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Kære Tommerupborgere
Så er det atter ved at være jul, og i Lions Tommerup
er vi glade for, og stolte over, traditionen tro, at kunne
udsende julehæftet ”Jul i Tommerup” for 38 gang.
Vi takker alle nye og vore trofaste annoncører, forfattere, kunstnere og andre der bakker op om hæftet,
hver især har ydet deres væsentlige indsats.
I år er det maleren Margit Schmidt som har stillet
sine værker til rådighed, for udsmykningen af vores
forside.
Desværre er der ikke blevet mindre brug for, at
organisationer som Lions der yder deres indsats for at
afhjælpe lidt af den nød der er mange steder i verden.
I år har der bl.a. være fokus på orkanen i Bahamas
som fik donation på 200.000,- af Lions Danmark som
Lions Tommerup er en del af.
Lions er en frivillig organisation. Alle de penge der
indsamles går derfor ubeskåret til humanitært arbejde.
Der bruges ikke af disse midler til organisationen eller
andet administrativt arbejde.

Lions Tommerup har som sædvanligt en række aktiviteter og arrangementer, hvor der samles ind til humanitære formål, både nationalt, internationalt og lokalt.
I år er 80 % af pengene gået til Lokale formål. Det er
aktiviteter som vores julehæfte, kunstgødningssalg,
fugleskydning og vore Tombolaer, der er grundlag for
at vi kan samle penge ind, og hjælpe der hvor der er
behov for det.
Hvis du skulle have lyst til at læse nogle ældre Jul i
Tommerup, kan de findes som pdf på hjemmesiden
www.julitommerup.dk
Vi vil 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 muligt.
Alle vores læsere ønskes en rigtig Glædelig Jul og et
Godt og Lykkebringende Nytår.
Julehæfteudvalget
Lions Tommerup
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Ler med mer’
Af Søren Steen Andersen
Borgmester
Efter deltagelsen i 90-året for Lilleskov
Teglværks nuværende bygninger, som
blev afholdt i august, giver det inspiration
til tanker om vores lokale identitet her på
egnen. For hver egn kommer jo af et eller andet, som er natur- og stedbestemt.
Jeg skal her i artiklen berøre noget af det.
Det gør jeg med afsæt i tidl. Tommerup
Kommunes byvåben, der – som byvåben
typisk gør – signalerer hvad vores egn historisk set er præget af.
Dagen på Lilleskov var en fantastisk og
velbesøgt dag med gode oplevelser. Det
var en stor oplevelse at se frugten af
mange frivilliges menneskers flerårige
arbejde med at “genoplive” lerbanen og
dens mange maskiner. Hold op, hvor er
der meget at passe, udskifte, fornye, justere og tilpasse. I det lys var det et privilegium at få lov til at trykke på de grønne
startknapper og vride stjerne-trekantomskifteren på vekselstrømsmotoren til det
store remdrev – og pludselig “vågnede
kæmpen” i en nærmest infernalsk støj,
men en fascinerende støj alligevel – den
kæmpe, der har produceret mangt en mursten og mangt et drænrør i både diameter
4” og 6”, m.m. ud af det lokale, tommerupske ler. Som tidl. ansat ved GE Electric i Tommerup St. har jeg i 00’erne med
mellemrum haft min gang på teglværket
med en række småopgaver ud i det elek-

Kommuneskilt til Tommerup Kommune,
som jeg har købt af Tallerup Antikvariat
og har hængende som et minde derhjemme.

triske rundt omkring i bygningsmassen.
Altid var det fascinerende at komme der.
Ligesom det er den dag i dag.
Det er godt, der gøres noget ud af det, for
teglet er en central del af vores lokale,
industrikulturelle DNA, hvilket aktuelle
lerudvindinger indenfor få kilometers radius herfra vidner om den dag i dag. Nu er
det blot værket i Vedstaarup som forsynes
med ler bl.a. herfra, og medvirker således
til, at hver fjerde danske mursten kommer
derfra, og en del af dem har deres ophav
altså her omkring. Vedstaarup – eller
Strøjer Tegl, som det hedder i dag – producerer ca. 50 mio. mursten om året. Et
industrielt teglværk er tilbage på Vestfyn,
hvor der gennem tiderne har været over
30 på Vestfyn.
Mange familier har haft medlemmer, som
har haft deres gang med leret på teglværket der i Lilleskov, men øvrigt også på
det i Skovstrup. For det er jo et andet af
de mange, mange lokale teglværker, der
var på Høj- og Vestfyn. Det er heller ikke
småting, der er kommet ud fra Skovstrup. Tommerup Keramiske Værksted
/ Tommerup Ceramic Workcenter, som
det hedder i dag, har produceret noget af
det største og mest unikke kunst af tegl,
som man kan komme i tanke om. Både
til dronninger, prinser, lufthavne, byer og
mange andre. Meget anerkendt håndværk
og produkter på et særdeles højt niveau.
Også fascinerende at være til åbent hus
dér forrige sommer, hvor dørene blev
slået op til Esben & Co’s fascinerende
verden. En verden, man måske ikke lige
tænker så meget over, når man kører derude på Skovstrupvej på vej fra det ene
sted til det andet.
Udover teglet, så må man bestemt også
sige, at skinnerne er vores ophav. Her
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er årene 1865 og 1884 nøgleår for vores lokale historie. For pludselig var der
stationerne Tommerup, Knarreborg, Nårup, samt trinbrædterne i Kivsmose og
Render. Sidstnævnte lukkede endda så
sent som i 1971. Den ene bane er i dag
skinnecykelbane (i øvrigt drevet af ovenstående Lilleskov Teglværk) på landets
eneste ubrudte nedlagte banestrækning.
Det strækker sig 29,2 km og giver stadig
anledning til en række lokale aktiviteter,
omend det sidste persontog kørte der i
1962 og sukkergodstogene kørte der op
til 90’erne. Banen var – og er – statsejet
ligesom hovedbanen over Fyn, som bekendt har Tommerup Station på sig som
et kæmpe aktiv. Og netop statsejerskabet
er centralt fremadrettet. For S-toget i og
omkring Hovedstaden er jo også statsejet. Det er netop pointen i en debat, som
er meget aktuel. For ganske få år siden
var det på tale at der skulle nedlægges
små togstationer på den vestfynske hovedbane. Ganske vidst ikke Tommerup,
Aarup, Ejby og flere derudad på Vestfyn,
men de mindre såsom Bred, Kauslunde,
Skalbjerg og Holmstrup kunne med rette
føle sig truet på (stations-)eksistensen.
For, hvad er der ved at være by med tilhørende banestøj durk igennem sig uden
samtidig at have fordelene ved at kunne
benytte toget lokalt? Og som vi selv ved,
så var især Tommerup St., men i en vis
udstrækning også Nårup og Tommerup
By ikke det, de er i dag, foruden banens
anlæggelse. Og her er Holmstrup lige i
skrivende stund lidt central for de små
stationer i hvertfald. For i Holmstrup har
man nemlig inviteret til debat om banens
fremtid. Som bekendt kommer anlæggelsen af den 4,9 mia. dyre højhastighedsbane langs motorvejen – og den tilvejebringer lige netop den kapacitet, som før
var et argument for at nedlægge de små
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DIT LOKALE AUTO VÆRKSTED
I BROBYVÆRK OG TOMMERUP
TLF. 213312 00
www.rhautoteknik.dk

Kranio sakral terapi
Massage · Healing
Infrarød sauna
» Jeg kan kun sige, hvis du ikke har været i
Karlina hænder, så skynd dig at få bestilt en
tid, for det er simpelthen fantastisk, hvad hun
har gjort for mig og min krop.«

Behandling på dine præmisser
Karlinna Frederiksen
Fuglebakken 3 · 5690 Tommerup
Tlf. 26 83 01 31 · karlinnaf@gmail.com

DRUD’S
VINDUESPOLERING
»Flot arbejde – flinke vinduespudsere,
holder aftalerne og til fornuftige priser«
»Et rigtigt flot stykke arbejde
til en fornuftig pris«

Køb bogen direkte hos forfatteren:
pb@asbjornborberg.dk

Storm P. vies
omsider en generøst
grundigt og skarpt
usentimental biografi,
der lader nationalhumoristens blod,
sved og stårer stå
frem i fuldt flor.
Lars Bukdahl,
Weekendavisen

»Super fint arbejde til en
rigtig fornuftig pris«

51 88 88 03

Kristeligt Dagblad
Berlingske & B.T.
Dagbladenes Bureau
Midtjyllands Avis

VINDUESPOLERING PÅ FYN

Overvejer du en
varmepumpeløsning?
– skift det gamle oliefyr eller gaskedlen ud

bygge

Gode grunde til
drømmehuset
Hos os bor du lige midt i trygge lokalsamfund
og i nærheden af både jobs og oplevelser.

