellen i Brugsen
Hans Henrik Larsen, født 5. april 1934 
på Kanalvej i Odense, senere vokset op i 
Stegsted, kom som ung mand i 1949 i lære 
i Tommerup St. Brugsforening. Slog sine 
folder første gang i Tommerup, indtil han 
blev udlært i 1953. Sprang derefter soldat, 
inden Brugsforeningen Fremtiden i Nr. 
Åby på Vestfyn kaldte. 

Udover sin kommis-titel tog Hans også 
Ellen Jensen med fra Bannervej i Tomme-
rup St. – endnu en handel hen over disken 
i Tommerup St. Brugsforening. Ellen og 
Hans blev gift i Broholm Kirke i 1956.

Tommerup St. trak igen, og Hans fik 
plads hos uddeler Hansen som kommis i 
Tommerup St. Brugsforening, inden Hans 
og Ellen blev uddelerpar i Asperup Marks 
Brugsforening, en ganske lille brugsfor-
ening ud til hovedvej A1 ved Nr. Åby.

Hans ville gerne videre til en lidt større 
Brugsforening, og i 1960 blev Hans og El-
len uddelerpar i Højby lige syd for Odense. 
Var inden da tæt på at blive brugsfolk i 
Skellerup Brugsforening. Stod ved sam-
talen derude på Østfyn lige med en anden 
ung mand – og fik mange år efter at vide, 
at de havde valgt den anden unge mand, 
fordi hans kone havde en flot kjole på...

I 1963 blev Hans og Ellen ansat som 
brugsuddelerpar i Hårby på Sydvestfyn, 
hvor de drev Brugs indtil 1992.

5. Gammeldags ledelse
Gunnar og Grethe, og Hans og Ellen 
blev dygtige brugsuddelerpar. Prototy-
pen på den engagerede og dedikerede lo-
kale Brugs-ledelse, som i 1960’erne og 
1070’erne sammen med det stærke leder-
par på landsplan, Ebbe Groes (direktør 
fra 1951-1975) og Poul Nyboe Andersen 
(formand fra 1955 til 1966) udgjorde en 
gylden tid for dansk brugsbevægelse. 
Groes og Nyboe igangsatte en lang række 
moderniseringer af butikker, fabrikker og 

 
Ellen og Hans Larsen

Tommerup St. 
Brugsforening.
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logistik, og der var fremgang. Både på 
landsplan og i utallige byer og lokalsam-
fund. Oliekrisen og nye konkurrenter blev 
fra 1970’erne en brat opvågning.

I slutningen af 1970’erne blev Brugs-
bevægelsen, lige som alle andre dele af 
dansk erhvervsliv, nemlig udfordret af nye 
tider og nye strukturer, som gik i retning 
af større enheder og butikker. Gunnar og 
Grethe arbejdede i mindre brugsforeninger 
i lokalsamfund, som blev tømt for butik-
ker og øvrige lokale servicetilbud. Sådan 
var udviklingen – og det kunne selv godt 
brugsuddeler-arbejde ikke gøre noget ved.

Hans og Ellen fik i 1963 chancen i en 
større by, Hårby, med fabrikker og et han-
delsliv med specialbutikker samt – ikke 
mindst – udbygning med masser af parcel-
huse. Det gav flere udviklingsmuligheder, 
og sammen med fremsynede brugsbesty-
relser kom de dygtigt og tidligt med på 
supermarkedsbølgen.

Gunnar og Hans blev som unge Brugs-
folk godt opdraget. Gunnar i Ferritslev og 
Hans i Tommerup – og det er skægt at høre 
Gunnar og Hans og Ellen – godt sekunde-
ret af Margit og Egon – fortælle om gamle 
dage i Tommerup St. Brugsforening.

For Axel Hansen, brugsuddeler i Tom-

merup St. Brugsforening, var prototypen 
på den gamle uddelerskole, der opdrog 
Hans og Gunnar i Brugsen – en brugsud-
deler-type som Gunnar også mødte i sin 
læretid i Ferritslev Brugsforening.

Brugsuddeler Hansen var stiv og kon-
servativ – selvom han sad i sognerådet 
for de radikale. Men der var ikke meget 
progressiv radikalisme over ham. Han 
var meget påholdende med udgifter og 
investeringer. Det, som havde fungeret i 
årtierne før, kunne godt køre videre. Nye 
måder at indrettet brugsdrift på var Hansen 
ikke optaget af. Han var på godt og ondt 
gammeldags. Iført jakkesæt tronede han på 
kontoret. Var ikke meget i butikken, kunne 
haste igennem butikken, meget ofte med 
en række bemærkninger om noget, der 
skulle være anderledes. Gav i det hele ta-
get tit udtryk for at arbejdet ikke blev gjort 
ordentligt. Lærlinge og kommiser blev 
holdt til. I dag lærer alle brugsuddelere at 
føre ’anerkendende samtaler’ for at moti-
vere medarbejderne. Det var ikke opfundet 
på Hansens tid...

Selvom Hansen var mest på kontoret, 
så ordnede han ikke ret meget regnskaber, 
som mange andre uddelere ellers gjorde. 
I de sidste år i sin læretid var det Hans, 

som førte dagens omsætning og mange 
økonomiske poster ind i hovedbogen. Og 
førte de mange kontrabøger, som Brugsens 
kunder fik noteret dagens køb i. Hansen 
snakkende i telefon eller var mere til mø-
der. Var med i mange ting i Tommerup St. 
og som sagt med i sognerådet. Ret popu-
lær – i hvert fald trak han i en periode to 
yderligere sognerådsmedlemmer med ind. 
Ihærdig var han – bl.a. tilbød han at køre 
de gamle koner til afstemning, når der var 
sognerådsvalg. Men sognerådsformand 
blev han aldrig.

