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Vilje til vækst – det er As-
sens Kommunes nye slogan. 
Og med det følger vores 
nye vision, Vision 2018, der 
bygger på Vækst og udvik-
ling, Flere vil bo her samt 
Alle får uddannelse. 

Vision 2018 er det pejlemærke, der sætter 
retning og kurs, for hvordan vores kom-
mune skal udvikle sig de næste år. Visio-
nen skal opfyldes i tæt dialog med jer, og 
derfor lægger vi megen vægt på medbor-
gerskab og samhørighed. For kun gennem 
et aktivt og involverende fællesskab gør vi 
Vilje til vækst levende og får det omsat til 
handlinger. 

Tilflytterportal  
og landsbyambassadører 
Vi har fokus på vækst på mange planer 
og på mange måder. Befolkningstallet har 
desværre været dalende i de senere år. Det 
skal vi have gjort noget ved! Vi vil derfor i 
endnu højere grad fokusere på at tiltrække 
nye borgere til vores kommune. Derfor ar-
bejder vi lige nu med en række tiltag i den 
forbindelse. 

Bl.a. er vi i fuld gang med at udvikle en til-
flytterportal, der ser dagens lys til foråret. 
Portalen skal på en nem og overskuelig 
måde hjælpe potentielle tilflyttere med at 
få besvaret de mange spørgsmål, som man 
kan have, når man overvejer at flytte til 
Assens Kommune. Et kultur- og fritidspas 
er et andet tiltag, der er på tegnebrættet. 
Tanken er, at vores tilflyttere med passet 
i hånden får gratis entré til en lang række 
af kommunens seværdigheder. Endelig 
skal en særlig landsbyambassadørordning 
sørge for, at hver enkelt familie og hver 
enkelt tilflytter bydes velkommen i lokal-
samfundet.  

Kampagne med fokus  
på babyboom
For at tiltrække nye borgere – især børne-
familier – ved vi, at der er en række pa-
rametre, der skal være i orden, bl.a. gode 
institutionsmuligheder samt gode mu-
ligheder og tilbud vedrørende kultur- og 
fritidsaktiviteter. Også muligheden for at 
købe en attraktiv byggegrund kan være, 
noget af det der gør, at tilflyttere vælger 
Assens Kommune. 

I forhold til Tommerup-området er det i 
forbindelse med årets budgetforlig derfor 
aftalt, at Børnehaven Overmarksgården/
Solbakken i Tommerup skal udbygges og 
moderniseres, samtidig med at anden eta-
pe af byggegrundene på Højsletten byg-
gemodnes. Samtidig er der i både Brylle 
og Verninge gode muligheder for at finde 
attraktive byggerunde. I  Tommerup Vest 
går vi ligeledes i løbet af 2013 i gang med 
at planlægge, hvordan der i området kan 
udstykkes nye byggegrunde indenfor en 
årrække.    

Desuden er der i budgetforliget indgået 
aftale om, at der kommer modulordnin-
ger i børnehaverne samt klippekort til 
SFO-ordningen. Alt sammen tiltag, der 
tilgodeser børnefamilier. For vi vil gerne 
have flere børn i vores kommune… Det 
faldende befolkningstal hænger nemlig 
også sammen med, at der fødes færre 
børn. Vilje til vækst handler også om, at 
vi gerne ser flere børn komme til verden 
i vores kommune. Vi søsætter derfor nu 
en kampagne, der med et glimt i øjet si-
ger: ”kom i gang derhjemme – vi vil gerne 
have flere børn i Assens Kommune…”

Multiarena med plads til alle 
Det gode liv handler også om gode kultur- 
og fritidstilbud. I midten af november var 
der rejsegilde på vores nye multiarena her 
i Tommerup, og en mangeårig drøm om 
bedre idrætsfaciliteter går dermed i opfyl-
delse. Her forenes sport, kultur, fritid og 
foreningsliv på bedste vis. Arenaen bliver 
stedet, hvor vi kan gå på biblioteket, læse 
en avis i caféen, bruge klubbernes tilbud 
eller dyrke spontan idræt og leg i hallen. 
Dermed appellerer hallen til det brede 
publikum. 

Erhvervsvenlig kommune 
At skabe Vilje til vækst handler selvfølge-
lig også om arbejdspladser – både at skabe 
nye, men også at bevare dem, som vi har. 
Lokalt har lukningstruede Dampa trodset 
krisen og formået at vende udviklingen. 
Det betyder, at 45 lokale arbejdspladser 
har kunnet bevares. Et andet eksempel på 
Vilje til vækst ses i virksomheden Kools.
dk, der for nylig fik Tommerup Erhvervs-
råds Initiativpris. Firmaet er i vækst og 
er et godt eksempel på at have modet og 
troen på, at ens idé om at blive selvstæn-
dig kan bære. 

Som kommune er vores hovedopgave 
klar: Vi skal understøtte erhvervslivet på 
bedst mulig vis! Det handler kort og godt 
om at skabe optimale rammer, herunder en 
kort sagsbehandling samt have attraktive 
arealer og lokaler, sikre bedre infrastruk-
tur samt bedre internet og mobilnetdæk-
ning, så endnu flere får mod på at starte 
egen virksomhed i vores kommune.    

Med ønsket om at vi i fællesskab og ved 
fælles initiativ skaber Vilje til vækst, øn-
sker jeg alle borgere en glædelig jul samt 
et godt nytår. Samtidig vil jeg benytte den-
ne lejlighed til at sige tak til kommunens 
samarbejdspartnere for et godt og frugt-
bart samarbejde i det forgangne år.  

Sammen skaber vi  
et levende fællesskab

Af Finn Brunse,  
Borgmester
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Bredgade 11, 5560 Aarup, tlf. 21 96 80 62
www.erlingtingkaer.dk

Atelier åbent efter aftale.  

Født 1948 og uddannet på Det fynske Kunst-
akademi i 1970. 
Medlem af Dansk Billedhuggersamfund, 
Kunstnerværkstederne Hollufgård, DBF og 
KKArt.
Formand for Gæsteatelier Hollufgård.
Modtog i 2007 ”Den Fynske Kunstpris”.
Udover i Danmark har jeg udstillet i Italien, 
Grækenland, Tyskland, Sverige, Frankrig. 

Billedet på forsiden viser min skulptur  
”o-la-la” i 2 versioner, her kaldet ”De lystige 
Svende”De er støbt i bronze og patineret. 
Skulpturen har et bevægeligt led, så den kan 
varieres i flere forskellige former.

“Erling Tingkær er en ener i dansk kunst 
– med dette finurlige, figurative formsprog, 
fuld af fabel- og sagnvæsener, der godt nok er 
skabt med inspirationer fra hans rejser i fjerne 
lande, men som samtidig er helt Erlings egne 
opfindelser! 

Figurerne forestiller ikke bestemte guder 
eller væsener, som kunstneren så har fortol-
ket. Næ, med både lune, opfindsomhed og 
sine steder snerten af genius konstruerer 
han aldrig før sete væsener med aldrig før 
sete finesser. Det kan være bevægelige led 
og løsdele, der fungerer som en integreret 
del af skulpturen, men ved at ændringer på 
sammensætningen skabes en ny variant af 
samme skulptur. Dette vel at mærke gjort, 
uden at skulpturen som helhed lider under 
det.”
Lise Seisbøl
Direktør for Danmarks Keramikmuseum

Fantasien

Fantasien evner at skabe nye billeder, tage 
ting fra en sammenhæng og bruge det i en 
anden og arbejde på flere planer på en gang, 
fantasien er det vigtigste redskab i min 
arbejdskasse. 

Mine værker op står i spændingsfeltet imel-
lem intuition, konstruktion og kommunika-
tion. At søge nye muligheder, at sætte ting/
former/tanker sammen på en for mig selv 
overraskende måde. 

Det starter som en leg med materialet En ide, 
der skal materialiseres. Er der potentiale nok 
i den?  Skal jeg fortsætte?  Hvis ja, så skal 
den igennem en længere bearbejdningspro-
ces. Der opstår ofte justeringer undervejs og 
formen skal bearbejdes, ændres, strammes op.
Er der tale om en udsmykning i det offentlige 
rum, skal værket forholde sig til arkitektur og 
omgivelser på flere planer og bygherre. 

Det er de små værker der føder de store, og 
de store influerer de små. 