DIT leverer miljørigtige og energibesparende varmepumper og
vejleder dig til, hvilken varmeløsning der passer bedst til dig.

Aarup

Vissenbjerg
Tommerup
Verninge

Assens
Haarby

- Et d ejligt sted at

vokse op

www.assens.dk/godegrunde
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stationer på Vestfynsbanen. Om nogle
år kommer med anlæggelsen af højhastighedsbanen nemlig masser af frigivet
kapacitet på den gamle hovedbane. Og så
er der jo plads til masser af regelmæssige
afgange flere gange i timen på de små
(og mellemstore) stationer i Holmstrup,
Tommerup, Skalbjerg, Bred, Aarup og
længere vestud. Og når staten kan anlægge og drive DSB såvel som S-togsnettet
i hovedstadsområdet, hvorfor kan vi så
ikke få noget lignende her? Derfor arbejder mine to borgmesterkolleger i Middelfart, hhv. Odense Kommune og jeg
sammen om at få Folketingets opmærksomhed i forhold til dette. For, hvorfor
skal (Vest-)Fyn ikke have et slags S-tog
med hyppige afgange? Det handler jo om
at arbejdskraften og studerenende og alle
andre kan have nem og fri bevægelighed
i et dynamisk samfund. Bl.a. det handlede debatten i Holmstrup mandag den 21.
okt., hvor vi tre naboborgmestre og de
fynskvalgte folketingsmedlemmer deltog. Jeg er sikker på, det vil give et løft
til området. Noget á la netop S-togsnettet
ved og i KBH og banen fra Odder over
Aarhus til Grenå, m. fl. For os en helt naturlig fortsættelse af det jernbaneprægede lokalområde, vi har været i 155 år nu.
Mange familier på egnen har også
været i berøring med de virksomheder,
som banen “trak” med sig. Virksomheder
som f. eks. kendtes som hør- og plovfabrikker engang, og som senere hen kom
til at hedde noget andet – som f. eks.
Dampa, Bosswik, Vølund, Nyborg Vaskeri
maskiner, Stegsted, Tommerup Savværk,
Danish Hardwood, Electrolux og TEP
– Tommerup Erhvervspark. Virksomheder,
som i dag er noget andet, men stadig er
vigtige spillere. Hvem havde troet, at der

efter Electrolux kom noget nær det samme
antal daglige ansatte, men fordelt over
ca. 60 virksomheder på samme matrikel?
Altsammen virksomheder, der residerer i
en bygningsmasse, som ikke havde været
der, hvis ikke det var for hørproduktion og
varetransport derfra via jernbane.
Og hvorfor nævner jeg lige netop disse
ting? For det er jo nogle helt andre mennesker, der i dag bor i vores tre kirkesogne, som fra 1979 blev til fire.
Jo, i Tommerup Kommunes heraldiske
kommunevåben har vi jo de tre felter
repræsenterende de tre oprindelige sognekommuner, Brylle, Verninge og Tommerup. Det røde “Y”, som deler våbnet
op i tre felter repræsenterer hovedfærdselsårerne gennem den daværende kommune (det kunne gælde både vej og bane
– alle tre sogne har eller har haft stationer
og / eller trinbrædter) mod øst, vest og
syd. Den røde kulør med henvisning til
det røde ler. Og i hvert felt er der så en
hørblomst, som prægede os især i og omkring krigsårene.

mer området af? Ja, uden ler, hør og banelegemet havde postnummer 5690 ganske sikkert været noget helt andet, end
det er i dag. Og i dag er mange – blot
på en anden måde – stadig afhængige af
erhvervsaktiviteterne i de førnævnte fabriksbygninger tæt ved banen, men også
af leret, og af at der er en bane.
Altsammen noget, der i både datidens
og nutidens kontekst summeres op i det
kommunevåben, som eksisterede i knapt
40 år; sognene, transportvejene, leret og
hørplanterne, hvor sidstnævnte dog ikke
er et tema længere.

Det heraldiske kommunevåben fra Tommerup
tidl. kommune, som den gang havde ca 6000
indb., men til slut ca. 8.000 indbyggere.

Altsammen noget, der har berørt rigtig
mange både direkte og indirekte. Hvadenten det var landbrugets roer, som
skulle på en banevogn, eller det var jorden som skulle drænes med en rendefuld
4” lerrør fra Lilleskov, hør som skulle
forarbejdes til tekstil, eller landbrugsmaskiner, der skulle lastes på vogne på
det sidespor for enden af Buchwaldsvej,
hvor der lige nu bygges nye lejligheder
til Tommerup Boligforening. Og sådan
kunne man blive ved.
I en omskiftelig verden af i dag er folk
naturligt opmærksomme på, hvad det er
for et lokalområde, de lever i. Hvad kom-

Det lokale arkiv & Lokalhistorisk forening
for Broholm - Brylle - Tommerup & Verninge Sogne

Åbent
Hver mandag formiddag kl. 9-12
Åbent 1. lørdag i måneden kl. 10-12
Lukket
i juli og december
og på helligdage
Ryttergade 3, Brylle
Tlf. 64 75 13 00
Arkivet-5690@pc.dk
www.tommeruparkiv.dk
Facebook: lokalarkivet5690
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AKTIV FERIE FOR HELE FAMILIEN?
- Lad os mødes i Fyrtårn Tommerup
Med sin skønne beliggenhed i skovkanten tilbyder centret
en helt særlig kombination af og synergi mellem
idræt, natur og kultur
To idrætshaller
Idrætstorv
Svømmehal
Skydelokale
Fitnesscenter

Møderum & overnatning
Bibliotek
Centralt
på Fyn FAMILIEN?
AKTIV FERIE FOR
HELE
Café
– tæt ved afkørsel 53
Skov & natur - Lad os mødes i Fyrtårn Tommerup
AKTIVT MØDE MED DIT TEAM?
Skaterbane

AKTIV
FERIE
FOR HELE
FAMILIEN?
AKTIV
FERIE
HELEi skovkanten
FAMILIEN?
Med sin
skønneFOR
beliggenhed
tilbyder centret
Hold
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- Lad osenmødes
i Fyrtårn
Tommerup
idræt, natur og kultur

Med Med
sin skønne
beliggenhed
tilbydercentret
centret
sin skønne
beliggenhedi iskovkanten
skovkanten tilbyder
Fyrtårn Tommerup

en helt
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Tallerupvej 85 · DK-5690 Tommerup · Tlf: +45 6376 7670 · info@fyrtom.dk · fyrtårntommerup.dk
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Fyrtårn Tommerup
Tallerupvej 85 · DK-5690 Tommerup · Tlf: +45 6376 7670 · info@fyrtom.dk · fyrtårntommerup.dk

Fyrtårn Tommerup

Tallerupvej 85 · DK-5690 Tommerup · Tlf: +45 6376 7670 · info@fyrtom.dk · fyrtårntommerup.dk

Fyrtårn Tommerup
Tallerupvej 85 · DK-5690 Tommerup · Tlf: +45 6376 7670 · info@fyrtom.dk · fyrtårntommerup.dk

Bar Nr. 7

PLASTSVEJSNING
På Energivej 9, 5492 Vissenbjerg · Telefon 64 47 28 00
info@danskpesvejsning.dk · www.danskpesvejsning.dk

Åbent hver torsdag kl. 19 - 22
KJÆRSGAARD, Vesterlaugsvej 7

BRYLLE
www.ferie-fyn.dk

Bregnemose Biler
- vi passer godt på din bil!

• Klargøring til syn
• Serviceeftersyn
• Montering af
ekstraudstyr
• Reparation af
autoskader
• Service på
airconditionanlæg

Se meget mere om os på
www.bregnemosebiler.dk
Assensvej 370 · 5690 Tommerup

Tlf. 6475 1497

E-mail: bregnemose@mail.dk
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Service Partner

Om kirken og klimaet:

SOGNEPRÆSTEN HAR ORDET

Anemoner, håb
og handlekraft
Af Karen Frendø Ebbesen
Sognepræst

”Når anemoner
blomstrer i
december”
”Når anemoner blomstrer i december” synger
Nissemor i julekalenderen ”Jul på slottet”,
som for 23 år siden – og mange gange
siden – rullede henover TV-skærmene.
I den var årstiderne pludseligt blevet
vendt på hovedet, fordi den lille nissedreng Fimpe havde lavet ballade i sin fars
laboratorium, så julen blev aflyst og anemoner og bøgetræer sprang ud, og isen i
voldgraven smeltede.