Aksel Hansen var ofte til møder i 
Brugsbevægelsens mange råd og forsam-
linger. Altid utilfreds med FDBs måde at 
producere og levere varer på. Var i mange 
år kredsformand i Uddelerforeningen og 
med i Uddelerforeningens hovedbestyrel-
se. Var hovedformand for Danmarks Ud-
delerforening i ét år, i forbindelse med en 
Uddeleforeningsformands død.

Agnete, Hansens kone, var ikke meget 
med i butikken. Måske lidt til sidst i deres 
tid som brugsuddelerpar. I næste genera-
tion af Brugsfolk, som Gunnar og Hans 
kom til at tilhøre, var det oftest sådan, at 
brugs-konen tog del i butikkens drift og 
ved kassen.

Butikken 1963 – nu med selvbetjening
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Agnete var en bestemt dame. Havde 
sine egne meninger og skændtes ofte med 
Aksel. De fik aldrig børn, men Hansen 
havde i mange år to velopdragne schæfer-
hunde. De holdt i hvert fald tyveknægte 
væk i butikken. Om de også holdt Agnete i 
skak melder historien ikke noget om.

6. Brugsen Classic
Gunnar og Hans tog sparsommelighed 
og robust økonomisk styring med sig fra 
Tommerup. Orden i tingene – samtidig 
med, at de som brugs-ledere var meget 
opmærksom på, at de selv og deres med-
arbejdere skulle levere god kundebetje-
ning. Kunderne ændrede sig i 1960’erne 
og 1970’erne – tiderne og butikshandel gik 
fra forsyning til forbrug. Brugserne er op-
rindeligt etableret som alternativ forsyning 
af dagligdagens nødvendigheder – så kun-
ne medlemmerne købe det, som de havde 
brug for. Ofte var det sådan, at Brugsens 

ansatte kendte til den nødvendige forsy-
ning til en gård eller en husstand – og det 
sendte man med på varetur. Og det var kun 
hvis der var ændringer i ’det sædvanlige’, 
at konen i huset sendte besked om ’lidt 
mere’ eller ’lidt mindre’ af det og det.

Gunnar og Hans kendte deres kunder og 
servicerede dem i mange år – også efter at 
der ikke var den store fortjeneste i det – 
med varetur. De klassiske brugsfolk, som 
Gunnar og Hans, var nemlig lokalt-loyale 
brugsuddelere. Bestyrere af lokalsam-
fundets egen butik med kendskab til alle 
kunder. Dét havde de også med – udover 
deres koner og sparsommeligheden – fra 
Tommerup og uddeler Hansen. I dag er 
brugsuddelerne ligeså meget kædefolk, 
som de er lokale – identificerer sig med 
Dagli’Brugsen eller SuperBrugsen. Og 
ofte bor de i en anden by. I gamle dage 
boede brugsuddeleren og familien i Brug-
sen. Senere blev det moderne, ligesom for 
Ellen og Hans, at uddelerfamilien byg-
gede parcelhus, men altid i samme by som 
Brugsen.

Brugen Classic er betegnelse for Gun-
nar- og Hans-generationen. Og det gæl-
der også varerne fra den tid. Dengang 
var ’Danmark er en brugsforening’ også 
gældende i den forstand, at kvaliteten på 
Brugsvarerne var rigtig god. Kaffe, mel, 
isenkram, margarine, tøj, osv. Classic-
betegnelsen siger noget positivt om noget, 
som er udviklet for år tilbage – og det gæl-
der i høj grad om Gunnar og Hans og deres 
måde at forsyne de lokale med brugsvarer. 

Hansen, Tommerup, var gammeldags – 
og det gjaldt også omgangen med varerne 
og deres kvalitet: De store skuffer, som de 
lærlingene vejede mel af fra, blev af og 
til inficeret med mider. Pyt med det. Me-
let blev sigtet, miderne sigtet fra og melet 
solgt. Skeen der stod i den brune sæbe blev 
brugt til lidt af hvert – og sat tilbage igen. 

Gunnar og Hans holdt nødvendigvis 
ikke fri om søndagen – kunne godt snige 

sig i butikken eller til sidst på søndagen at 
håndtere bestilling af brød og mælk eller 
grøntsager fra lokale landmænd.

Men de havde ikke søndagsåbent! Og 
om lørdagen blev der lukket kl. 12.00. Det 
var dog anderledes i gamle dage i Tomme-
rup. Hér arbejdede Brugsens folk til sent 
om fredagen og til kl. 18.00 om lørdagen 
– hvorefter de fik rygende travlt med bryl-
creme og jakkesæt – for så skulle de jo til 
bal med de der piger nede fra Bannervej. 
4-5 gange om året var der bal i forsam-
lingshuset i Tommerup St. Her blev serve-
ret kaffe og sodavand, selvom Nolle vist 
en gang imellem smuglede lidt sprut med.