Samspillet mellem de mindre bronze- og 
keramikskulpturer og de større udsmyknings-
opgaver virker i sig selv stimulerende for min 
arbejdsproces, og samspillet med beskuerne/
brugerne er en medvirkende drivkraft i mine 
bestræbelser og mine eksperimenter. 

Og fantasien binder det hele sammen.

Så er det atter ved, at være jul og i Lions Club 
er vi er glade for, og stolte over, traditionen tro, 
at kunne udsende julehæftet ”Jul i Tommerup”.

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

I år er det den anerkendte kunstner Erling 
Tingkær, der har været vores sponsor,
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 humani-
tære 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. Alle de midler Lions indsam-
ler, går ubeskåret til humanitært arbejde. Der 
bruges ikke af disse midler til organisation 
eller andet administrativt arbejde idet, dette 
enten udføres af Lionsmedlemmer som frivil-
ligt arbejde, eller betales af medlemmernes 
kontingenter.

Vi plejer ikke i forordet, at fremhæve enkelte 
personer, artikler eller andet i bladet, men når 
vi dagligt næsten kun hører om nød og elen-
dighed, så kan man ikke andet end at blive 
i godt humør af, at læse Henrik Hegelund 

Pedersens artikel i bladet, - og da slet ikke når 
man betænker baggrunden for, hvordan den er 
blevet til. Som nævnt i indledningen til artiklen 
var forfatteren ramt af sclerose og kunne kun 
skrive ved hjælp af specielt udstyr spændt på 
kørestolens nakkestøtte. At man i den
situation kan bevare sit gode humør og sit 
gå-på-mod kan kun aftvinge respekt og sætter 
mange andre ”problemer” i et perspektiv så 
man bliver i godt humør.

Jeg vil gerne endnu en gang takke alle der har 
været med til, at skabe et blad der er med til, at 
gøre vores humanitære arbejde i Lions muligrt.

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

Julehæfteudvalget
Lions Club Tommerup

Kære Tommerupborgere!

Præsentation  
af årets 
forsidekunstner
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i godt humør af, at læse Henrik Hegelund 

Pedersens artikel i bladet, - og da slet ikke når 
man betænker baggrunden for, hvordan den er 
blevet til. Som nævnt i indledningen til artiklen 
var forfatteren ramt af sclerose og kunne kun 
skrive ved hjælp af specielt udstyr spændt på 
kørestolens nakkestøtte. At man i den
situation kan bevare sit gode humør og sit 
gå-på-mod kan kun aftvinge respekt og sætter 
mange andre ”problemer” i et perspektiv så 
man bliver i godt humør.

Jeg vil gerne endnu en gang takke alle der har 
været med til, at skabe et blad der er med til, at 
gøre vores humanitære arbejde i Lions muligrt.

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

Julehæfteudvalget
Lions Club Tommerup

Kære Tommerupborgere!

Præsentation  
af årets 
forsidekunstner
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Af Dorthe Terp Dahl,  
Brylle Sogn

Ethvert barn ved, at når den sætning lyder 
– så er det jul!  Kender vi ikke andre tek-
ster fra det nye testamente – så kender vi i 
hvert fald dén. Og vi elsker den! Vi kan slet 
ikke få nok af det lille barn i stalden – om-
givet af hyrder og får og æsler og æselpæ-
rer og godtfolk fra nær og fjern. Vi læser 
om det, synger om det, leger det med vores 
børn og køber - små modeller af sceneriet, 
som vi stiller op i stuen. Og så er vi endda 
ret afdæmpede i vores begejstring i forhold 
til landene sydpå – der kan man i slikbutik-
kerne købe flere forskellige udgaver af det 
lille Jesus-barn i marcipan og chokolade, 
så man kan få ham helt ned i maven. 

Man kan selvfølgelig godt spørge, hvad 
det egentlig er ved julens fortælling, der 
gør, at lige dén del af budskabet er så po-
pulær. De andre dele af Jesus-historien er 
fuldt ud lige så smukke og stærke - hvad 
er det, der gør netop dette afsnit så tillok-
kende? For det første er der aldrig nogen 
kultur, der har klaret sig uden myter – hel-
ler ikke de a-religiøse kulturer. Vi har brug 
for billeder, for fortællinger og leg. For det 
andet er netop denne lille fortælling om 
Gud så krystalklar og letforståelig, når det 
drejer sig om at fortælle os tungnemme 
menneskebørn, hvem Gud er. 

Der er mange definitioner på religion. 
En af dem er, at religion er et forsøg på at 
skabe et mødested mellem Gud og men-

nesker. Vi søger et mødested, der kan ka-
ste lys over vores eksistens – hjælpe os til 
at forstå os selv som andet og mere end 
tilfældige ophobninger af molekyler, der 
holdes sammen en tid – for så at splittes 
ad igen. Nogle religioner lader mødestedet 
være en samling lovtekster. Så kan man 
slå op i dem og se, hvad Gud mener om 
dit og dat, og så kan man handle derefter. 
I den jødisk-kristne kultur har Gud godt 
nok aldrig stillet sig tilfreds med at være 
en lovsamling. Gang på gang forsøgte han 
at nærme sig mennesket – som torden, 
eller brændende buske eller skypumper – 
men det eneste, han fik ud af det, var at 
skræmme folk fra vid og sans, så det holdt 
han op med. 

Og så var det, at Gud lod sig føde som 
et menneske blandt andre mennesker. Han 
betroede sig til os – lagde sig selv i vores 
hænder – lille og skrøbelig – og fuldstæn-
dig forsvarsløs. Det er ikke noget dumt 
træk. Selv de mest kyniske af os bliver 
bløde om hjertet, når vi får et nyfødt barn 
i armene. For nogle år siden var der en re-
klame for et stort formiddagsblad – et af 
dem, der lever af at afsløre, hvor dumme 
og korrupte vi alle sammen er. Reklamen 
viste et fotografi af den sødeste, blødeste 
lille baby – kun iklædt en ble og et betuttet 
ansigtsudtryk. Ud for babyens mund var 
der tegnet en taleboble. Jeg bliver også et 
dumt svin, når jeg bliver stor, stod der. Små 
babyer kan ikke være dumme svin. Den 
ære opnår man først som voksen. Ham den 

lille fra Betlehem, han udviklede sig åben-
bart også til noget af en provokatør – i alt 
fald irriterede han nogle så meget, at han 
blev slået ihjel for det. 

Vi bliver bange for Gud i tordenskyen 
eller den brændende tornebusk, og den 
voksne Jesus kan både udfordre os og 
gøre os skamfulde eller vrede. Så det er 
godt, vi også har beretningen om Gud 
som spædbarn – sådan et lillebitte barn, 
vi ikke kunne drømme om at frygte eller 
hade – men bare føler trang til at elske og 
beskytte. Gud viser os sit sande ansigt i ju-
len – fortæller os, hvem han er, og hvordan 
han gerne vil, at vi skal omgås ham – og 
dermed også hinanden. Det er måske nem-
mere for os at elske Gud, når vi ser ham 
i skikkelse af et lille barn?  Og når Gud 
er sådan en, der kan komme i tanke om at 
gøre sig til sådan et lille blødt barn, der 
bare kan skrige og gylpe og tisse og savle, 
for at nå os, så må vi mennesker og vores 
verden være noget meget værdifuldt. Det 
må være et sted, hvor hvert eneste men-
neske bærer Gud i sig. Så næste gang vi 
møder et menneske, der byder os imod – et 
af de såkaldt ”dumme svin” - så kan vi jo 
prøve, om vi også i ham kan få øje på det 
lille, bløde og forsvarsløse spædbarn. 

Glædelig jul!

Og det skete i de dage…

3L-Ludvigsen A/S • Vibækvej 100 • 5690 Tommerup • Danmark
Tlf. 63 76 86 06 • Fax 63 76 86 86 • e-mail: mail@3L.dk • www.3L.dk
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I 1934 kom jeg i skole, det foregik hver 
anden dag, vores lærerinde hed fru Han-
sen, det var en ældgammel en, hun var 
mindst 30 år, det var fru Bil-Hansen, 
hun havde altid en sort kittel på og knold 

i nakken. Hun havde første og anden 
klasse. Så var der lærer Jensen, han var 
førstelærer og degn i kirken, han var tit 
af sted i skoletiden. Lærer Jørgensen var 
andenlærer, han spillede i kirken, så 
var han også væk. Så var deres 
koner vikarer, det gik som 
regel ikke så godt, der var 
altid en grusom larm, 
det kunne vi høre inde i 
vores klasse. Klassen 
var et firkantet rum 
med en stor kakkel-
ovn i det ene hjørne, 
det var skamme-
krogen, når vi ikke 
havde opført os 
ordentlig, det var 
dejligt om vinte-
ren. Fru Hansen var 
god til at lære os at 
skrive og regne og 
når vi havde bibelhi-
storie, læste hun op fra 
nordisk mytologi, det var 
meget sjovere.