Når vintervejr
bliver til forårsvejr
Jeg synes at det, vi hører, om klimaets
udvikling, minder om det tidspunkt i julekalenderen, hvor nisserne opdager, at det
pludseligt var blevet forår i december. For
det virker helt forkert, når vintervejret ind
imellem minder mere om forårsvejr.
Her i Tommerup mærker vi det mest ændringerne, når vi ser buske og træer med
forårsknopper i december. Eller når haver
og marker oversvømmes på grund af et
ændret nedbørsmønster. Men det er jo ikke
”Hvad ville du gøre, hvis du fik at
vide, at verden gik under i morgen?”
Han svarede: ”Så ville jeg
plante et æbletræ i dag.”

sådan rigtigt alvorligt, kan vi tænke. Og vi
kan jo komme langt med klimatilpasning
af vandløb og veje.
Men følger vi med i aviser og andre medier, ved vi godt at klimaændringerne kan få
langt alvorligere konsekvenser for den verden vi lever i og for vores efterkommere.
Så når vi hører om anemoner i december
og om klimaforandringer og om alle de
livsomvæltninger, der venter os og vores
børn, kan vi godt miste modet. Så kan vi
have brug for at få nyt håb.

Kristendommen
som kilde til håb
Kristendommen er et af de steder, vi kan
vende os til, for at få mere håb.
For det første, så er der i kristendommen
en grundlæggende tillid til, at både vi og
hele skaberværket er elsket af Gud.
For det andet, så har vi fået til opgave at
være gode forvaltere i alt det, Gud har
skabt. Det er en betroet opgave. Vi har et
ansvar og vi bliver mødt med tillid og tro
på at vi faktisk kan gøre en forskel.
Og for det tredje, så har Gud selv lovet at
være med os og give os nye kræfter, mod
og inspiration, også når vi ind imellem kan
have svært ved at bevare håbet.

Du skal plante et træ
Du skal plante et træ.
Du skal gøre en gerning,
som lever, når du går i knæ,
en ting som skal vare
og være til lykke og læ.
Piet Hein 1948. Nr. 113 i
Højskolesangbogen vers 1, 18. udgave

prøve at gøre som Martin Luther. En anekdote fortæller, at han engang blev spurgt:
”Hvad ville du gøre, hvis du fik at vide, at
verden gik under i morgen? ” Han svarede:
”Så ville jeg plante et æbletræ i dag.”
I sangen Du skal plante et træ tager Piet
Hein udgangspunkt i en betragtning om, at
vi alle skal gøre én gerning, der bærer ud
over vores eget liv, og som lever videre,
når dør. Vi skal plante et træ. Billedligt, og
måske også helt bogstaveligt. For når vi
gør det, sætter vi synlige og varige håbstegn i verden.
Lad os, både som kirke og som mennesker,
vælge håbet og kærligheden til skaberværket – og plante et træ!
Rigtig glædelig jul!

Du skal
plante et træ
Men hvad kan vi så gøre, helt konkret, for
at passe på Guds gode Jord og styrke håbet
hos os selv og hinanden? Ja, vi kunne jo

Du kan læse mere om hvordan du kan
være med til at plante håb i verden –
ved helt konkret at plante et træ her i
Tommerup – eller støtte træplantning
ude i verden på Grøn Kirkes hjemmeside under ”plant håb i verden”.
Se mere på
www.gronkirke.dk/plant-haab
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Knarreborg
Tlf. 64 76 15 35

Tommerup St.
Tlf. 64 76 14 18

Brylle
Tlf. 64 75 12 11

Din lokale vaskehal
Åben 7.00 - 22.00

Altid i nærheden
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Lions Tommerup:

We Serve.
Af Kjeld Makholm
Præsident Lions Tommerup

til, ydet hjælp til de orkanramte i Bahamas.
Men allermest støtter vi alle mulige lokale
formål. Samfundet skal have det godt

Når fjordene blåner
på gade og vej.
Så går jeg derude
og drukner. Åh nej!
For steget er havet.
Hvad har vi dog lavet?
Slå bremserne i her,
så det ikke sker…

Der er uendeligt mange muligheder for
at arbejde med det, og uendeligt mange
udfordringer. Vi kan alle sammen hjælpe.
Hvordan? Vær flinke!

Hvad i alverden har det med Lions Tommerup at gøre, hvorfor er vi løver, og i
vort internationale logo kigger de til begge sider?
Løver, fordi de der opfandt Lions ønsker
at vi er stærke. I det internationale logo er
der 2 løver, der kigger hver sin vej. Symbolet betyder, at vi ser efter udfordringer.
Både: Hvordan arbejder vi frivilligt for at
skaffe penge, og hvordan bruger vi pengene til at skabe et bedre samfund?
Vi skal hjælpe både nogle stærke og svage,
men altid for at bidrage til et godt samfund
for os alle.

We Serve
Klimaet? For flere år siden bidrog vi til at
plante skov på Fyn, og vi har internationalt
via katastrofefonden, som vi alle bidrager

Uden om alle mulige trosretninger (politiske eller religiøse) kan man altid give et
eller andet. Giv en hånd, et smil, fokuser
på tryghed og hygge – få fornøjelsen ud
af at give. Gør det hver dag, så det altid er
noget rart at huske.
Gør hvad du kan. Og måske en smule
mere. Hvis du ikke gør det, gør du ingen
fejl. Og uden fejl lærer du intet nyt, og bliver ikke dygtigere. Det gælder ikke om at
gøre fejlene, men om at tage udfordringerne. Hvis en fyr blandt jer har plads til det,
var det måske en god udfordring at prøve
vores liv i Lions Tommerup.
Fornøjelsen ved at arbejde frivilligt sammen med andre, for at kunne opleve glæden ved at hjælpe, er unik!
Vi er 21 mand, som sammen laver og omdeler dette julehæfte, laver juledekorationer til juletombolaen i stationsbyen den
13. december, arrangerer fugleskydning
som næste gang er lørdag den 15. august
2020. Sæt datoen i kalenderen de herrer.
Allerede nu. Det er en god oplevelse. Slap
af og nyd den.

Vi sælger kunstgødning m.m. bragt ud til
hjemmet lørdag den 21. marts 2020, deltager i kræmmermarked i Tommeruphallerne langfredag den 10. april 2020, og måske
tager vi nye udfordringer op…
En anden udfordring er at opleve glæden
ved at sige ja til ansøgninger, eller give
noget der ikke er søgt om til det gode samfund. We serve! Og vi giver 100 % af de
indtjente midler videre. Alle andre udgifter
mv. betaler vi selv.
Vi mødes, løser udfordringerne og har fornøjelse ved det. Vi kunne godt bruge flere
medlemmer til det, og kontakt os gerne,
hvis du kunne se dig selv have den fornøjelse i livet.
Besøg vores hjemmeside
www.tommerup.lions.dk

We Serve
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Vi leverer alt inden for fadøl og fadølsudstyr

• HUS-installationer • Industri-installationer
• Automatik • Rep. af hårde hvidevarer
Fax 64 76 15 39
Tallerupvej 36 - 5690 Tommerup

64 76 15 05

Vitil
leverer
inden for fadøl og fadølsudstyr
fester,altfirmaarrangementer
og events.
til fester,Vi
firmaarrangementer
har et bredt udvalgogafevents.
øl,

fadøl
og læskedrikke.
Vi har et bredt
udvalg
af øl, fadøl og læskedrikke.

Løimarksvej 11 · 5610 Assens
Løimarksvej 11 - 5610 Assens
Tlf. 64771702 · 28420233
Tlf. 64771702 – 28420233

Depot-vestfyn.dk

Depot-vestfyn.dk – rikke@humle-depotet.dk

rikke@humle-depotet.dk

Ring for et uforpligtende tilbud

Den lille restaurant i Tommerup St.

Hans Juel Jensen

Take Away / To Go
For de morgenfriske

VOGNMAND & ENTREPRENØR
AUT. KLOAKMESTER

• Sandwich 35,• Morgenbolle 20,• Burger fra 69,-

Dannesbovej 54 · 5690 Tommerup

• Hjemmelavede kager

Tlf. 65 96 19 26 · Fax 65 96 27 26
Alt i entreprenørarbejde udføres

Multitrækkere

Bortkørsel af al affald

Træfældning

Kranbiler med grab

Affaldscontainere

Nedbrydning

Traktor med fejekost

Kørsel m. køl/frysegods (kødophæng)

Udgravning og planering

Minigravemaskine/gravemaskine

Sneoprydning

Omfangsdræn

Kranbil - op til 68 tm

Farlig godstransport

Alt i flisearbejde

Gummiged

Levering af grus/sten/skærver/flis

www.juel-jensen.dk · post@juel-jensen.dk

(200 g kød)

• Festlokaleplads til 20-26 pers.
info@cafegaardhaven.dk
Åbningstider
Man - tirs
Ons - tors - fre
Lør - søn

06-17.00
06-19.30
12-19.30

Tallerupvej 22 • 5690 Tommerup
Tlf. 27 51 09 30 · www.cafegaardhaven.dk

EJGILS
MALERFORRETNING

HANS STORM A/S
REG. NR. 65550

KIRKEBJERG 15 DK-5690 TOMMERUP
TLF. 63 76 61 00 • BILTLF. 40 96 17 68
•

GARANTI
DANSKE MALERMESTRE

Pilevænget 15
5690 Tommerup
Tlf. 40 92 19 38
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Mike Jensen:

ÅRETS SPORTSNAVN

3 x WM i Stunt Bike Riding
’Ballet på motorcykel’
Af Hans L. Petersen
Lions Tommerup
Mike Jensen. Nårup. 26 år. HF Glamsbjerg, Dans og Gymnastik, Ufaglært
smed og motorcykelmekaniker, første
kontakt til sporten som 15-årig, kørekort
til motorcykel som 21-årig, professionel
Stunt Bike Rider siden 25. marts 2018, 3
dobbelt verdensmester.