Gunnar og Hans tog mange gode ting 
med fra den gammeldags brugs i Tomme-
rup: Koner, sparsommelighed og lokal lo-
yalitet og kundekendskab. Og dertil kom-
mer fast rytme. Brugsen Classic kørte med 
rytme og faste rutiner. I løbet af døgnet, 
ugen og året. Middagspause og middagslur 
på en times tid. Åbningstider og årets gang 
fulgte kirke og højtider. I weekenden var 
der lukket, skulle man handle på et andet 
tidspunkt, så var der fredag aften åbent til 
kl. 20.00. 

Mens Hans og Gunnar var brugsudde-
lere begyndte der ’at gå forbrug og for-
brugersamfund i den’. Nu gjaldt det om at 
forøge salget ved tilbud og markedsføring, 
ved selvbetjening og ved at få alle medar-
bejdere til at ’udvikle eget mersalg’. Hér 
begyndte det så småt at blive for moderne 
for Brugsen Classic – og da økonomi og 
varebestilling skulle til at køre på compu-
ter, så var det tiden at gå på pension.

7. Nu både smede og brugsfolk
Familien Jensen fra Bannervej udspringer 
af og har mange smede-folk på anetavlen. 
Ikke mindst Martin Jensen, som svang 
hammeren i mange år på Stegsted.

Men tiden har også bragt Familien 
Jensen med Bannervej-udspringet på om-
gangshøjde med industrisamfundet, som 
voksede frem i 1950’erne. Smede-genet er i 
takt med samfundsmoderniseringen blevet 
splejset med Brugs-genet. Også Famlien 
Jensen er blevet lidt af en Brugsforening. 
Mange af familiens unge er uddannet i 
Brugsforeninger, og flere Jensen’er har 
været medlem af Brugs-bestyrelser.

Der er sikkert også nogle i næste gene-
ration, som bliver Brugsfolk – eller som 
det hedder nu: Coop-ansatte. Sådan går hi-
storien hele tiden videre – heldigvis.

Familien Jensen fra Bannervej
De 8 ældste børnebørn efter Jenny og 
Martin udgør i dag Familien Jensen’s 
ældsteråd. Familien mødes – 50-60 
medlemmer – hvert år i august i Nå-
rup Forsamlingshus. Familien er på 
nettet med www.jensenfrabannervej.
stamskoven2.dk, og familien har også 
en lukket hjemmeside med krøniker, 
oplysninger mv.

Axel og Agnete Hansen, 1967

Brugsuddeler Hansen med sine hunde.
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Igen i år har vi haft en stilekonkurrencen 
mellem elever fra skolernes 8. og 9. klas-
ser og igen i år har det været meget spæn-
dende, at læse de mange indkomne stile.
 
Der er rigtig mange gode stile der vidner 
om en god fantasi og samtidig viser, at 
mange unge også tænker betydelig dybere 
over tingene end vi ældre måske i det dag-
lige synes kommer til udtryk i de
Unges daglige adfærd.

Komiteen har igen i år været på en meget 
svær opgave da der var mange gode stile, 

men sluttelig blev vi enige om følgende 
resultat:

Vindere af konkurrencen 2011
Fra Tommerup Skole blev:
Vinderen: Sofie Katrin Vinther Eriksen
Nr. 2: Cecilie Højbjerg

Fra Tallerup Skole blev:
Vinderen: Laura Jensen
Nr. 2: Emma Bonde

Hver af vinderne er blevet belønnet med 
1000,- kr. og andenpladserne har fået hver 
500,- kr.

Vi har valgt at trykke begge de to vinder-
stile.

Vi takker alle deltagerne for deres indsats 
og håber, at de også har haft nogle fornøje-
lige timer med, at skrive stilene.

Julehæfteudvalget
Lions Club Tommerup

STILEKONKURRENCE 2011

Stilekonkurrence 2011

Musikken stormede ud af højtalerne, og 
jeg kunne dårligt høre mig selv tænke, jeg 
havde fået en del at drikke, men jeg var sta-
dig i stand til at stå på mine ben og tænke 
nogenlunde klart, og nu stod jeg så her og 
dansede med Jonas. Lækre Jonas fra paral-
lelleklassen, populære Jonas, søde Jonas, 
Jonas med de rige forældre, Jonas med alt 
det fede tøj. Ja, der var virkelig en milliard 
gode grunde til at kysse igen, da han læ-
nede sig over imod mig for, at kysse mig. 
Jeg lod alle de gode grunde vinde over det 
ene store problem 
– Jonas var Alber-
tes ex-kæreste – 
Alberte var stadig 
forelsket i Jonas. 
Alberte var min 
bedste veninde.

Reglen over alle regler – man kysser 
ikke sin bedste venindes ex-kæreste. Men 
det gjorde jeg så alligevel. Og jeg gjorde 
det på jordens dårligste tidspunkt, lige da 
Alberte stod og så på os. Jeg opdagede 
hende først da hun råbte: ”Kælling, jeg 
hader dig!” Og så løb hun. Jeg kunne se 
på Jonas han blev ked af det, og jeg kunne 
se han fortrød. Men det gjorde jeg, over-
raskende nok, ikke.

 Hun kunne da ikke bestemme hvem jeg 
kyssede med, de var jo trods alt ikke kæ-
rester mere. Jeg havde en trang til at grine. 
Jeg havde lige mistet min bedste veninde. 
Men alligevel havde jeg bare lyst til at gri-
ne. Jeg havde vundet. Det var jo mig der 
fik ham. 

Jeg havde ikke brug for hende. Jeg var 
alligevel bedre end hende. Jeg var mere 
populær, hun var kun populær fordi hun 
var veninde med mig. 