Jeg kunne godt lide at gå 
i skole, så var jeg fri for at ar-
bejde hjemme. Der var to piger helt 
ude fra Storskov, de gik hele vejen af en 
poststi der gik langs med Kildebjergs hegn 
og ned ved slugten i Høgsholt skov over 
broen nede ved Toft, det var en lang tur for 
nogle små førsteklasser. 

Jeg sad ved siden af en, der hed Vagn, 
han gik helt ude fra Skelhuse, det var en 
tur på to km, han kom aldrig for sent. Jeg 
havde 200 meter, og jeg kom tit for sent, 
det var fordi jeg havde travlt med så meget 
andet  

Min far havde forpagtet jorden til 
Skovfogedboligen, der var tyve tdl. Der 
tilbragte vi meget af vores tid. Der var en 
mose, hvor vi fiskede, der var en ø midt i 
mosen, der lavede vi en hængebro over til, 
vi hængte en trisse op i et stort birketræ, 
der stod på øen, så kunne vi hejse broen 
op, så vi kunne være i fred. Vi lavede bål 
og så kunne vi stege fiskene vi fangede, 
vi kunne ellers ikke lide fisk, men dem vi 
selv fangede smagte helt godt, det kunne 
vi få timer til at gå med. Der var også en 
blishøne ude på øen, den lå på rede og den 
var ikke bange for os.

Vi havde en moster, hun boede i Radby, 
når vi skulle besøge hende var der vild pa-
nik, så min lillebror Mogens og jeg blev 
sendt i forvejen, så blev vi taget op i bi-
len senere. Vi gik op over Pilebakken, jeg 
kravlede op i tårnet, så kunne jeg se, når 
bilen kom op ad kirkebakken, så løb vi ned 
over marken og ud på Radbyvejen, så gik 

vi som om, vi havde fulgt den lige vej. Det 
sjoveste ved at komme derop var en gam-
mel onkel. Han var pulterkræmmer, det var 
sjovt at se alle de ting han havde samlet 

sammen. Ellers var det kedeligt at 
være der, vi kunne ikke forliges 

med kusinerne, de var så for-
kælede. Vi fik lov til at se 

parken på Hesbjerg slot, 
der var utroligt fint og 
velholdt. Så kørte vi 
hjem igen, da måtte vi 
køre med. Ellers gik 
tiden med at rense 
ved hønsene, vi hav-
de 500 af slagsen.   
Jeg var efterhånden 
kommet i 3. klasse, 
det var lærer Jensen 
og Stoffer, der rege-
rede med os. Lærer 

Jensen konserverede 
fugle og dyr. Han hav-

de en masse skabe oppe 
på skolens loft, dem fik vi 

lov til at se, når vi var ar-
tige. Han havde en stork, en 

ræv og en grævling og en masse 
små dyr og fugle, det kunne vi nemt 

få en time til at gå med. Han kunne ikke 
lære os ret meget, det havde fru Hansen 
lært os.

Vi havde Stoffer til regning, han var 
bange for at blive smittet med no-
get, der hed Weils syge. Det 
kom fra rotter, så han tør-
rede altid håndtaget på 
døren af med sit lom-
metørklæde, inden 
han gik ind. Tænk 
hvis en af os be-
skidte unger skul-
le smitte ham. 
Han var en meget 
fin mand at se på, 
jeg kunne ikke 
lide ham, han var 
heller ikke ret 
god til at lære os 
at regne.

Vi legede fly-
vefisk, når vi hav-
de frikvarter. Dem 
fra de store klasser 
stod i to rækker og så 
smed de os fra de min-
dre klasser op i luften. Jeg 
var ikke så stor og ikke særlig 
bange, så jeg fik nogle ordentlige 
luftture.    

Vi havde det helt sjovt, da vi gik i sko-
le. Jeg var bare ikke så god til salmevers, 

Erindringer fra min  
skolegang på Tallerupskolen

Henrik Pedersen begyndte at skrive 
på sine erindringer da han var næ-
sten lammet af sclerose. 

Han sad i kørestol i mange år og 
begyndte at skrive, da han fik en 
computer med et specielt skrivepro-
gram til handicappede. 

Han kunne i starten bruge den ene 
hånd til at klikke sig igennem pro-
grammet, men da han blev så angre-
bet af sclerosen, at han ikke kunne 
bruge sine hænder, blev der lavet 
en anordning, således at han kunne 
skrive videre ved at bruge nakken. 
Den specielle mus blev spændt fast 
på nakkestøtten på kørestolen, og så 
gik det bare derudaf igen. 

Henrik mistede evnen til at bevæge 
sig, men han mistede aldrig sit gode 
humør.

Af Henrik Hegelund Pedersen

Fru Bil-Hansen

Henrik som lille.
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jeg syntes, det var åndssvagt, vi kunne jo 
læse dem i salmebogen.

Nu var vi blevet så store, at vi kunne 
bære en banecykel, så vi lånte somme tider 
en efter fyraften, det var ikke altid, de var 
låst. De stod ned bag ved remisen, der var 
også en drejeskive til at vende lokomoti-
verne med, så vi kunne køre ud på sporet. 
Vi ventede altid til der var kommet et lyn-
tog, det kørte så stærkt, at vi ikke kunne nå 
at komme væk af sporet. Når signalet var 
nede, kunne vi cykle ud ad hovedsporet til 
signalet ved Appe skov, der var en holde-
plads til banecykler, så kunne vi vende og 
køre ned ad bakke. Det var sjovt, og det 
gik stærkt, det var mærkeligt, vi aldrig 
blev opdaget.

Så kom vi i 4. klasse. Stoffer flyttede til 
Jersore Skole. Og så fik vi lærer Møller, så 
fik vi lært at regne. Han var hård, men vi 
kunne godt lide ham alligevel. Han kunne 
lære os noget.

Friluftsbad i  
Glamsbjerg
Nu var vi blevet gamle nok til at cykle til 
friluftsbadet i Glamsbjerg. Vi lånte min 
mors gamle damecykel med en saddelpind 
på, så vi kunne nå at træde pedalerne. Der 

var masser af børn, vi skulle være på den 
lave ende, der var spændt et reb over bas-
sinet. Men os der kunne svømme fik lov 
til at svømme ned til vipperne, vi brugte 
en-meter vippen til at begynde med. Ham, 
der ejede hotellet og friluftsbadet, sad på 
en terrasse og drak eftermiddagskaffe. 
Han var en meget fin mand med hvidt tøj, 
knækflip og ”fjælle” hat. Han sad med et 
bundt fribilletter, og så råbte han til os, 
at hvis vi turde springe ud fra fem-meter 
vippen, så fik vi en fribillet. Jeg turde nok, 
så jeg reddede mange gratis ture på den 
måde, så havde jeg penge til is. Det var 
nogle dejlige ture, vi havde derned. 

Sommer”ferie”
Når vi havde sommerferie, skulle vi hjælpe 
til med at høste. Min far kørte med en slå-
maskine med et vippebord, så skulle os un-
ger flytte negene, så han kunne køre igen. 
Når vi var færdige, skulle det hele bindes 
op og bagefter skulle det sættes sammen i 
rækker. Det var ikke sjovt, for der var så 
mange tidsler. Vi lignede nogle pindsvin, 
når vi var færdige. Det var sjovere, når vi 
skulle køre det hjem. Jeg skulle lægge læs, 
det var sommetider, jeg væltede, men jeg 
lærte det efterhånden. 

Så skulle der tærskes, vi havde et 
gammelt tærskeværk sammen med Niel-
sen på Toflelund. Når han skulle tærske, 
så slæbte vi det med en hest hen til ham, 

det tog lang tid. Så skulle mig og min 
lillebror hjælpe til med at tærske, det fik 
vi 50 øre om dagen for. Han snød min 
lillebror, han ville hellere have tre kat-
tekillinger. Han var sjællænder, og så fik 
vi spegesild til middag, og det kunne vi 
absolut ikke lide, så vi var skrupsultne, 
når vi kom hjem. Vi fik skældud af vores 
mor, vi skulle bare spise det, der kom på 
bordet.