Livets tilfældigheder
Hvis man rundspørger hos voksne erhvervsaktive om deres valg af uddannelse og jobs, er det ikke mange, som
kan svare at alt har været planlagt og har
udviklet sig herefter. Tilfældigheder, opdagelse af nye muligheder o.s.v. har meget ofte påvirket forløbet og sådan var det
også for vores 3 dobbelte verdensmester
Mike Jensen.
I skolen gik Mike op i gymnastik, musik
og dans og i en søgning på YouTube på
musik med Melody Club, krydsede hans
søgning gennem en video med en motorcyklist, som lavede akrobatik på en kørende motorcykel.
Det var udfordringen for den dengang
15-årige Mike. Her var der spænding,
præcision, balance, teknik og præsentation, som matchede alle has drømme om
gymnastik/akrobatik og dans.
Mikes far var med på ideen og Mike fik
en scooter som den på videoen, som han
kunne øve sig på uden risiko for de store
skader.

Vilje og tro på sig selv
”At træne sig op til at blive en god Stunt
Biker giver naturligvis mange knubs og
kulørte mærker på kroppen. Ideerne til de
perfekte manøvrer er jo ikke ordentligt
afprøvede, hvis de ikke afprøves ud over
grænserne” siger Mike og tilføjer ”men
jeg er endnu uden brækkede knogler”.
Mike Jensens åbne sind og dybe seriøsitet har givet mange forbindelser til de
rigtige mennesker på de rigtige tidspunkter og sammen med hans fars entusiastiske støtte har de alle hjulpet ham til at
kunne opbygge de færdigheder, som har
hjembragt 3 verdensmesterskaber i træk.
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Glædelig Jul
og
Godt Nytår

Ørbæk 65 33 14 33 · Vester Åby 62 61 61 61 · Tommerup 64 75 22 02

www.john-madsen.dk
Byghøjvej 5, 5690 Tommerup
Tlf.: 6475 1066 • www.fki.dk

Al vognmandskørsel
6-30 tons vogne
Kørsel med kran
Planering og udgravning
med gummiged
Murermester
Karsten Berg
Aut. kloakmester

Medlem af

Knarreborgvej 23 · 5690 Tommerup · Tlf. 40 23 39 39
www.kb-byg.dk

Hans E. Nielsen
efterflg.
Ellehaven 33
5690 Tommerup
Biltelefon 20 27 15 93
Tlf. 64 75 15 28

L inie Service
ejendomspasning • Vicevært
• TotalBygningsvedligeholdelse
•
Anlægsog Belægningsarbejde
•
Ring for uforpligtende tilbud
Kim Bruun Petersen · 22 15 37 59
Odensevej 48 · 5620 Glamsbjerg

www.linieservice.dk
12

HAVESERVICE

v/ Vagn Jensen
Kløvermarksvej 19, Brylle
5690 Tommerup
Tlf. 64 75 23 46
Mobil 40 33 96 23

Gennem Facebook fik han kontakt til en
seniortrup som rejste rundt og opførte
shows, og som 16-årig fik han lov at træne
med mændene. Med øje for Mikes talent
gav en fra truppen ham en af sine gamle
motorcykler og så begyndte det at tage
form.

Inspiration fra Eliten
På et tidspunkt blev Mike Jensen ven med
en polak, som var i Danmark for at arbejde. Vennens interesse for sporten fik Mike
med til Polen for at se Europamesterskaberne i Stunt Bike Riding. Mike deltog selv i konkurrencen, men måtte tage til
takke med en 24. plads.
Resultatet ansporede Mike til at deltage
det følgende år med en 20. plads som mål,
for at kunne køre i semifinalen.
Han opnåede en 19. plads, og nu mødte
han alle idolerne, som han havde fulgt på
internettet. Alle superstjernerne, der var
i sporten, var nu kilden til højeste motivation.

Professionel
Træningen, deltagelse i opvisninger og
dyb seriøsitet har givet resultater og på videoerne (findes på YouTube Mike Jensen)
ser det ud som om 26-årige Mike Jensen
aldrig har lavet andet når han håndterer sin
motorcykel, som var den en del af hans
krop og direkte forbundet til hjernen.
Det var faktisk først sidste forår at Mike,
som en fødselsdagsgave til sig selv beslut-

tede at blive professionel stuntkører. Han
sagde sit job i Herning som ufaglært smed
op, og flyttede hjem til sine forældre for at
koncentrere sig om sin sport med Red Bull
(energidrik) som hovedsponsor.
Indtil nu har Mike Jensen opnået at blive
verdensmester 3 gange i træk. Mesterskaberne afholdes hvert år i Dubai med 15
deltagere, som har kvalificeret sig i løbet
af året i konkurrencer rundt omkring i
Europa.
Ca. 4 mdr. om året er Mike Jensen på rejse
til steder som Brasilien og lande i Europa
som Polen, Frankrig, Tyskland og Tjekkiet
(Czech Stunt Day med en 1.-plads). I skrivende stund har Mike netop sendt sit udstyr
til Dubai, hvor han som regerende verdensmester skal konkurrere om sit 4. verdensmesterskab Transporten rundt i Europa
foregår i hans trofaste VW transporter, hvor
han har et næsten komplet værksted og mulighed for en overnatning undervejs.

Disciplinerne i
Stunt Bike Riding
I konkurrencer skal løbet indeholde bestemte discipliner som bedømmes efter
sværhedsgrad og teknisk/kunstnerisk udførelse, som f.eks. et kunstskøjteløb. I toppen af sporten vil måden de forskellige discipliner sammenkobles på til en glidende
afvikling være afgørende for en topplacering. Disciplinerne er kørsel på forhjul,
kørsel på baghjul, hjulspin, wheelies,
akrobatik og style. Den perfekte håndstand
pynter måske i en snæver vending, men er
ikke obligatorisk.

Verdensmesterskaberne afvikles hvert år i
Dubai. Konkurrencerne afvikles på en rektangulær bane der måler 25 x 70 meter.

Motorcyklen
Konkurrencen afvikles på motorcykel som
typisk er i 600 cc klassen og som vejer
ca. 190 kg. Motorcyklen er en standardcykel som forstærkes på såvel forgaffel
og svinggaffel og efter bikerens erfaringer. Kraftoverførslen til baghjulet er gearet kraftigt ned for at motoren kan yde sit
maximale uden at brænde sammen ( høje
omdrejninger ved lav luftkøling ). Der er
monteret en ekstra bremsekaliber på bagerste skive. Denne betjenes fra styret når
bikeren ikke sidder i sædet.
Måden, alle disse ombygninger er udført
på, er bikerens hemmelighed.
Mike Jensen kører p.t. på Kawazaki, men
har også et par Honda’er i stalden.

Fremtiden
Red Bull er Mike Jensens hovedsponsor ”
Det er rigtig godt og det giver ro. Nu har
jeg nogle, jeg kan ringe til, og som er interesserede i at hjælpe. Jeg arbejder på at få
mere støtte, så jeg leder efter nogle sponsorer, der vil støtte op om mig næste år”
siger Mike.

Hvis det lykkes
er næste mål klar
”Jeg vil forsøge at sætte nogle verdensrekorder med nogle tricks og forskellige
ting. Hvis det kan løbe rundt. At få Guinness World of Records ud koster det penge,
så hvis jeg får økonomisk support til det,
vil jeg gøre det. Ellers må jeg vente” fortsætter Mike Jensen.
Vi ønsker Mike Jensen
al mulig held og lykke.
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HØJFYNS
VOGNMANDSFORRETNING
v. Claus Andersen

NIPA ApS
ELLEHAVEN 11
5690 TOMMERUP
TLF. 64 75 14 08

20 82
77
71
Tommerup
Altid et hår bedre
Dame- og herresalon
Farver og striber
Kvalitet betaler sig
Kendte hårprodukter
Ring og bestil i god tid

Blev du ikke spurgt om du ville have en annonce i Lions
Tommerups årlige julehæfte: Jul i Tommerup, så send os en mail, så
kontakter vi dig til næste år. Skriv til os på annonce@julitommerup.dk.
Lions Tommerups julehæfte er udkommet trofast hvert år siden 1982
og støttes bredt af erhvervslivet i Tommerup og omegn.