Jeg forsøgte at kysse Jonas igen, men 
han trak sig væk. ”Undskyld, jeg kan bare 
ikke. Jeg er stadig forelsket i hende.” I det 

øjeblik mistede jeg grinetrangen, i stedet 
blev jeg vred og løb hjem. Ikke fordi jeg 
havde følelser for Jonas. Overhovedet 
ikke. Han var hamrende lækker det var 
det. Men nu havde jeg ikke rigtig vundet 
alligevel. 

Da jeg kom hjem sendte jeg en sms til 
Alberte hvor der stod: ”Han er ikke læn-
gere din, du har tabt, kom videre.” 5 min. 
efter fik jeg et kort svar: ”Han har lige 
ringet, du har vist ikke vundet alligevel.” 

Jeg svarede ikke. Hun havde 
ret. Jeg havde ikke vundet… 
Fuck. 

Måske havde hun Jonas, 
men jeg var stadig klassens 
dronning. Hun skulle ikke 
have lov at vinde. Selvom 

jeg allerede savnede hende forfær-
deligt meget, skulle hun ikke få det at se. 
Ingen skulle få det at se.

Da jeg kom i skole om mandagen, ville 
jeg kramme Maja som jeg plejede. Men 
hun gik væk fra mig. Det var virkelig mær-
keligt. Hun gik over til Alberte i stedet. De 
stod og grinede sammen med nogle af de 
andre. Det var forfærdeligt. Alberte havde 
taget MINE venner. Åbenbart vidste alle 
hvad der var sket til festen. 

Lynhurtigt var klassen delt op i to dele. 
Albertes gruppe og min gruppe.

 Jeg sagde ikke et ord til Alberte de før-
ste to timer. I frikvarteret gik jeg på toi-
let sammen med Louise. Vi snakkede løs 
mens vi sad på hver vores toilet. ”Har du 
set Thomas, han er virkelig lækker i dag.” 
”Tænk at Maja valgte Albertes side.” ”Ja 
hun har aldrig været til at stole på.” Og 
sådan kørte snakken, indtil jeg så noget 
der fik mig til at eksplodere. 
På døren til toilettet stod 
der: Fuck dig Caroline, du er 
jordens største kælling, jeg 

hader dig. Jeg troede virkelig jeg kunne 
stole på dig, men jeg tog åbenbart fejl. Kh. 
Alberte.

Jeg var lige ved at græde. Jeg havde 
virkelig dummet mig. Men jeg måtte ikke. 
Ikke nu. 

Jeg besluttede at spille helt cool, 
selvom jeg mest havde lyst til at råbe og 
skrige. Jeg gik direkte hen til Alberte og 
sagde, med en overraskende rolig stemme: 
”Meget modent at skrive på en dør, det må 
jeg sige. Det virker som om du har glemt, 
at det faktisk kræver to personer at kysse. 
Og var det egentlig ikke ham der droppede 
dig, og derefter kyssede mig?” Jeg smilte, 
hun var mundlam, jeg vandt. Men mit smil 
stivnede da hun sagde: ”Han ringede til 
MIG efter festen, ikke dig. Han sagde und-
skyld til mig, ikke dig. Han skal være sam-
men med mig efter skole i dag, ikke dig!” 
Jeg ville sige noget, men jeg kunne mærke 
tårerne presse sig på. Hun måtte ikke se 
mig græde. Ingen måtte se mig græde. Så 
ville jeg ikke bare have tabt en runde, det 
havde været GAME OVER! Så jeg tog 
min taske og gik hjem. 1-0 til Alberte.

Da jeg kom hjem, smed jeg mig på min 
seng. Jeg græd. Jeg græd længe. Da jeg 
ikke havde flere tårer, begyndte jeg at lave 
lektier, men jeg kunne ikke rigtig koncen-
trere mig. Jeg tænkte hele tiden på Alberte. 
Jeg kunne bare sige undskyld, men så hav-
de hun vundet spillet. Det måtte ikke ske. 
Ikke nu når hvor vi først var gået i gang. 
Jeg var dronning – det havde jeg altid væ-
ret. Det var min plads, jeg elskede det. 

Klokken halv 10 gik jeg på facebook. 
Jeg kiggede på mine venners statusopdate-

ringer. De sæd-
vanlige. Indtil 
der stod: Al-
berte Hansen 
er i et forhold 

Aldrig mere dronning

Reglen over alle regler.

Man kysser ikke sin 

bedste venindes ex-kæreste.

Klokken halv 10 gik jeg 

på facebook. Jeg kiggede på 

mine venners statusopdate-

ringer. De sædvanlige...

Af Laura Jensen
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med Jonas Andersen… Det var sket. De 
var kærester igen. Fuck fuck fuck. Kunne 
der ikke bare komme et stort sort hul og 
suge mig ned? Det her måtte være det tæt-
teste man kunne komme på jordens under-
gang. 

Jeg besluttede mig 
for at gå tidligt i seng, 
der fløj en million tan-
ker gennem mit hoved. 
Var Alberte overhove-
det forelsket i Jonas, el-
ler ville hun også bare 
være dronning? Ville 
Alberte tage alle mine 

venner? Jeg lå vågen omkring en time in-
den jeg faldt i søvn. 

Aldrig mere dronning, Alberte dron-
ning? Alberte og Jonas – ballets konge og 
dronning? Caroline – den ukendte pige der 
ikke engang er med til ballet. Caroline – 
hende uden venner. Alberte dronning? 
Caroline den ensomme enspænder. Aldrig 
mere dronning! 