Henrik ved  
havebassinet.
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Cirkus
Så fandt vi en bedre måde at lave penge 
på. Vi lavede cirkus sammen med Fol-
mer og Gilbert, vi havde lige set cirkus 
Louis, så det kunne vi også lave. Vi byg-
gede en galge af nogle graner, der skulle 
bruges til hønsegårdspæle, vi lånte dem 
bare, den blev fire meter høj. Så fik vi 
et gammelt cykelstel af Alfred Jørgensen, 
det savede vi i stykker og brugte det til 
trapez. Så øvede vi os, Folmer og mig, i 
trapezen. Gilbert og Mogens var klovne. 
Så fik vi en stor papkasse i brugsen, den 
satte vi op i vores trillevogn, gik hen til 
maler Ras og fik nogle malerester, så ma-
lede vi kassen efter alle kunstens regler 
med et stort cirkus midt på kassen.  Så 
lånte vi et hørerør ved frk. Møller, hende 
fra centralen, hendes mor havde været 
døv, men hun var død. Det blev ikke 
brugt mere, det satte vi oven på kassen. 
Så lånte vi en grammofon, og så sad jeg 
i kassen og råbte og spillede. De andre 
trak og skubbede vognen op og ned ad 
de nærmeste veje. Vi havde forestilling 
søndag kl. et. Der kom mange naboer. 
Vi kravlede rundt i galgen det bedste, vi 
kunne, det gik rimelig godt, vi delte pen-
gene og fik hver to kroner. Det var bedre 
end at tærske.

Huler med indlagt lys
Så byggede vi huler i skoven. Vi lavede 
en vindmølle og brugte en gammel dyna-
mo til at lave strøm. Så trak vi ledninger 
ind til hytten i skoven, og så havde vi lys, 
når det var blæsevejr. Det var kun en cy-
kellygte, men den kunne godt lyse hulen 
op, det fik vi meget tid til at gå med.

Nu blev der bygget om på skolen, der 
blev lavet kælder til toiletter, så havde 
vi et sted, hvor vi kunne ryge, det var vi 
begyndt på i smug. Der blev også lavet 

baderum ved siden af gymnastiksalen, 
det var dejligt at få en brusetur efter gym-
nastik. Det var lærer Møller, der havde 
gymnastik. Der var bomme, klatretov og 
ribber. Vi fik somme tider lov til at lege 
sørøver, vi brugte måtterne som øer, og 
så skulle vi balancere på alt, hvad der var 
og ramme øerne. Hvis vi ramte ved siden 
af, var vi ude. Det var sjovt, og det gav 
varmen. 

Jeg besøgte Vagn ude i Skelhuse, hans 
far havde bier, det var spændende at ligge 
og se, hvordan de arbejdede. Han havde 
jord ud til Brænde å, der var vandet no-
genlunde rent, der byggede vi dæmninger 
og vandfald. Der var en masse små fisk, 
dem fangede vi til katten. Det blev meget 
hurtigt aften, og jeg havde langt hjem.

Vinterglæder
Så blev det vinter, nu kælkede vi på 
Hjorts bakke. De havde lært af vores cir-
kus, de tog 50 øre for hver kælk. Vi var 
heldige, for vi kunne være seks på vores. 
Alle dyre drenge i byen havde en bam-
busstang til at styre med. Det måtte vi 
ikke få, så jeg tog op i hegnet og fandt en 
hasselkæp med en kløft i enden. Den var 
meget bedre til at styre med. Der var bro 
over den store grøft, den skulle vi styre 
over, ellers faldt vi i. Så fandt jeg på en 
god måde til at få kælken til at løbe lette-
re. Vi havde kvashugget for alle naboer-
ne, der havde vi revet alle de tynde grene 
sammen i nogle små stakke, dem satte vi 
ild til, og når det var brændt ned, satte vi 
kælken ind i gløderne, når den så var ble-
vet varm, smurte vi den med nogle gamle 
lysestumper. Det var sjovt, nu kunne vi 
køre fra alle de andre. Vi kælkede også 
på Pilebakken, der kunne vi køre langt. 

Vi løb på skøjter nede på Tallerup, der 
var en stor oversvømmelse nede bag ved 
centralen. Jeg var kommet for tidligt, så 

jeg gik gennem isen, det var ikke sjovt 
med plusfours i syv graders frost. 

Så blev det snevejr, vi gravede veje 
på isen, hvor vi kørte om kap, hvem kom 

først rundt i gangene. Det brugte vi me-
get tid på. 

Da det blev tøvejr, sejlede vi på is-
flager. Det blev vi meget våde af, når 
flagerne knækkede, faldt vi i vandet. Så 
fik vi en gammel saltbalje af Helga, den 
kunne vi være to i. Vi sømmede noget 
krydsfiner på vores stylter, dem brugte vi 
til årer, så sejlede vi rundt i baljen og fik 
lært at ro.

Da vi blev trætte af det, lavede vi sejl-
skibe, som vi sejlede om kap med. Jeg 
havde lavet et vikingeskib, det sejlede 
fint, så jeg vandt de fleste gange.  

Det blev forår, og lærer Jensen gik på 
pension. Han tog alle sine dyr med sig, 
der skulle laves klasseværelser på loftet. 
Det var en skam, det var så spændende 
at se på alle dyrene. Så fik vi lærer Niel-
sen i stedet for, han var ikke nær så sjov 
som Jensen, han havde mange flere gode 
ideer. Nielsen var så kedelig, og til næste 
år skulle vi i skole hver dag. Det var slut 
med at lege om aftenen, vi skulle lære 
lektier. 

Om dagen skulle vi hjælpe til hjemme, 
det var et spændende år, vi fik bygget en 
ny lade. Det var Karl Bang, der byggede 
den, det var sjovt, vi fik lov at sømme 
brædder på. 

Vi fik også en selvbinder sammen med 
Karl Bangs fætter, han boede ude på Lil-
leskov, det var meget besværligt. Han 
havde altid et stykke korn, der var over-
modent, så skulle vi køre helt derud, selv 
om vi var godt i gang med noget andet.  
Det var en nem måde at høste på, så var 
os unger færdige med at sætte sammen, 
når min far var færdig med at høste. Det 
var et godt år, vi kunne ikke have det i 
den nye lade. Det var mig, der lagde alle 
læssene. Jeg kørte også hjem.
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STILEKONKURRENCE 2012

Hjemme igen

Traditionen tro har vi udskrevet en 
stilekonkurence blandt eleverne i 8. 
og 9.klasserne på Tommerup Skole 
og Tallerupskolen. Året opgave var 
” Min bedste Historie” og histori-
erne blev gode.  Vi har udvalgt de 
to bedste og præmieret dem med en 
1. og en 2. præmie.

Førstepræmien gik til Anne Alnor 
for historien: ”Hjemme igen.”

Andenpræmien gik til Sofie Hjorts-
høj for historien: ”Som sendt fra 
himmelen.” 

Vinderen er belønnet med 1000 kr. 
og andenpladsen har fået 500 kr.

Vi har valgt at trykke begge de 
belønnede historier.  

Vi takker alle deltagerne for deres 
indsats og håber, at de også i frem-
tiden vil få lyst til at skrive nye 
historier. 

Julehæfteudvalget 
Lions Club Tommerup

Toget holder stille. Jeg venter bare på, at 
det begynder at køre, så jeg kan komme 
til Tommerup, min barndoms by, som jeg 
flyttede fra for 12 år siden. Jeg tænker på, 
om mine 3 små piger mon har det godt, 
hjemme i San Fransisco og om min mand 
James passer godt på dem, i den tid jeg er 
væk. I dag skulle de i Disney Land i Los 
Angelels. Jeg kan desværre ikke komme 
med, da jeg er på vej til Tommerup for at 
besøge en veninde fra folkeskolen, som jeg 
ikke har set de sidste 12 år.  

Endelig kører toget. Jeg er både spændt 
og nervøs. Tanker om min barndom og 
ungdom flyver gennem hovedet på mig. 
Det var nu en lykkelig tid. 

 11 minutter senere er jeg på stationen 
i Tommerup. Det er en meget mærkelig 
følelse, og stationen ligner på ingen måde, 
den jeg forlod i sin tid. Det var her, min 
far og mor stod og vinkede farvel, da jeg 
skulle et år på college i USA. Det år blev 
til flere, og det endte med, at jeg blev der-
ovre. Livet i USA var spændende, der var 
fart på og inden jeg fik set mig om, var jeg 
gift og havde fået børn. 