Vi ønsker alle en glædelig jul
samt et godt nytår

Discount med holdning

To m m e r u p S t .
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v/ Lene Kjær Andersen

64 75 14 17
Kroggårdsvej 9 · Brylle · 5690 Tommerup
Onsdag lukket

KNARREBORG SMEDIE
v/ Karsten Pedersen - aut. gas & vandmester

VVS OG SMEDEARBEJDE UDFØRES
Vand
Varme
Naturgas

Solvarme
Blikarbejde
Smedearbejde

Tlf. 64 76 13 13
Møllebakken 15 · 5690 Tommerup
Biltlf. 20 46 86 10

STILEKONKURRENCE

En verden
i plastik
Af Mie
9. D på Tallerupskolen
Når jeg besøger min farfar, fortæller han
mig altid, om dengang han var lille. Om
hvor smuk og fredfyldt verden var. Han
fortæller, at de engang spiste noget, de
kaldte fisk. Det var så almindeligt, og endda sundt, at de spiste det gennemsnitligt en
gang hver uge. Han viser mig billeder af
naturen og alle de flotte dyr.
Billederne viser de flotte sandstrande,
fyldt med børn der laver sandslotte og leger på legepladser. Der er glade familier,
der leger i vandet og solbrændte kroppe,
der ligger på et håndklæde og soler sig.
Underlige fugle sidder som overvågningskameraer og holder udkig, og når de ser
deres chance, slår de til og snupper folks
mad. Jeg kan slet ikke forestille mig sådan
en verden. Den er så anderledes end vores.
Når vi er på stranden i dag, som er rigtig
sjældent, er der ingen legende børn, ingen
glade familier og ja heller ingen fugle. Der
er ingen.
Det er ikke lyst sand, der siver gennem
ens fingre, når man tager det op, nej det
er skarpe stykker plastik, der river og giver en splinter i fingrene. Der er ikke noget sjovt i at gå på stranden. Man kan ikke
bade, fordi der ligger så meget skrald, man
kan ikke have bare fødder, fordi det skærer
i tæerne. Det lugter, og det er generelt bare
virkelig ulækkert at være på stranden.
Engang var der alle de her smukke skabninger kaldet havdyr, altså bare dyr der
levede i havet. Fisk, hajer, hvaler og skildpadder. Det, min farfar elskede at lave, da
han var ung, var at fiske. At fiske betyder,
at man sætter en snor på en pind, og binder
en form for madding på enden af snoren.
Når han havde bid, var det som regel en
fisk. Hvis man fiskede, i dag ville man i
bedste tilfælde kunne fange et stykke ødelagt plastiklegetøj.
Hver gang farfar og jeg går en tur i skoven,
har han altid sin fine genbrugstaske og en
lang pind med en tang for enden med. Han
samler skrald sammen, og det er næsten
blevet hans hobby. Nogle gange hjælper
jeg ham også. Han er nok den eneste, jeg
kender, som går så meget op i, at plastik er
noget dårligt. Jeg kan ikke rigtig se det, jeg
synes, at plast er et godt materiale at lave
møbler, legetøj, beholdere og andre genstande af. Det har selvfølgelig også sine

dårlige sider, som for eksempel at stranden
ikke er så sjove at besøge. Han siger, at det
bliver værre med tiden, og at vi udsletter
verden, hvis vi bliver ved på den her måde.
For det meste lytter jeg til min farfar, men i
dette tilfælde tror jeg ikke helt på ham, det
er så uvirkeligt.
På nogle af de billeder min farfar har vist
mig, er der børn, der leger i en have. De
har rigtig meget tøj på, store støvler på og
noget der dækker hovedet og hænderne.
Rundt om dem ligger der et fint og tyndt
lag hvidt vat. Ved siden af står der en vatfigur, den har både hat, knapper og en form
for sjal på. Den har arme af pinde og en gulerod som næse. Børnene griner og kaster
små vatbolde efter hinanden.
Om sommeren tager min familie og jeg altid i sommerhus. Vi tager til Seawest, som
ligger tæt på Henne strand. Der er altid
mange turister, fordi det er for varmt sydpå.
Jeg stiger ud af bilen og henter mine ting.
Solen står lavt på den rødlige himmel.
Her er der rigtig smukt. Der er en del natur,
hvor der er rigtig gode muligheder for at gå
en lang tur.
Vi går en tur ved havet, på promenaden.
Jeg tror, at det er første gang, jeg opdager,
at der faktisk ligger en del plastik. Smider
folk virkelig så meget plastik i naturen?
Jeg prøver ikke at tænke over det, men
det er ligesom om, at det næsten irriterer
mig. Jeg deler mine irritationer med mine
forældre. Far skærer ansigt, han griner
næsten af det. Mor kigger bare på mig og
så på far. Så går det op for dem, at jeg
faktisk mener, hvad jeg sagde. De kigger
bare på hinanden og ved ikke rigtig, hvad
de skal sige. “Lige meget”, siger jeg og
går irriteret videre.

De sidste par dage har jeg tænkt meget.
Tænkt meget over alt det, min farfar fortalte mig. Tænkt på de hvide sandstrande,
alle dyrene, det fine vattæppe og børnene, der legede. Jeg ville ønske, at det var
mig. Jeg tænker på min farfar med sin
underlige hobby, som faktisk ikke er så
underlig alligevel. Han prøver jo bare at
redde verden. Se på verden, se hvordan vi
har ødelagt den.

Stilekonkurrence
2019
Hvert år afholder Lions Tommerup
en stilekonkurrence. I år har vi haft
deltagelse fra Tallerupskolen og fra
Tommerup Efterskole.
Vinderen præmieres med 750 kr.
og nr. 2 med 250 kr.
Vi takker alle deltagerne for deres
indsats og håber, at de også i fremtiden vil få lyst til at skrive nye
historier. Hvem ved – måske er der
en forfatter gemt i dig!

Vindere af
Lions Tommerups
stilekonkurrencen
2019
Vinderen blev Mie 9.D Tallerupskolen med ”En verden af plastik”.
Nr 2 blev Mathilde og Malene 9.B
Tallerupskolen med ”En verden af
skrald”.
Julehæfteudvalget
Lions Tommerup
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VI STÅR BAG DEM,
DER KAN DERES HÅNDVÆRK.
w

RIV NED.
BYG OP.
GENTAG.
Møl ebak en 34 • 5690 Tommerup • Tlf. 6376 120

STARK Tommerup

Mandag - fredag 6.30 - 17.0
Lørdag 9.0 - 14.0
Søn- og hel igdage 9.0 - 14.0

VI
VI STÅR
STÅR BAG
BAG DEM,
DEM,
DER
DER KAN
KAN DERES
DERES HÅNDVÆRK.
HÅNDVÆRK.

w

w

STARK Tommerup

Møllebakken
Møllebakken 34
34 • 5690 Tommerup • Tlf. 6376 1200

Mandag -- fredag
fredag
Mandag
Lørdag
Lørdag
Søn- og
og helligdage
helligdage
Søn-

6.30 -- 17.00
17.00
6.30
9.00 -- 14.00
14.00
9.00
9.00 -- 14.00
14.00
9.00

LEH-SERVICE
og MASKINUDLEJNING

Velkommen i
Tommerup og
Broholm
kirker!

Se hjemmesiden:
www.tommerupogbroholm.dk

Kvalitetsvinduer og døre efter individuelle
løsninger og mål
udføres i fyrtræ, mahogni og PVC
Vi er tilsluttet DVC og DIM

A/S REG. NR. 189.722
ELLEHAVEN 2 • DK-5690 TOMMERUP • TLF. 63 76 61 10 • FAX 63 76 61 11
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64 76 23 13
Møllebakken 15
5690 Tommerup

STILEKONKURRENCE

En verden
af skrald
Af Mathilde og Malene
9. B på Tallerupskolen
Vi kan kun forestille os at vores verden
som vi kender i dag vil være meget anderledes, og grunden til den tanke er at vi
smider vores affald på gaderne, I buskene
og i vandet.
Alle synes plastik er så smart. Hvis man
har rester kan man putte det i en plastikbøtte eller en plastikpose.
Man kan ikke undgå at støde på plastik,
fordi det er overalt f.eks. i køkkenet, på arbejdet og i skolen hvor folk har madpakker
med som ligger i en plastikbøtte eller en
plastikpose.
Vi behandler i det hele taget ikke vores
jord som vi burde, vi peger ikke fingre ad
nogen, for vi er alle lige gode om at ødelægge vores jord…
Men det er ikke for sent at rette op på vores
fejl, fordi vi sammen kan hjælpes ad med
at samle affald op. Vi respekterer ikke vores jord som vi burde...
Vi tænker nemlig ikke over at vores verden
stille forsvinder og bliver til en stor skraldespand. Der flyder allerede store bunker
skrald rundt i havene og dræber vores dyr.
Der er en bunke skrald der svarer ca. til dobbelt størrelse af Texas og den vokser stadig.