Jeg sov dårligt hele natten, jeg drømte.
Næste dag i skolen hang Alberte og 

Jonas op ad hinanden, som var de lænket 
sammen. Jeg var seriøst ved at brække 
mig. 

Vi skulle arbejde to og to i dansk. ”Ca-
roline du er sammen med...” Ikke Alberte, 
ikke Alberte, ikke Alberte, for guds skyld 
ikke Alberte... ”Alberte.” FUCK! Jeg kun-
ne have hoppet ud fra en bro. Men hvis vi 
brokkede os, skulle vi bare til at ”snakke 
om vores problemer” med lærerne. Alber-
tes øjne lyste af vrede. Vi sad begge bare 
på vores stole, og gjorde ingenting i lang 
tid. Da der var gået omkring 5 min. hvor 
ingen af os havde sagt noget, sagde jeg: 
”Kommer du herover? Vi skal jo have det 
lavet.” Min stemme var meget usikker. Al-
berte svarede: Jeg har altid gjort som du 

sagde, du har altid bestemt, jeg har ikke 
tænkt mig at komme over til dig, hvis du 
vil lave det, må du komme over til mig.” 
”Hvor er du langt ude at høre på Alberte, 
kom dog herover!” Råbte jeg. ”Du kyssede 
med min kæreste, du må komme herover!” 
”Ex – kæreste!” ”Kom nu for helvede bare 
herover!” skreg Alberte. Jeg nægtede. Det 
endte med vi ikke fik lavet noget i timen 
udover at råbe ad hinanden. 

Resten af dagen snakkede jeg ikke med 
Alberte. 

På vej hjem gik jeg forbi nogle af de 
andre. Jeg hørte dem snakke. ”Alberte og 
Caroline er bare for latterlige.” ”Ja, jeg gi-
der dem snart ikke mere.” Jeg gik videre, 
og lod som om jeg ikke hørte dem. I det 
mindste var de også træt af Alberte. 

Fuck Alberte, Fuck Jonas. Hvorfor 
skulle han overhovedet kysse mig? Fuck 
alting! Jeg tændte musikken, og åbnede 
facebook, jeg sad og så på billeder. Jeg 
fandt et gammelt billede af mig og Alberte. 
Jeg havde skrevet en kommentar til bille-
det: Jeg elsker dig. Alberte havde svaret: 
Jeg elsker dig højest. Mig: Det tror jeg 
ikke på. Det var bare det sædvanlige slud-
der man ikke mente noget af, men som var 
så nemt at skrive. Men dengang havde jeg 
virkelig ment det jeg skrev til Alberte. Jeg 
elskede hende, hun var min bedste ven-
inde, det var hende jeg delte mine opture 
og nedture med, det var hende jeg kunne 
være sammen med døgnet rundt, ugen ud, 
uden at vi blev trætte at hinanden. Men et 
enkelt fucking kys havde ændret det hele. 
Jeg slettede mine kommentarer.

Resten af ugen og hele den efterføl-
gende uge, lavede jeg ikke andet end at 
skændes med Alberte i skolen. Vores grup-
per var efterhånden ved at blive splittet op. 
Kun Louise snakkede stadig med mig, og 
kun Jonas snakkede stadig med Alberte. 

Flere gange hørte jeg nogle snakke om, 
hvor latterlige vi var. Aldrig mere dron-
ning. Jeg kunne ikke holde ud at tænke 
på det. Caroline og Alberte, aldrig mere 
bedste veninder. Det gjorde ondt at tænke 
på…

I weekenden, præcis to uger siden fe-
sten, ringede Louise til mig. Hun råbte ind 
i telefonen: ”Det er simpelthen for langt 
ude nu Caroline, alle er sure på jer. Se dog 
at blive voksne!” Igen kunne jeg mærke 
gråden presse sig på. Men hvad kunne jeg 
gøre. Tabe? Aldrig!

Mandag morgen i skolegården, så jeg 
Alberte og Jonas, de skændtes. De havde 
ikke set mig. Jonas sagde: ”I opfører jeg 
for latterligt Alberte. I har splittet det hele 
ad, og måske havde jeg selv skyld i det, 
men jeg gider ikke være 
med til det mere.” Og så 
gik han. Alberte græd. 

Louise havde forladt 
mig. Jonas havde forladt 
Alberte. Først nu indså 
jeg, hvor dumt det hele 
var, ingen af os var blevet 
dronning. Vi havde mistet 
vores venner, vi havde 
mistet hinanden. Vi havde fucket alting 
op. Jeg havde lyst til at gå over og kramme 
Alberte. Men mine ben ville bare ikke. Jeg 
fik en følelse af at alting var slut. Jeg kunne 
ikke gå over til Alberte, jeg kunne ikke gå 
ind i klassen, så jeg gik hjem. Jeg skrev en 
seddel. Undskyld Alberte, undskyld mor, 
undskyld far. Undskyld igen Alberte. Jeg 
gik over til medicinskabet. Jeg tog hoved-
pinespilleglasset og tømte det i min hånd. 
Jeg tog et glas vand i den anden hånd, og 
satte mig i sofaen. Min hjerne var slået fra. 
Jeg slugte pillerne.  

Jeg besluttede mig for 

at gå tidligt i seng, der 

fløj en million tanker 

gennem mit hoved.

Jeg havde lyst til 

at gå over og 

kramme Alberte. 