Stationen er blevet meget større end 
dengang. Det er nærmest blevet en lille 
banegård med små butikker og en fastfood 
restaurant. Hvem skulle have troet det. På 
et tidspunkt var der snak om at nedlægge 
regionaltoget. Jeg trækker min kuffert hen 
over asfalten og går op mod byen. Kiosken 
er der stadig. Det var der, vi altid købte os 
fattige i slik, chips og sodavand når, venin-
derne og jeg holdt pigeaften. Det gjorde vi 
tit nede i vores kælder, hvor vi så film på 
storskærmen. Jeg elskede de aftener. An-
dre gange tog vi toget til Odense for at se 
en film på banegårdscenteret, og så købte 
vi slik med fra kiosken. 

Jeg går længere op ad Tallerupvej. 
Rema 1000 og SuperBrugsen er der sta-
dig, men der er også blevet bygget en 
netto overfor SuperBrugsen. Det tyder på, 
at byen er vokset. Der er ikke nogen af 
de fire genbrugsbutikker tilbage. Det gør 
mig ikke så meget, for jeg har alligevel 
aldrig rigtig været vild med at købe ting 
fra en genbrugsbutik. Det har min mor til 
gengæld. Hun har købt rigtig mange ting 
i genbrugen til mine søskende, da vi var 

børn. Jeg kan huske, at jeg selv ikke under 
nogen omstændigheder skulle gå i noget, 
som var købt i en genbrugsbutik. 

Bageren ligger der stadig. Den gode 
gamle bager, hvor jeg arbejdede i min sko-
letid for at tjene penge, til at kunne købe 
de ting, mine forældre ikke ville give mig. 
Det var et behageligt job, og jeg syntes, at 
det var dejligt at være der. Kunderne var 
altid venlige og glade, og havde god tid til 
at vente, når jeg skulle pakke flødekager 
ind. Noget af det bedste var helt klart, hvis 
jeg kom lige efter skole, og ikke havde 
fået noget mad, så kunne jeg lige snuppe 
mig en bolle eller en snitte. Det kunne ikke 
have været bedre. 

Bageren ligner dog ikke mere den ba-
ger, jeg havde arbejdet i. Bygningen er 
blevet malet, og udsmykningen er helt 
anderledes. Jeg bliver nysgerrig efter at 
komme ind og se hvordan den ser ud. Inde 
i selve butikken står møblerne anderledes. 
Der er nye slags kager og brød, og der er 
nye unge piger fra 15-18, som arbejder der 
nu. Jeg køber en hindbærsnitte, og går ud 
på gaden igen.
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Anne Alnor

Sofie Hjortshøj

Da jeg kommer ud, hører jeg kirke-
klokkerne ringe. Jeg tænker straks på min 
konfirmation d. 20. maj 2011. Der var tra-
ditionen tro flag hele vejen ned gennem 
byen. Den lille Broholm kirke var fuld af 
mennesker. Jeg stod der i min hvide kon-
firmationskjole, og havde uendeligt mange 
sommerfugle i maven, og det blev ikke 
bedre af, at jeg skulle gå forrest op gen-
nem kirken, ved siden af en af drengene 
fra min klasse. Festen bagefter husker jeg 
som helt fantastisk. Alle de mennesker, der 
var kommet bare for at fejre mig, på min 
store dag.  Alle de dyre gaver jeg fik. Den 
gode mad og de søde sange som folk havde 
skrevet til mig. Min lillebror der plagede 
mine forældre om at blive hjemme fra kir-
ken ,fordi han ikke tror på gud og derfor 
mente, at han ikke behøvede at komme 
med til sin storesøsters konfirmation. Han 
blev heller ikke konfirmeret.

Jeg går forbi skolen, den skole som jeg 
har gået på i 10 år af mit liv. Den skole 
hvor jeg fandt venner og veninder for livet. 
Jeg kigger efter sporteren, det store grønne 
område, hvor vi tit samledes om aftenen. 

Vi var tit en stor flok, ja næsten hele årgan-
gen og vi spillede rundbold, fodbold eller 
sad bare på en bænk og snakkede. Spor-
teren er væk. Den er blevet lavet om til et 
stort center med en masse butikker. Det er 
synd at nutidens unge ikke har mulighed 
for at lave de ting, som vi lavede da vi var 
unge. 

Fra skolen kan jeg længere henne ad 
Tallerupvej se hallen. Det var der jeg både 
gik  til håndbold, gymnastik, svømning og 
badminton. Jeg har prøvet en masse ting, 
men holdt ikke ved, da det ikke var noget 
for mig eller fordi jeg ikke syntes, at jeg 
kunne finde ud af det. 

Min mobil ringer. Det er min veninde, 
som ikke kan forstå hvor jeg bliver af. 
Hun er bange for, at jeg er faret vild. Jeg 
griner af hende, for man kan da ikke fare 
vild i Tommerup. Hun vil komme og hente 
mig ved skolen. Det er rigtig dejligt at se 
hende, hun ligner slet ikke sig selv. Hun 
har fået kort hår og briller. Vi kører hjem 
til hende på Storskovbakken. Hun og man-
den har bygget deres drømmehus, i det nye 
kvarter. Hun har boet i Tommerup hele sit 

liv og har bestemt ikke planer om at flytte 
derfra. 

Jeg kan huske at vi begge havde den 
drøm, at vi bare skulle væk. Vi skulle ud 
og opleve en masse ting, i stedet for at 
blive hængende i Tommerup. For mig blev 
det virkelighed. For min veninde blev det 
aldrig til noget. Jeg minder hende om vo-
res drøm. Hun smiler og siger: ”Drømme 
kan gå i opfyldelse hvor som helst. Du kan 
finde lykken både i Tommerup, og ude i 
den stor verden. Det er vi to et bevis på”.

Indsamling til Loppemarked

Vi holder loppemarked igen den 1. september 2013
Mener du at have nogle ting, som vi kan bruge, hører vi meget gerne fra dig.
Vi henter den sidste lørdag i hver måned, men et andet tidspunkt kan arrangeres.
Ring til Jørgen Friis på tlf. 29 61 51 60

Med venlig hilsen
Foreningen Lilleskov Teglværk og Lions Club Tommerup

Lions Club  
Tommerup
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STILEKONKURRENCE 2012

Som sendt fra himmelen
I dag er det 30 år siden. 30 år siden jeg 
kom til Danmark. 30 år siden jeg blev red-
det fra en hård og barsk hverdag. Jeg er i 
dag 36 år. Jeg kommer fra Thailand, og jeg 
er blevet adopteret af 2 vidunderlige per-
soner fra Danmark for 30 år siden. De var 
mig og min søsters lys for vores fremtid. 
De har gjort os til, hvad vi er i dag. 

Men det er ikke der, min historie starter. 
Jeg husker det, som var det i går. Min far 
var lige kommet hjem fra arbejde. Han var 
blevet forfremmet, og ville nu få en bedre 
løn end før. Vi havde aldrig været rige, men 
vi havde heller ikke været vildt fattige. 
Men denne forfremmelse ville komme til 
at hjælpe os lidt mere med vores økonomi. 

Vi skulle ud at fejre, at vores far var 
blevet forfremmet, så vi tog på restaurant. 
Restauranten lå lidt væk fra havet, men der 
var stadig en fantastisk udsigt, fra der hvor 
vi sad. Vi var de eneste gæster på restau-
ranten, så vi havde det hele for os selv. 

Hele dagen havde det været varmt, og 
det var det stadig. Faktisk havde det været 
rigtig varmt de seneste dage. Vandet var 
begyndt at blive lavere, og trække sig læn-
gere tilbage. Det virkede mærkeligt, jeg 
havde aldrig oplevet noget lignende. 

Vi sad og spiste aftensmad, og det 
smagte pragtfuldt. Det var lang tid siden, 
vi havde fået et så godt måltid mad. Jeg 
fik Khao Tom Goong, som er en ris suppe 
med kongerejer og stegte hvidløg. Det var 
fornøjeligt at sidde sammen med familien 
på en restaurant ud til vandet og få et godt 
måltid mad. Alt var perfekt, lige ind til 
bordet begyndte at ryste. Det hele rystede, 
gulvet, bordene med tallerkner, gafler, ske-
er, knive og kopper på. Jeg kiggede på min 
far. Derefter på min mor. Men det eneste 
jeg så, var et tomt blik ved dem begge. Jeg 
kunne se på min far, at han var nervøs, han 
var nervøs for, hvad der ville ske. Måske 
vidste han det? Måske vidste han det ikke? 