Udover det findes der noget der hedder
mikroperler, som flyder rundt i havene.
Mikroperler er de bittesmå perler, som
der er i produkter. De er bl.a. i tandpasta
og sæbe, og det er perlerne, der får det
til at skumme. I én shampo kan der være
op til 360.000 perler, og disse perler er
lavet af plastik. Perlerne kan ikke nødvendigvis ses af os mennesker, fordi de
er så små.
Og det er et rigtig stort problem for naturen, for alle de små perler ryger direkte
ned i havet, og forurener vandet. En rigtig dårlig ting ved perlerne er, at de suger
alle de giftige kemikalier til sig, hvilket
gør, at de forurener endnu mere. De steder hvor perlerne strømmer ud, er især
ved havene. Mikroperlerne flyder langt,
langt ud i havet, og mange fisk kommer
uheldigvis til at spise dem. Fiskene får
sandsynligvis maveforgiftninger eller
sygdomme, inden de bliver fanget, og
efterfølgende bliver de spist af os mennesker. Det største problem er, at man
sagtens kan fremstille produkter uden
mikroperler. Mange firmaer vælger stadig at producere mikroperler, men kun
fordi det er lovligt.

Selv de mindste ting som f.eks. dit tyggegummi er med til at ødelægge vores verden. Et tyggegummi som bliver spyttet ud,
tager 5 år om at blive nedbrudt, hvis vi er
heldige at et dyr ikke har spist det inden.
Men selvfølgelig er det nemmere bare at
spytte det ud og det synes vi også selv,
men tænk på de skraldespande der er sat
op rundt omkring, der nok en god grund til
de står der og man må meget gerne bruge
dem! Vi mener at det ville være en god ide
at få flere skraldespande i de forskellige
byer, og endnu bedre hvis de kunne være
miljøvenlige. Miljøvenlige skraldespande
er når det er lavet genbrugsmateriale.
Hvis vi ikke snart begynder at tænke på
vores verden, så er der snart ikke nogen
verden...
Det meste af vores skrald ender i vandet
og det gør at flere dyr kommer til at sidde
fast i skraldet eller kommer til at spise det.
Det medfører at der er flere og flere havdyr
som dør.

Skal vi virkelig være den generation som
ødelagde fremtiden for andre?
Skal vi bare se på mens vores verden forsvinder mellem vores hænder?

Så vi skal redde verden mens vi kan!

Jul i Tommerup’s
foto-konkurrence
Har du øje for et godt motiv? Så kan du vinde 500 kr. til lidt ekstra julegodter.
Skyd et billede fra 5690 Tommerup med
dit digital-kamera, smartphone eller tablet
og mail til Jul i Tommerup senest den 18.
december 2019. Juryen trækker lod blandt
alle gode billeder, som efterfølgende vises
på www.julitommerup.dk
Læs mere om motiv og minimums-krav til
fotos på www.julitommerup.dk
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Møbler
Design · Produktion

Verninge entreprenør og
maskinudlejning
Tlf. 2990 1787
olemm@mail.dk
A
S

I

ByghøjvejMASKINSNEDKERI
3 · 5690 Tommerup
TOMMERUP

Levende
savværkshistorie!
Grambovej 28 · DK-5690 Tommerup
Tlf. +45 64 76 12 44 · Fax +45 64 76 12 15
www.naarup-savvaerk.dk

Specialforarbejdning · Pladeskæring · Snedkerarbejde

ALT DU SKAL
BRUGE I
HÅRDTTRÆ

Tømrer og snedker
Alt indenfor tømrer- og snedkerarbejde

Verninge
Savværk

Klik ind på tmsprofil.dk og se vores
udvalg af bl.a. beklædning og hårdttræshåndlister til gelændere mv.
Også salg til private!

BRÆNDE
TØMMER
TRÆFLIS

TMSPROFIL.DK
– din indgang til

specialfremstillede
PROFIL
TMS
trævarer

TMS

PROFIL

Tlf. 64 76 14 58
info@tmsprofil.dk

Tømrermester Søren Wester Sørensen
Skovstrupvej 42 · 5690 Tommerup
Tlf. 40 18 49 32 · info@Atm-Consult.dk

WWW.ATM-CONSULT.DK

TLF. 64 75 14 65
www.skovservice.dk

Nårup Pladeindustri A/S tilbyder
totalløsninger inden for
tyndpladebearbejdning.
Vores kompetencer omfatter:
• Revolverstansning
• Kantbukning
• Svejsning
• Boltsvejsning
• Punktsvejsning
• Laserskæring

Solceller
Privat & Erhverv
Højeløkkevej 18B
5690 Tommerup
Middelfartvej 11E
5000 Odense C
Tlf.: 63 76 60 90
kontakt@sikker-el.dk
www.sikker-el.dk

En sikker forbindelse
med kunden i centrum
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Skolevej 14
5690 Tommerup

Åbningstider:
man.-fre. 16.00-21.00
lør.-søn. 15.00-21.00

Ring og bestil på:

64 76 18 00

Du kan også
nyde din pizza og
grillmad hos os.
Vi har 30
siddepladser.

www.pizzapalermo3.dk

Vi arbejder med alle metaltyper
herunder dekaperet plade,
aluminium samt rustfri stål.
Nårup Pladeindustri A/S
Neversvej 33, 5690 Tommerup
Tlf. 64 75 10 84

www.naarup-pladeindustri.dk

Frydenlund Fuglepark:

NATUR OG OPLEVELSER

En eventyrlig
oplevelse venter
Af Hans Åge Hjeresen
Direktør, Frydenlund Fuglepark
Danmarks Fugle Zoo er tæt beliggende

ved de store skove omkring Tommerup,
næsten midt på Fyn. Alene turen til Fugle
zoo, af de små snoede landeveje til er så
charmerende, så man føler sig helt hensat
til et eventyrland.
Danmarks Fugle zoo er en helt igennem
naturlig perle af oplevelser, hvor fuglene
selvfølgelig er i centrum. Den fynske natur er bevaret så meget som muligt og vi
lader meget vegetation vokse og passe
sig selv helt med vilje. Det er et led i naturplejen i området og dermed en meget
bedre biodiversitet.

Vi har 800 fugle fordelt på 150 arter rundt
om på i alt 6 ha. Natur zoo.
Alle fuglene fodres så økologisk som muligt og vi bruger næsten ingen medicin til
fuglene, da de let klarer både sommer og
vinter med den meget alsidige kost vi hver
dag serverer for dem. Vi forsker i alle former for nytænkning af hold af kæledyr og
hold af fugle i fangenskab.
Lige nu har vi forsøg kørende med
”Mangfoldighed” iblandt fuglene, og det
er så fantastisk at opleve hvor mange arter vi kan sætte sammen, når bare plads
og foder er sammensat varieret og arealet
er stort nok.
Vi har fugle lige fra de små finker til de
helt store strudse på over 3 m. En del af
fuglene kan snakke, men det er ikke os der
har lært dem alle de unoder som de kan.

Mange af de talende kommer fra private
hjem, hvor de af en eller anden årsag er
blevet til overs. På børnenes område ved
legepladsen er vi ved at indrette et større
område så der også kan opleves får, geder, kaniner og grise. Netop for at vi kan
leve op til vores slogan. ”Stedet hvor alt
kan ske.”
Rundt om i haven kan man sætte sig for
en tid og komme helt ned i gear for en
tid, eller efter en hektisk uge på jobbet,
så er det altid meget sundt lige at trække
stikket og bare nyde roen og alle fuglene
i den fynske natur.
Rundt i haven er der masser af bænke
og borde, hvor man kan gøre alvor af at
slappe lidt af og få en stor oplevelse med
hjem, eller man vil nyde den medbragte
kaffe på den overdækkede terrasse.