Men mine ben ville 

bare ikke.

Laura Jensen Emma Bonde
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Hvad er tiden? Hvem opfandt den, og 
hvor lang tid har den været i brug? 

Er der overhovedet en tid? Er det ikke bare 
noget man finder på for at stresse menne-
sker lidt mere?

Hver gang jeg hører ordet tid, får jeg 
altid en klump i halsen. Så kommer jeg 
i tanke om noget jeg har glemt, hvor jeg 
ikke har så lang tid til at lave det færdigt. 
Eller at jeg skal sidde på arbejdet i flere 
timer, og at jeg kunne bruge tiden på noget 
andet. 

Kan man ikke bare sætte tiden på pause 
en gang imellem? For voksne kan altså 
blive rigtig irriterende nogle gange. Så 
har de ikke tid, eller så er klokken for 
mange, eller så er de for trætte, fordi 
at de har brugt så meget tid på de-
res arbejde, eller på at lave mad, 
eller gøre rent. 

Det er som om at tiden sty-
rer os, i stedet for at vi styrer 
tiden. 

Den bestemmer hvornår vi 
skal sove, og hvornår vi går på 
arbejde, og hvornår vi skal 
spise. 

Hvad nu hvis jeg gik i seng 
klokken tre om natten, og spiste aftensmad 
klokken tolv om middagen?

Så ville folk nok syntes at jeg var un-
derlig, for det er jo ikke det der er normalt. 

Hvornår misbruger man sin tid? 
Nogle syntes at man misbruger sin tid, når 
man ikke laver noget. Når man bare ligger 
og slapper af, eller sover. Så mener de at 
man burde gøre noget mere fornuftigt, som 
at gøre rent, eller at lave mad.
Jeg syntes også at man kan misbruge sin 
tid ved at arbejde for meget, eller at bruge 

for meget tid på rengøringen. 
Så kan man risikere at glemme 
at bruge sin tid på noget man 
kan lide. 

Man tænker nok at hvis man 
lige får ordnet huset, at man så 
kan lave noget hyggeligt bag-
efter. 

Men så kan man risikere at 
man er for træt, og at man helst 
bare vil sove. Så har man brugt den tid.

Jeg har læst en bog der hedder Momo. 
Den handler om en pige der prøver at 
redde menneskerne fra de grå mænd. Det 

er de mænd der vil stjæle menneskernes 
tid. De får dem til at arbejde hele ti-
den, for at spare tid sammen. Men 
kan man spare tid sammen? Hvis man 

kunne spare tid sammen, så ville 
jeg gøre det nu. Men det tror jeg 

bare ikke man kan. For hvor-
dan gør man det? Tiden går jo 
hele tiden. Det er ikke noget 
man kan spare på? 

Jeg har det faktisk nogle 
gange som om at tiden går for 

hurtigt. At når jeg har set en 
film, har jeg måske brugt hele 

min eftermiddag, og det føltes 
som ti minutter. 

Nogle gange kan jeg også føle at tiden 
går for langsomt. For eksempel at når jeg 
skal lave matematik i en time, så kan det 
føltes som tre. 

Men sandheden er at tiden går ikke 
hurtigere, eller langsommere. Det kan den 
bare ikke.

Og jeg har ingen anelse om hvorfor. 
Ventetid. Jeg har brugt meget af min tid på 
at vente, og jeg venter vel stadig. 
Måske er jeg ikke klar over det, men jeg 
venter vel på et eller andet. 

Ventetid kan være lang tid, 
men det kan også være kort tid. 
Ventetid kan være at man står i 
en kø, og venter på at få betalt 
sine varer. Men det kan også 
være at man venter i tre år, på 
at blive atten. 

Nogle gange kan ventetid 
være noget lort! Jeg venter 
for eksempel lige nu på at der 

kommer en film i biografen, og jeg har 
ventet i snart seks måneder. Men andre 
gange kan ventetid også være rart. 

Når man venter på at næste time skal 
begynde, så står man lige og snakker med 
sine veninder, eller går ned for at få noget 
at drikke. 

Hvorfor skal man vente? Kan man ikke 
bare gøre tingene med det samme? Bare 
spise når man vil, og lave lektier når man 
vil. Man bestemmer vel selv om man gider 
at vente. 

Jeg tror bare at folk er for bange for at 
gøre ting som ikke er normalt. At man 
ikke tør at ændre på tingene. Hvem 
kommer og siger at det er forkert det 
man gør? Såvidt jeg ved, så er der ikke 
nogle der bestemmer over tiden og ven-
tetiden. Jeg bestemmer da selv over min 
tid. Men man kan aldrig ændre på tiden 
eller ventetiden. Det er bare noget der 
er her.  

Tiden venter ikke    

STILEKONKURRENCE 2011

Af Sofie Katrin Vinter Eriksen
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Sommerup Feriespas er Tommeruphaller-
nes sommer tilbud til børn i alderen 7-14 
år. Nogle utrolig spændende dage med 
masser af sundhedsmuligheder.

Når sommeren står for døren og bør-
nene får sommerferie er det ofte en udfor-
dring for de fleste forældre og børn – ikke 
alle i familien har 7 ugers sommerferie. 
Samtidig står mange af vores idrætsanlæg 
mere eller mindre tomme i den periode. 
Som centerchef for Tommeruphallerne 
var det derfor nærliggende at udfylde det 
tomrum. 