En ting var jeg næsten sikker på, det var 
ikke noget godt, der var ved at ske. Han 
kiggede ud mod havet, det gjorde jeg også. 
Ude i horisonten kunne jeg se, vandet lå 
højt som en bølge. Pludselig råbte min far 
til min mor, søster og jeg, at vi skulle skyn-
de os væk. Vi løb op ad trapperne, op til 
tagterrassen. Fra tagterrassen kunne vi se 
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alt. Alle var i panik og løb rundt, som små 
myrer. Den store bølge kom nærmere. Den 
var nok 20-30 meter høj. Alle folk skreg og 
råbte om hjælp. Jo nærmere bølgen kom, 
jo flere mennesker forsvandt. De forsvandt 
ind i bølgen. 

Nu var bølgen helt henne ved os. Re-
stauranten rystede endnu mere end, hvad 
den havde gjort før. Min far gik hen til 
kanten på tagterrassen, for at se hvad der 
var ved at ske. Min mor råbte til min far, 
at han ikke skulle gå længere ud til kanten, 
ellers ville han falde i. Han råbte tilbage, at 
han havde styr på det, og at der ikke ville 
ske noget. Men som han stod der og kig-
gede ned på vandet, begyndte restauranten 
at ryste endnu mere. Min far fik overba-
lance og faldt i. Jeg skreg og græd på en 
og samme tid. Det samme gjorde min mor 
og søster. Min mor sagde til os, at lige me-
get hvad der skete, skulle vi blive ved med 
at være tæt sammen og holde hinanden i 
hænderne. 

Bølgen var der ikke mere, nu var det 
bare vandet, som lå meget højt. Hele de to 
nederste etager var dækket til med vand. 
Vi havde ligget oppe på tagterrassen et 
stykke tid. Min mor ville ud og se, om hun 
kunne finde et bedre sted vi kunne være el-
ler finde noget bedre mad end de sørgelige 
rester, som var på tagterrassen. Hun sagde 
til os, at min søster og jeg bare skulle blive, 
hvor vi var, og at hun snart ville være til-
bage. 

Timerne gik, og hun kom ikke tilbage. 
Dagene gik, og hun var stadig ikke kom-
met tilbage. Jeg var ret nervøs for, hvad der 
var sket med hende. Men det lod ikke til, 
at hun ville komme tilbage. Vi havde levet 

af resterne på tagterrassen de seneste dage. 
Det var udmærket mad, hvis man tænkte 
på, hvor vi opholdte os. Dagene gik, og vi 
løb mere og mere tør for mad. Det så ud 
til, at vi var nogle af de eneste, som havde 
overlevet. Men vi havde selvfølgelig også 
den fordel, at vi havde mad, og det havde 
de andre højst sandsynligt ikke haft. 

En dag vågnede jeg op tidligt om mor-
genen. Jeg hørte en høj lyd, det lød som en 
humlebis brummen bare 100 gange højere. 
Jeg kiggede op, det var en helikopter, som 
svævede over os. Den var hvid, med et rødt 
flag på. Ned fra helikopteren, hang der et 
reb. I rebet hang en mand i hvidt og rødt 
tøj. Han sprang fra rebet og ned på tagter-
rassen. Han fortalte os, at vi skulle tage 
med ham, for så ville vi få mad, drikke, 
og få et sted at bo sammen med en masse 
andre børn. Vi blev hejst op i helikopteren 
af rebet. I helikopteren var der mange an-
dre børn. De var meget tyndere end os, og 
enkelte var også skadet. Da vi havde fløjet 
et stykke tid, ankom vi til et meget stort 
hus. Huset bestod af et stort rum. I rum-
met var der ikke andet end madrasser og 
tæpper, der lå på gulvet og flød. Der var 
mange børn, som legede rundt. Manden, 
som havde fundet os på tagterrassen kom 
hen og sagde til os, at vi bare skulle føle os 
hjemme og lege med de andre børn, fordi 
vi kom til at bo der i lang tid.  

Det var et udmærket sted at bo. Vi fik 
mad hver dag og havde et sted at sove. Det 
var selvfølgelig ikke et luksus sted vi bo-
ede, men det kunne have været værre. Der 
var voksne, som holdte øje med, hvad vi 
lavede, og serverede mad for os. Vi snak-
kede og legede med de andre, men det var 

stadig hårdt. Det var hårdt, forstået på den 
måde, at vi ikke havde en mor eller far som 
passede på os. Det eneste vi havde, var os 
selv, og som barn har man brug for omsorg 
og kærlighed, men det fik vi ikke. Vi havde 
hinanden, men det var ikke nok, vi havde 
brug for noget mere, noget vi engang hav-
de haft. Forældre. 

Som sendt fra himmelen kom en dag to 
lyshåret og blege mennesker. De gik rundt 
og kiggede på alle os børn. Da de kom til 
min søster og jeg, stoppede de op. De smil-
te til os, som om der var sket et mirakel. De 
skyndte sig hen til de voksne, som passede 
på os. De stod i lang tid og snakkede. Efter 
et stykke tid kom de tilbage til os, både de 
blege mennesker og de voksne. De voksne 
fortalte os, at de blege ville have min sø-
ster og jeg med til Europa, hvor vi skulle 
bo sammen med dem. Mit smil bredte sig 
over hele mit ansigt. 

Fra den dag var vores liv forandret. Et 
par dage efter ankom vi til Danmark, hvor 
vi skulle bo i et stort hus sammen med de 
blege. De hed Jens og Lene, og var nogle 
rigtig søde mennesker. Vi forstod ikke, 
hvad de sagde til os, men efterhånden som 
tiden gik lærte vi småord. Småord blev til 
sætninger, og sætninger blev til den måde 
jeg taler på i dag. 

Det var min historie om min søster og 
jeg, som blev fanget på en tagterrasse un-
der en tsunami og mistede vores forældre. 
Derefter blev vi transporteret til et bør-
nehjem. Til sidst kom vi til Europa og bo 
sammen med nogle fantastiske mennesker, 
som har opvartet og elsket min søster og 
jeg, som var vi deres biologiske børn.
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ÅRETS SPORTSPRÆSTATION

Passion for vand og holdsport
Karl-Emil Greve

Nævnes vandpolo som sportsgren kommer 
talen meget hurtigt ind omkring Karl-Emil 
Greve, som igennem flere årtier har haft en 
rendyrket passion for sporten vandpolo – 
dels som aktiv spiller på topplan og dels 
som træner, koordinator og inspirator i 
klubregi og ungdomsarbejdet.

Blå Bog: Karl-Emil er en årgang 1965, 
født og opvokset i Tommerup og har efter 
skolegangen prøvet kræfter med fødevare-
branchen som bager. Herfra søgte han og 
fik en uddannelse i politiet i København 
hvorfra han returnerede til Tommerup 
sammen med sin kone Britt i 1995.

I år 2000 trådte han ud af politiet for at 
starte som selvstændig.

Her ser vi Karl-Emil med Grevens Vin-
duespolering indtil 2004 hvor han lægger 
vejen omkring bankverdenen som kunde-
medarbejder i Jyske Bank indtil 2010, hvor 
det humanitære arbejde igen trækker så 
meget, at han søger ansættelse som pæda-
gog medhjælper på en skole for omsorgs-
svigtede børn i Ringe. I 2011 blev han 
netværksmedarbejder på et kommunalt 
asylcenter i Bagenkop frem til maj 2012.

I dag er han ansat hos Dansk Røde 
Kors i Jelling som netværksmedarbejder 
i forbindelse med asylcentrene. Britt og 
Karl-Emil har 2 børn som begge er aktive 
vandpolospillere.

Karl-Emil startede sin svømmekarri-
ere som konkurrencesvømmer i 1978-86 
i Tommerup Svømmeklub hvor konkur-
rencetræner Kathe Gravgård og Carsten 
Storm opfordrede flere af svømmerne til 
at starte på vandpolo med Carsten som 
træner. Carsten var selv landsholdspiller 
og havde den nødvendige erfaring til at 
træne og motivere spillerne i en sådan grad 
at TSK Vandpolo spillede i 1. division i 
flere år. Desværre forlod flere stamspillere 
Tommerup for at søge uddannelse. Holdet 
lukkede ned i 1990 og resten af spillerne 
fortsatte i Odense.