Hele Fugle zoo er holdt så naturlig som
muligt, både de meget stejle bakker og den
rå fynske natur er bibeholdt. Ind igennem
Fugle zoo har vi så anlagt et 2 km. Langt
stisystem, hvor handikappede kan være
med, og godt skiltet så ingen farer vild.
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LIONS TOMMERUP sælger KUNSTGØDNING
Igen i år sælger vi kunstgødning til private husstande i udvalgte områder i Tommerup kommune.
• Vi lægger en seddel i jeres postkasse ugen før vi kommer rundt, og så skal man bare være hjemme.
• Vi ringer på, og I får kunstgødningen leveret med det samme.
• Betaling sker kontant eller med Mobilpay.
• Man skal ikke bestille i forvejen.

Vi kommer rundt
lørdag den 21. marts 2020.
LIONS TOMMERUP

FUGLESKYDNING
15. AUG 2020
Oplev en fantastisk søndag med hyggeligt samvær og god mad.
Husk hvis du bliver Fuglekonge, er der ikke nogen forpligtelser.
Første fugleskydning i Tommerup foregik i 1905.
Hør nærmere tlf. 21374301 eller 51175281.

Super Brugsen
Tommerup St.
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Vissenbjerg bageri
Vestergade 5

Super Brugsen
Knarreborg

VIRKSOMHEDSPORTRÆT

Kjærsgaard:

Bar Nr. 7
Kjærsgaard ligger lidt uden for Brylle by,
lidt væk fra vejen, op ad en indkørsel, midt
i en skov. Gården har været i Vagns familie i generationer og i mange år drevet som
almindeligt landbrug. For 26 år siden flyttede Brian ind på gården hvor vi i begyndelsen drev kvægbrug sammen. Efter få år
begyndte nye drifts-idéer at tage form, og
i 2009 påbegyndte vi projektet Kjærsgaard
Ferielejligheder.
Baren på Kjærsgaard åbnede mere eller
mindre officielt i foråret 2018, hvor vi
havde en del fastboende gæster i ferielejlighederne som var trofaste bar-gæster. Efter et stykke tid besluttede vi os for at åbne
for alle, da vi alligevel stod i baren hver
torsdag og havde alle tilladelser i hus. Så
vi kørte den store Facebook-kanon i stilling og afholdt en navne-konkurrence, og
1. november 2018 blev Bar Nr. 7 døbt.

vi haft forskellige fredags-arrangementer
som live-musik, øl-smagning mm. Forsøgsvis er der også ’fyraftens-bar’ fredag
eftermiddag i perioder.
Hvorfor torsdag? De fastboende gæster
vi havde i begyndelsen drog typisk hjem
på weekend fredag eftermiddag, så det
var helt naturligt at afholde en ’weekendafslutning’ torsdag aften. I dag viser det sig
også at være en god dag at holde åbent, for
de fleste gæster har arrangementer i weekenden, så det passer fint lige at få en øl
eller drink samt lidt hygge med de øvrige
gæster på en stille aften. Og endelig sker
det jo også at vi selv skal i byen i weekenden, og så skulle vi enten lukke eller have
afløsere bag baren.

I begyndelsen fik vi en del henvendelser fra
folk som var i tvivl om vi kun havde åbent
for ferie-gæster, egne venner eller andre
’grupper’ af mennesker. Og der har givetvis
også været nogle som kørte forbi og syntes det så meget ’privat’ ud med den lange
indkørsel, ikke mindst på grund af vores
smedejernsport som lejlighedsvis er lukket.

Ofte har vi over 20 gæster på en almindelig torsdag, og der er en rigtig hyggelig
stemning – og da det jo for de fleste er arbejdsdag om fredagen er det normalt stille
og roligt. Gennemsnitsalderen er nok højere
end på andre barer, og selvom vi har en del
gengangere, så er der næsten altid nye gæster – så møder de nogle gamle naboer eller
venner og får lidt ny information om hvad
der rører sig i lokalområdet. Og andre kommer bare for at rafle eller tage et spil billard.

Men efterhånden opdagede mange at det
er rigtigt nok; der er en offentlig bar på
Kjærsgaard! I starten var det primært en
torsdags-bar, med enkelte undtagelser som
da vi viste finalen i VM håndbold samt
X Factor-finalen på storskærm. Siden har

Idéen til udsmykningen fik vi fra en bar i
Nordthailand for nogle år tilbage, som var
ejet af en gammel englænder der havde
boet forskellige steder i verden; hele udsmykningen var hans personlige ejendele
fra forskellige lande – straks fandt vi ud af

hvad vi skulle gøre med vores souvenirs
som stod på loftet og samlede støv! Desuden består udsmykningen af arvestykker,
samlerobjekter og gaver fra familie og venner, så alt har en personlig historie! Et af
klenodierne er vores billardbord: Det er et
bord som er produceret i Århus i 1890 som
vi har arvet af en gammel ven som ikke er
her længere – han købte efter sigende bordet af Otterup Kro for over 50 år siden!
Vores udvalg består af de mest almindelige
drinks, samt øl og lidt special-øl. Da vi er
lokal-patrioter helt ind i hjertet køber vi så
vidt muligt alt i vores lokale forretninger,
primært Brylle Brugs. Øl samt special-øl
er brygget på Bryggeriet Vestfyen, samt
Brylle Bryghus som er en af vores nærmeste naboer!
At åbne baren for offentligheden er et rent
hygge-projekt da man jo ikke kan leve
af en bar som holder åbent 4-7 timer om
ugen, og vi har da også selv lønnede jobs
og lidt privat virksomhed som kræver en
indsats, og så giver baren et herligt afbræk
i hverdagen. Vagn arbejder som socialpædagog på deltid med voksne autister og
passer ellers ferielejlighederne mm., og
Brian er projektleder på nordeuropæiske
havvindmølleparker.
Helt personligt hygger vi os rigtig meget
med at snakke med barens gæster – og vores mål er at gæsterne også hygger sig. Så
længe begge dele er opfyldt fortsætter vi
med at holde åbent!
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Re:Style
Re:Style
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V/Frisør Louise
[[ V/Frisør
Louise Langeberg
Langeberg] ]

Mandag
torsdag
9-20
· Tirsdag,
og8-20
fredag
9-17 ·9-17
Lørdag
8-12 8-12
Mandag
9-20 og
· Tirsdag
9-17
· Onsdag
9-17 onsdag
· Torsdag
· Fredag
· Lørdag

www.vissenbjergmaskinvaerksted.dk

HDJ Koak & Entreprenør ApS
Kloakservice Tommerup, Odense & resten af Fyn
• Har du oplevet, at din kælder bliver oversvømmet
ved kraftige rengskyld? Så tag kontakt til en fagmand.
• Kloakrensning af afløb
• Slamsugning
• Rodskæring
• Kloak TV

• Entreprenør
• Rodskæring
• Tilstoppet toilet?

Få tjekket afløbet og kloaken

www.kloakservice.eu · Tlf. 42 17 02 21
Tjørnevænget 10 · 5690 Tommerup

Blev du ikke spurgt om du ville have en annonce i Lions
Tommerups årlige julehæfte: Jul i Tommerup, så send os en mail, så
kontakter vi dig til næste år. Skriv til os på annonce@julitommerup.dk.
Lions Tommerups julehæfte er udkommet trofast hvert år siden 1982
og støttes bredt af erhvervslivet i Tommerup og omegn.
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Både private
og erhverv
✔ Parcelhuse
✔ Lejligheder
✔ Kontorer
✔ Erhverv
✔ Institutioner
v/vinduespolerer Michael Bønke
Kroggårdsvænget 13, Brylle
5690 Tommerup
E-mail: suverenpolering@pc.dk

- Ring og få en suveREN aftale...

Tlf. 4027 2703

VIRKSOMHEDSPORTRÆT

En opsigelse og en gammel
passion blev til Butik Sortebro
Af Forfatter Forfattersen

En ide spirer
og bliver prøvet af
Indtil sommeren 2016, havde Frank i en
årrække arbejdet som handelslærer – men
en ny reform reducerede antallet af elever
og dermed også lærere på ungdomsuddannelsen.
Med en baggrund som økonomichef og
handels-lærer, tegnede det til at Frank var
på vej til at blive en del af ”det grå guld”,
men tilfældet og mulighederne der var til
stede – ville det anderledes.
Frank tog, i de sene efterårsmåneder 2016,
på en ”inspirationstur til Toscana og Umbrien i Italien. Turen var mest for at spadsere nogle ture i det italienske efterår,
mens fremtiden blev overvejet.
Det lune efterår indbød dog til nogle besøg
på vingårde – ikke planlagt før turen – men
nu en umiddelbar mulighed!
Frank har nemlig siden midt i 1980’erne
været med i en privat vinklub, hvor deltagerne mødes 7 gange pr. år til blindsmagninger.
Besøgene på vingårdene gjorde, at han af
flere vinbønder blev inspireret til selv at
prøve at importere vin.
Hvad Frank ikke dengang vidste var, at
der i Danmark allerede er et urimeligt stort
antal vin-importører, heraf de fleste ”kælderimportører” – altså ”private” der henter

vin hjem fra én eller flere vingårde i Europa – alle med et håb om at kunne lave en
fremtidig forretning.
Frank og hans hustru, Lone, købte i 2004
den ”gamle boghandel” i Tommerup og
har siden indflytningen talt om at lave en
lille ”hobby-gavebutik”, men med små og
store børn og 2 fuldtidsarbejder var projektet løbende blevet udskudt!