Efter en snak med forskellige klubber 
havde Lars Brønserud fra THK allerede 
tænkt nogle lignende tanker, men endnu 
havde ingen sat noget i gang. Vi videreud-
viklede på idéen, som blev til det Somme-
rup Feriespas det er i dag.

Idéen var, at klubberne skulle stå for ar-
rangementet, men klubberne var allerede 
booket rigeligt op med egne arrangemen-
ter. Tommeruphallerne valgte derfor, at 
stå for logistik og en del af arbejdskraften, 
mens klubberne stod for store dele af in-
struktørdelen ved de forskellige aktiviteter.

Men projektet var ikke lykkedes uden 
en fantastisk opbakning fra Tommeruphal-
lernes personale, som bød ind med stort 
engagement og lyst til at det lykkedes.

Vores grundidé var også, at alle elemen-
ter som kunne bidrage til en øget sund-
hedsforståelse skulle i spil – det var væ-
sentligt, at sammenkæde motion og kost 
med et godt sundt liv. Vi opsatte derfor en 
række formål, hvor det væsentligste var, 
at give unge mennesker mulighed for, at 
afprøve forskellige idrætsgrene så tidligt 

som muligt, da det ofte giver et fysisk ak-
tivt voksen liv. Hertil skulle det være sjovt 
og prisen for deltagelse skulle være så lav 
som mulig. Resten kan sammen med pro-
grammet ses på vores hjemmeside tomme-
ruphallerne.dk

Som nyt og entusiastisk projekt kræ-
vede arrangementet utrolig meget af os 
som arrangører. Sammen med klubberne 
formåede vi dog at skabe et fantastisk godt 
produkt med skydning, håndbold, badmin-
ton, gymnastik, svømning/vandpolo, ka-
jak, GPS og meget mere. Hertil fik vi TV 
kokken John Mejling til at lave mad sam-
men med ungerne således at der var en fan-
tastisk sammenhæng mellem energiindtag 
og energiforbrug.

Målet var min. 40 deltagere det første 
år og max. 60 – vi blev flere end 60 første 

ÅRETS SPORTSPRÆSTATION

Sommerup Feriespas 2011
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år og måtte desværre sige nej til enkelte. 
I 2011 lå Sommerup Feriespas desværre 
samtidig med fodboldskolen og vi blev 
lidt færre deltagere – heldigvis fik vi støtte 
fra Oplysningsforbundet og vores arran-
gement kan derfor balancere økonomisk. 
Hertil har Assens kommunes brochure om-
kring mulige sommeraktiviteter været en 
god reklame sammen med vores egen bro-
chure, som vi har omdelt på diverse skoler.

Et af de bedste resultater fra Somme-
rup Feriespas, ud over alle de glade børn, 
er alle de mail som tikker ind til Tomme-
ruphallerne fra forældre og deltagere. En 
skriver: Vi vil meget gerne sige tak for 3 
rigtige gode dage, hvis det stod til Maria, 
så ville hun gerne have det varede 5 dage, 
for hun syntes det var rigtigt sjovt, at hun 
fik prøvet så mange ting, og det sjoveste, 
som hun prøvede var at skyde, og det hav-
de hun nok aldrig prøvet, hvis det ikke var 

for dette arrangement, så hvis vi skal sætte 
en finger på noget, selv om det er svært, så 
bliver det, at det gerne må være flere dage.

Det er virkelig noget der motiverer os 
som arrangører. 

Fantastisk positivt er det også, at så 
mange unge kan være sammen i flere ”hele 
arbejdsdage” uden problemer eller gnid-
ninger. Mange venskaber bliver skabt på 
de dage og indsigt i klubbernes og lokal-
områdets muligheder bliver ligeledes åb-
net. Det understreger kun endnu en gang, 
at hvis de unge holdes i gang med motion, 
bevægelse og klare motiverende aktivite-
ter så udebliver mange af de udfordringer 
der er med unge i dag. Det er disse erfarin-
ger der bør ligge til grund, når samfundets 
midler skal disponeres af vores politikere. 

Vi er tilbage igen med Sommerup Fe-
riespas i 2012 uge 28 i Tommeruphallerne, 
hvor vi arbejder på at få andre aktiviteter 

koblet ind i konceptet og måske lægge 
en dag mere på. Nyheden i år var kajak 
og Grønlændervendinger, som Jens Øyås 
Møller stod for. Men Tommeruphallerne er 
mulighedernes legeplads så nye tiltag ser 
nok også dagens lys i 2012.

Tommeruphallerne og klubberne siger 
tak for lån af børn til nogle dejlige dage.

Søren Steffensen
Centerchef Tommeruphallerne
Cand.scient.san

Med kåringen som Årets Sportspræstation 
følger en check på 5.000 kr. fra Lions Club 
Tommerup. Vi håber, at det gode arbejde 
vil fortsætte i mange år fremefter til glæde 
og gavn for børn og familier.



Historien om  
Lions Club International
The International Association of Lions 
Clubs blev grundlagt i 1917 af Melvin Jo-
nes. Det skete i Chicago, Illinois, USA.

I dag er Lions en verdensomspændende 
organisation. Der er Lions i 194 lande eller 
geografiske områder, og der er over 46.000 
klubber med ca. 1,4 mio. medlemmer.

Melvin Jones, der var forsikringsmand, 
havde i et par år været medlem af ”Busi-
ness Circle”, en forening, hvis primære 
formål var at gavne medlemmernes egne 
interesser. Han så de store latente kræfter, 
medlemskredsen repræsenterede. Disse 
kræfter ville han organisere i en større en-
hed for uselvisk humanitært arbejde gen-
nem de lokale, eksisterende klubber.