Karl-Emil var selv en af stamspillerne 
der forlod klubben for at uddanne sig i po-
litiet i København. Her fortsatte vandpo-
lokarrieren som 1. divisionsspiller og ung-
domstræner for KVIK, Kastrup ligesom 
han deltog på herrelandsholdet.

Da han i 1995 vendte tilbage til Tom-
merup, hvor han havde haft mange gode 
oplevelser med svømmekammerater gen-

nem ungdomsårene, følte han at nu var ti-
den kommet til at begynde tilbagebetalin-
gen og gik derfor aktivt ind i klubarbejdet 
igen, først et par år i bestyrelsen og dernæst 
nogle sæsoner som konkurrencetræner.

I august 2002 startede han vandpoloen 
op med et ungdoms - og et seniorhold. 
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Der var træning en gang ugentligt, men 
efter den første sæson svigtede tilslutnin-
gen til seniorholdet, hvor det blev lukket. 
Ungdomsholdet fortsatte derimod sammen 
med to tidligere seniorspillere - Morten 
Skjold og Lars B. Rasmussen - tilknyttede 
som trænere i en sæson på ungdomsholdet 
og træningstiden blev udvidet til to afte-
ner. Man måtte imidlertid erkende at al-
dersspredningen var for stor og nogle af de 
bedste spillere måtte flytte til Odense for 
at udvikle sig. 

I 2004 bad vandpoloudvalget klubbens 
bestyrelse om lov til at starte et U12 vand-
polohold. Ideen var at drenge og 
piger fra 8-12 år kunne spille 
vandpolo og opbygge et 
godt sammenhold og kam-
meratskab der gør at de 
fortsætter med at spille 
vandpolo når de bliver 
ældre.

Ideen var rigtig og 
aldersintervallet for ju-
niorspillere blev udvidet 
til 8 – 16 år. Nu begyndte 
begivenhederne at tage fart 

og i 2007 opnåede TSK i 
U14 bronzemedalje og 
efterfølgende har klub-
ben en fornem aktivitets 
og resultatliste som om-
stående historik.

Karl Emil nævner selv, 
at alt dette kun kunne lade 
sig gennemføre med hjælp af 
tidligere TSK vandpolospillere 
(Jette Skelbæk Kristiansen, Henrik 
Andersen, Jonas Greve Andersen, Benja-
min Kelly, Mads Prior Andersen o. m. fl.) 
og ikke mindst hustru Britt som ligeledes 

deltager 100 % i klubbens drift 
og sammenhold sammen med 

parrets 2 børn.
Driften og økonomien i 
TSK er et kapitel for sig 
og den aktivitet klubben 
udviser, kræver derfor 
også en tilsvarende ind-
tægter. Vandpolo er så 
lille en sportsgren at støt-

ten fra Team Danmark stort 
set ikke eksisterer og man må 

derfor være selvhjulpne. 

Støtteforeningen TSK 
startes derfor op i 2008 
af forældre til vandpo-
lospillerne og her laves 
indtægtsgivende og an-
dre praktiske arrange-

menter. 
Trænerne arbejder fri-

villigt, men får dog dækket 
en del af deres udlæg i forbin-

delse med trænerjobbet.
Det er ikke gået upåagtet hen i Dansk 

Idrætsforbund, at der findes en ildsjæl 
i Tommerup, idet Karl-Emil modtog ” 
Du gør en forskel ” prisen i 2008. Dansk 
Svømmeunions ”Årets Vandpolopris” blev 
tildelt Karl Emil i 2010.

Som et ekstra kuriosum deltager Karl-
Emil i Dansk Svømmeunions regeludvik-
lingsarbejde og som ungdoms landstræner 
i Vandpolo.

Fra Lions Club Tommerup skal lyde 
den største anerkendelse og dybeste re-
spekt for Karl-Emil Greves arbejde og de 
bedste ønsker for fremtiden.

Nyd den flotte resultatliste herunder. 

Oktober 2003 blev Præmieturnerin-
gen i TSK afholdt for første gang.

I 2004 kom ideen i TSK med at lave 
et U12 hold for spillere 8-12 år

Ved de Danske Mesterskaber i 2007 
opnåede TSK i U14 deres første me-
dalje til klubben.(Bronzemedalje).

U12 vinder i 2008 både det Danske 
Pokalmesterskab og det Danske Me-
sterskab.

Klubben bliver kåret som Årets klub 
af Lions i Tommerup i 2008

November 2008 bliver Støttefor-
eningen TSK startet af forældre til 
vandpolospillerne

Januar 2009 vinder sølv ved vores 
første deltagelse i international tur-
nering i Marbella i Spanien med U12

Vi genvinder det Danske Mesterskab 
i 2009 for U 12

TSK /Karl-Emil opfordrede i august 
2009 vandpolo sektionen til at ændre 
afviklingen af ungdomsrækkerne. 

Reglerne og bane størrelserne blev 
ændret, der blev indkøbt mindre 
bolde for at fremme teknikken for de 
yngste nye spillere.

Træningslejren i påsken 2011 gik til 
Serbien for U15/U17

Året 2011 bliver også året hvor vo-
res U15 hold vinder både Pokalme-
sterskabet og det Danske Mester-
skab samt SRV turneringen vindes 
både i forår og efterår.

I 2011 vinder samtlige 4 ungdoms-
hold medaljer ved DM

November 2011 fik TSK 16 spillere 
udtaget på forskellige landshold til 
de Nordiske Mesterskaber i Køben-
havn. Både U13 og U15 blev Nordi-
ske Mestre.

2012 er året hvor vi igen er meget 
stærke på vores U15 hold – de blev 
Pokal Mester og SRV turneringerne 
vindes.

Vi deltager i turneringer i Hamborg 
og Steinfurt – tager på træningslejr 

i Vildbjerg  i første del af efterårs-
ferien med hele vandpoloafdelingen 
og sidste del af efterårsferien tager 
U17 til Serbien på en meget hård 
træningslejr.

Igen i 2012 er Tommerup Vandpolo 
meget flot repræsenteret på de for-
skellige landshold – vi får 15 spillere 
udtaget til at deltage i de Nordiske 
Mesterskaber i Finland i november.

DM 2012 U 17 vinder sølvmedalje 
og U 13 vinder sølvmedaljer efter 
utroligt spændende finalekampe.

Vi har 10 års jubilæum på vores Præ-
mieturnering i Tommerup – rekord 
tilmelding (165 ungdomsspillere fra 
Danmark og Tyskland) og igen stor 
tilfredshed fra deltagerne.

V

ANDPOLO

TO
MMERUP

Resultatliste
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Historie 
Kai Andersen Vognmandsfirma blev stiftet 
i 1947 af Kai og Dagmar Andersen. Den-
gang hørte virksomheden til i det tidligere 
købmandshus på Odensevej i Verninge. 
Pladsen blev dog hurtigt for trang for 
Kai og Dagmar – man havde ikke plads 
til lastbilerne. Situationen var ikke hold-
bar, da man bl.a. måtte benytte Verninge 
Kirkes parkeringsplads til parkering af 
lastbilerne. Derfor byggede man i starten 
af 50’erne et splinternyt hus på Hindsløk-
ken 1. I huset havde man både plads til den 
voksende børneflok samt chauffører, som 
dengang var på kost og logi hos Dagmar. 
I de nye omgivelser var der sikret et godt 
fundament for en god og sikker fremtid for 
vognmandsforretningen, samt et sted hvor 
børnene Lis, Svend og Torben sikkert og 
trygt kunne vokse op. 

Vognmandsforretningen voksede i tiden 
på Hindsløkken. I en periode var Kai og 
Dagmar oppe på en vognpark på 12 last-
vogne, som stod til prægtigt skue på plad-
sen ved siden af huset, når de ikke var på 
landevejene og køre alskens kørsel lige 
fra jordkørsel til kreaturer. Dog var tiden i 
80’erne hård for Kai og Dagmar, den ver-
densomspændende oliekrise ramte også i 
Verninge. Dette var ganske hårdt, og krisen 
kostede på antal af biler, således at der kun 
var 7 biler i slutningen af 80’erne.