Han fremlagde sine ideer i sin egen 
klub. Forslaget var dristigt, men det fik til-
slutning, og i de følgende år fik han god 
brug for sit nærmest geniale organisations-
talent.

Den 7. juni 1917 blev ”The Interna-
tional Association of Lions Clubs” (Lions 
Clubs International) stiftet i Chicago. Stif-
telsen af Lions skete ved at slutte en række 
”Business Clubs” sammen, og formålet var 
fra starten at forene klubbernes medlem-
mer i et uegennyttigt arbejde i klubbens 
naturlige virkeområde for de medmenne-
sker, der havde behov for hjælp.

Melvin Jones var født på Fort Thomas 
i Arizona i 1879 og virkede som general-
sekretær for Lions næsten helt frem til sin 
død i 1961. Han var gift med Rose Free-
man, der hjalp til som hans sekretær, indtil 
hun døde i 1954. I juni 1956 blev han gift 
med Lillian M. Radigan.

Den første verdenskongres, Conven-
tion, blev afholdt i Dallas i 1917, og den 
er blevet modellen for alle senere Conven-
tions. Få år senere var der oprettet klubber 
i Canada, og i slutningen af 20-erne dæk-
kede man store dele af Mellem- og Syd-
amerika. Ja selv i Kina var der klubber.

I 1948 kom Lions til Europa, hvor den 
første klub blev chartret i Stockholm den 
24. marts 1948, og Sverige blev betegnet 
som distrikt MD 101. Lions kom til Dan-
mark i 1950, hvor Lions Club København 
blev chartret den 15. september 1950, og 
Danmark fik betegnelsen Multipeldistrikt 
106. Danmark har i dag ca. 313 klubber 
med over 7.200 medlemmer, heraf fem 
klubber på Færøerne og seks klubber på 
Grønland.

 

Lions logo og motto

Lions Clubs International er i dag verdens 
største private humanitære hjælpeorgani-
sation med over 1,4 millioner medlemmer 
i over 194 lande og geografiske områder.

Lions Clubs Internationals emblem er et 
stort guldfarvet ”L” anbragt i et cirkelfor-
met, blåt felt, omgivet af to løvehoveder, 
der ser i hver sin retning. Cirklen udtryk-
ker enhed og fællesskab for medlemmer 
og klubber. Løvehovederne, der ser til beg-
ge sider, symboliserer medlemmerne, der 
spejder efter områder, hvor der er behov 
for en uselvisk indsats. For Lions symboli-
serer den blå farve trofasthed, mod og en-
gagement for en sag. Guldfarven er udtryk 
for ærlig hensigt, mildhed i dommen over 
andre, renhed i livsførelsen og gavmildhed 
i tanke og handling.

Lions motto er: 
We Serve – vi hjælper
Herfra kommer navnet. Lions er sammen-
sat af forbogstaverne i ordene: Liberty, In-
telligence, Our Nations Safety

Lions er et internationalt samarbejde, 
hvor lokale, selvstændige klubber spiller 
hovedrollerne – med international over-
bygning.

Her planlægges fælles opgaver, der 
omsætter millioner af kroner hvert år til 
programmer for børn, unge, syge og handi-
cappede, ældre og mennesker i social nød.

Billedet er overalt det samme: Hver 
indsamlet krone går direkte til formålet. 
Lions-medlemmerne betaler al administra-
tion af egen lomme i form af et kontingent.

Klubbens organisation

Klubben er den mindste organisatoriske 
enhed i ”The International Association of 
Lions Clubs”, (LCI).

En klubs virkeområde er den kommune, 
i hvilken klubben er hjemmehørende.

Medlemmerne er således ikke medlem-
mer af LCI, men er medlem af klubben.

En grundlæggende betingelse for, at 
en klub kan blive optaget som medlem af 
LCI, er, at den har mindst 20 medlemmer. 
I praksis bør en klub have mindst 25-30 
medlemmer for at undgå, at der bliver for 
stor en belastning på det enkelte medlems 
fritid.

Forpligtelser
Ved sin ”chartring” forpligter klubben sig 
til at virke i overensstemmelse med Lions-
organisationens idealer og til at overholde 
de regler, der er fastsat i de internationale 
love.

Når disse betingelser er overholdt, kan 
klubben organisere sig og arbejde, som 
den selv ønsker. Dog må det siges, at med-
lemskabet af en international organisation 
ville være urimeligt og meningsløst, om 
man ikke alene derved følte en forpligtelse 
til at virke i fællesskab med andre klubber 
i organisationen, både på nationalt og in-
ternationalt plan.

Bestyrelsens sammensætning
Sammensætningen af bestyrelsen kan va-
riere fra klub til klub. En for danske Li-
onsklubber typisk bestyrelse har følgende 
sammensætning: Præsident (P), Past 
Præsident (PP), Vicepræsident(er) (VP), 
Sekretær (S), Kasserer (K), Klubmester 
(KM), Medlemsudvalgsformand (M), 
Tailtwister (T). Bestyrelsen kan dog efter 
ønske optage et eller flere ekstra bestyrel-
sesmedlemmer f.eks. til specialopgaver. 
Bestyrelsen tiltræder den 1. juli ved det 
nye klubårs begyndelse.
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Melvin Jones