Slutningen af 80’erne, nærmere bestemt 
1988 var et historisk år for Kai Andersen 
Vognmandsfirma. Det var nemlig det 
år, hvor Torben, Kai og Dagmars yng-
ste søn, overtog virksomheden. Sammen 
med sin hustru Lone kastede de sig ud i 
vognmandsvirksomheden. Dette havde 
igennem hele Torbens ungdom været hans 
store drøm, og han havde endda også sam-
let sig erfaring fra vognmandsbranchen 
gennem flere års kørsel hos sine forældre 
inden overtagelsen.

Dermed skiftede vognmandsfirmaet 
navn til det nuværende; Kai Andersens 
EFTF (efterfølger). Det startede i det små 
i et mindre hus på Hindsløkken 53, hvor 
man havde kontor i 
garagen, mens last-
bilerne stadig holdt 
på pladsen hos Kai 
og Dagmar. Men 
op gennem 90’erne 
voksede vognmands 
-firmaet ganske mar-
kant, og derfor blev 
hurtigt for trang. 
Desuden blev famili-
en større, da der midt 

i 90’erne efterhånden var tre drenge i huset 
på Hinds løkken. Derfor besluttede man i 
1996, at flytte ud på gården på Vesterlau-
gsvej 12, hvor man også i dag finder vogn-
mandsfirmaet. Kai Andersens EFTF har 
under tiden på Vesterlaugsvej været under 
rivende udvikling. Man har fået tilføjet en 
entreprenørvirksomhed, der beskæftiger 
omkring 20 medarbejdere.

Vognmandsfirmaet har altså været udsat 
for vokseværk. Et vokseværk som er forsat 
i de sidste år, på trods af den finansielle 
krise i det øvrige samfund. Man er i dag 
oppe på et beskæftigelsesantal på omkring 
50.

På kontoret er man i dag 5 medarbejde-
re, heraf 2 kørselsledere, hvilket bevidner 
om den store travlhed på kontoret. Herud-
over tilbringer både Lone og Torben selv 
også det meste af deres tid på kontoret, 
hvor telefonen bimler konstant, og der er 
travlhed generelt. Der er således sket me-
get fra den tid, hvor Dagmar selv ordnede 
regnskabet med papir og blyant på det lille 
kontor i Verninge til i dag, hvor alt foregår 
digitalt med 7 mennesker beskæftiget. 

Vognmandsfirmaet på Vesterlaugsvej er 
en familievirksomhed med gode og sunde 
traditioner – man har således et godt fun-
dament, for en god og sund opgaveløsning.

 
Vognmand 
Vi er et vognmandsfirma, bestående af 40 
lastbiler af enhver art, så der er store chan-
cer for, at vi kan løse 

netop din transport-opgave. Mangler du 
grus, sten, knuste materialer eller skal du 
ha’ fjernet en hæk eller fjernet noget gam-
melt beton, har vi både 3 og 4 akslede biler 
m/u kran og kærre, der kan klare opgaven. 
Vi har også affalds-containere i alt fra 8 
m3 - 30 m3.

Vognparken består også af 6 store kran-
biler i størrelsen 44 – 100 TM. Så skal du 
ha’ hejst spær, tagsten, elementer eller lig-
nende opgaver, har vi dygtige og erfarne 
folk, der kan klare dette. Vi kan række godt 
30 meter med en palle tagsten, bare for at 

give et eksempel. Vi 
har også en 60 Tons 
mobilkran – ring for 
nærmere oplysnin-
ger. 

Vi lægger stor 
vægt på gensidig 
overholdelse af af-
taler, og vores mål-
sætning er at fremstå 
som en fleksibel, 
serviceorienteret og 

kvalitetsbevidst samarbejdspartner til både 
private og erhvervslivet.

Vi tilbyder
•  Åbnede og lukkede containere fra 

8-40m3. til kørsel af bl.a. affald, grøntsa-
ger, murbrokker og korn for både private 
og erhvervsdrivende.

•  Al slags krankørsel. Vi har kranvogne fra 
12-100 TM, som har en rækkevidde op 
36 meters højde/længde evt. med fly-jib 
og spil.

•  Al kørsel for landbruget. Såsom flytning 
af gylle med tankvogn med en kapacitet 
36.000 liter. Herudover udlejning af buf-
fertank. Desuden har vi mulighed for at 
flytte korn med suge-/blæseanlæg og i 
container.

•  4-7-akslet vogntog til flytning af jord og 
grus f.eks. i forbindelse med entreprenør-
arbejde.

•  Blokvogn. Flytning af alt, lige fra entre-
prenørmaskiner til både og huse op til 40 
tons.

•  Speciale i asfaltkørsel
•  Speciale i kørsel med autoværn, hvor vi 

har det fornødne udstyr og materiel til 
flytning og udskiftning af autoværn

• Vintertjeneste
 

Entreprenør 
Entreprenørdelen blev i 2009 udskilt fra 
vognmandsfirmaet til et aktieselskab med 
Jean Andersen som medejer, og han er i 
dag daglig leder af entreprenørafdelingen, 
hvor det er opgaver af enhver art

Vi tilbyder blandt andet
• Jordarbejde
• Kloak & Drænarbejde
• Tv- inspektion af stikledninger
• Belægnings & Brolægnings arbejder
• Betonarbejder
• Totalentrepriser

K A Entreprenør A/S beskæftiger i dag 
ca. 20 medarbejdere, hvor Torben Ander-
sen er autoriseret kloakmester. Jean An-
dersen søger for tilbud. I marken har vi en 
projektleder Ole Lausten, der er godt kendt 
i lokalsamfundet da han tidligere har været 
vejformand i Tommerup Kommune. 

Vi er for tiden i gang med flere større 
projekter; bl.a. kloaksanering i Glamsbjerg 
by for Assens Forsyning, en større udvi-
delse af fjernvarmeanlægget i Glamsbjerg 
by for Glamsbjerg Fjernvarmeforsyning, 
samt et byggeri for FAB i Korup hvor der 
opføres 46 boliger hvor vi har jord, kloak, 
belægning og gartner entrepriserne.

VIRKSOMHEDSPORTRÆT

Kai Andersen  
Vognmandsfirma  

Stamtræ

Kai Andersen’s eftf. Grundlagt 1947 
af Dagmar og kai Andersen overtaget af 
Lone og Torben Andersen år 1987.

Vognmand Kai Bonde i Brylle overta-
get af Lone og Torben Andersen år 1992.

Vognmand Poul E. Nielsen i Frøbjerg 
overtaget af Lone og Torben Andersen 
år 1993.

Entreprenør Villy og Nanny Sø-
rensen overtaget af Lone og Torben 
Andersen år 1994.
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Årets gang
Hvad laver man i løbet af et år i Lions 
Club, Tommerup - et spøgsmål man af og 
til bliver stillet. 

Der bliver holdt ca. 20 møder om året, 
alle møder starter med spisning, maden bli-
ver som regel lavet af medlemmerne selv. 
Lions holder til på Lilleskov Teglværk.

Efter spisningen starter det officielle 
møde, hvor der orienteres om, hvad der 
foregår af aktuelle ting i LIONS regi ude 
i den store verden, f.eks. jordskælv kata-
strofen på Haiti, kampen mod blindhed og 
en kæmpe indsats inden for vaccination af 
børn mod mæsninger.

Lions er med både ”her og nu” og læn-
gerevarende projekter.

Her planlægges også afviklingen af vore 
lokale aktiviteter, såson fugleskydning, ju-
letombola og ikke mindst dette populære 
blad ”Jul i Tommerup” samt mange ting, 
bl.a. virksomhedsbesøg, en spændende 
person holder et aktuelt indlæg / fortæller 
om en oplevelse. 

Der behandles ansægninger vedr. hjælp 
til studierejser, legepladser, hjertestartere, 
handicaptoiletter m.m.

Overskudet fra alle arrangementer går 
ubeskåret til donationer, da alt arbejdet er 
frivilligt. Når mødet er slut, fortsættes der 
med socialt hyggeligt samvær.

Skulle der blandt vore mange læ-
sere være nogen der synes at dette 
lyder spændende og gerne vil høre 
yderligere, er man velkommen til at kon-
takte undertegnede eller et andet medlem 
af clubben, eller på vores hjemmeside:  
www.tommerup.lions.dk

Vi ønsker alle vore samarbejdspartnere, 
annoncærer og læsere en glædelig jul og et 
godt nytår.

Ove Jakobsen
President

Hvad laver de egentlig 
i Lions Club Tommerup?

Ove Jakobsen
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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.

Historien om  
Lions Club International

Melvin Jones



32