Januar blev butikken igen lukket og lokalet blev renoveret til at ligne en butik ….
og i april deltog Frank i en stor vinmesse
i Verona, VinItaly – og nye vinhuse blev
knyttet til forretningen.

Butik Sortebro’s start

Nu var muligheden der måske, så straks
efter hjemkomsten blev de enige om at
forsøge at bestille nogle vin hjem og sælge
dem til jul (2016).

Efter en kort familieferie i starten af maj
– på Kreta – kunne import af olivenolie
tilføjes og da-gen efter hjemkomst, var
Frank og Lone klar til at åbne Butik Sortebro, vin-gaver-specialiteter – det skete 20.
maj 2017.

På 3 uger var virksomheden registreret og
godkendt til import og handel af vin mm
hos bl.a. fødevaremyndighederne og lige
før jul var de klar og åbnede med et ”popup” vinsalg med ”lopper”.

Siden da har Frank ladet butikken udviklet sig efter kundernes efterspørgsel, hans
egen fornemmelse af tidens trend for en
specialhandel og selvfølgelig efter de likvider der er til stede.
Vine blev suppleret med balsamico og olivenolie – af egen import og i efteråret 2017
blev der tilføjet rom og gin til sortimentet.

Største udvalg?
Gin er i mellemtiden blevet en hovedvare
hos Butik Sortebro, der i dag nok har Fyns
største udvalg af forskellige Gin og sikkert
Danmarks største udvalg af Tonic – flot af
denne lille selvstændige specialbutik i lille
Tommerup!

På besøg hos Natinco på VinItaly.
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Uforpligtende
tilbud og
gratis tageftersyn
Tagpapdækning
Tagrenovering
Tagvedligeholdelse
Merisolering

Listedækning
Tagreparation
Tagfoliedækning
Ovenlys

Ring
65 95 75 55

Industrivej 1 · 5260 Odense S · Tlf. 65 95 75 55 · Fax 65 95 75 50
Web: www.nltag.dk · Mail: nltag@nltag.dk

TOMMERUP
FORSAMLINGSHUS
KIRKEBJERG

Åbningstider:
Mandag - fredag 9 - 17.30
Lørdag
9 - 12.30
Tallerupvej 15
5690 Tommerup
Tlf. 64 75 10 16
tommerupapotek.dk
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Hyggelige lokaler
Altid til tjeneste
Henvendelse på værtens
tlf. 21 83 82 21

• Anlægsarbejde
• Flisearejde
• Træfældning
• Vedligeholdelse
• Stubfræsning
• Flisehugning
Tlf. 40 10 57 02 · Tlf. 64 76 29 02

www.grundejerservice.dk

Kig ind og lad os inspirere dig!
Har kunden specielle ønsker, eller brug
for inspiration til den rigtige vin eller
drink, når der skal sammensættes et lækkert gæstebud – eller når der skal findes
en ”passende gave til værtsparet eller festligheden?
Butik Sortebro’s store udvalg og Frank’s
store viden indenfor de varer der er i butikken og gastronomi, gør at Frank hele tiden
ser nye smagssammensætninger – noget
som gang på gang overrasker kunderne og
giver dem en anderledes oplevelse af indkøbet. Så Frank er klar til at hjælpe med
den perfekte gave – tilpasset beskrivelsen
af modtageren.
Butik Sortebro’s store udbud af drinkssirup’er, rom, whisky, vodka, likører, balsamico, olivenolier, chokolade, lakrids
og øges og tilpasses – hele tiden med det
mål at Butik Sortebro gerne vil være specialhandel med udgangspunkt i gode drikke- og fødevarer, suppleret med udstrakt
service og kundevejledning. Så mangler
kunden en speciel vare, kan den måske
findes blandt butikkens rundt 1500 varenumre – ellers gør Frank hvad han kan for
at finde og købe varen hjem.

Stor vinafdeling
– primært egen import
Vinafdelingen har i dag mere end 250 vine
af egen import – vine der sælges i butikken
til ”importørpris”.
Da Butik Sortebro selv udvælger og importerer mange produkter, kan der udelades flere mel-lemled og derved kan priserne holdes på absolut konkurrencedygtige
niveauer – også set i forhold til supermarkederne. Frank er altid klar til at give et
forslag til en fest, en speciel middag eller
bare et hyggelig stund.
Egen import suppleres med vine fra udvalgte gode samarbejdspartnere, så der
tilbydes vine fra store dele af verden – primært Sydeuropa.

Besøg hos leverandørerne
og vegansk vin
Frank besøger selv vingårdene og har udvalgt nogle meget spændende vine med
stor ”kvalitet for pengene” – alt sammen
for at have et bredt udvalg, der kan dække
næsten ethvert kundeønske om vine til et
givent formål.
Nyt tiltag er, at der sælges vegansk produceret vin – det vil sige vine uden animalsk
tilsætning til klaring af vinen.
Dog siger Frank, at det ikke kun er det veganske der skal fokuseres på, men mere at
virksomheder der producerer efter vegan-

ske principper, også ser meget alvorligt på
bæredygtigheden for produktet – ligesom
biodynamiske producenter.
Derfor ser Frank gode muligheder for at
udbrede disse Veganske vine til hele det
danske marked.

Masser af smagninger
og FredagsGin
Frank holder masser af ginsmagninger
– både i butikken og hos private og virksomheder. Det være sig til runde fødselsdage,
polterabend’er, virksomhedsarrangementer
– så han er altid åben for forespørgsler, hvor
hvert arrangement skræddersys til målgruppen. Sammenholdt med det enormt store
udvalg af både gin og tonic’s giver det en
unik base for en perfekt smagning.
Sideløbende er der FredagsGin i butikken
– hver fredag. Dette er uden tilmelding
og garanti for plads og underholdning,
men giver mulighed for at smage en G/T
blandt de ca. 50 Gin’s som altid er åbne –
med en tonic efter kundens ønske og garniture som det forefindes i butikken den
fredag. Der er altid godt humør blandt
deltagerne og det er en perfekt måde at
starte weekenden på!

Begrænset åbningstid – eller?
Butik Sortebro har foreløbig kun begrænsede ”normale” åbningstider – men altid
åben torsdag, fredag og lørdag!
Frank er alene om driften af butikken og
vil der-for gerne have frihed til at kunne
udføre sig andre opgaver (leverandørbesøg, messer, kontorarbejde mv).
Derfor har butikken kun en begrænset åbnings-tid, men hertil kan lægges udvidede
åbningstider i december, ved højtider og
”når han er hjemme”.
Mange kunder benytter lejligheden til at
kontakte via facebook eller ringe på – for
er Frank hjemme – ekspederer han gerne
hele ugen.

Med fælles støtte – er det muligt?
Ikke sjældent spørger kunderne – kan du
leve af det? Og Frank svarer: Jeg er ikke
død af det endnu!
Selvfølgelig kræver det både tålmodighed,
og ikke mindst støtte fra familie og lokalsamfundet – hvis det skal være muligt at
drive en specialbutik, p.t. uden nethandel
– i en by med lige godt 2000 indbyggere.
Dog er der et fantastisk opland i 5690-området, men også i byerne Glamsbjerg, Vissenbjerg, Bro-by – og det er ikke sjældent
der kommer kunder fra trekantsområdet,
Nord-, Syd- eller Vestfyn – ”bare fordi” de
har hørt om denne lille butik.
Mange lokale, der er emigreret til hovedstaden eller andre byer – ynder at kigge
ind og købe en speciel gin/tonic eller
”Verdens Bedste Moscato D’Asti” – når
de kommer forbi Tommerup og ikke sjældent får butikken besøg lørdag eller søndag, hvor nogle lokale ønsker at vise butikken frem for familie eller venner. Som
Frank siger: ”Er vi hjemme, er det absolut
en mulighed!”
Også lokale virksomheder støtter godt op
om Butik Sortebro – for hvis vi har en
butik til gaver i lokalområdet – vil man
gerne støtte op om den og det er ikke nødvendigt at bruge medarbejderressourcer
på at køre til Odense – Frank gør gaven
klar og leverer også gerne.

Fremtiden?
Frank har hidtil haft en konstant vækst
– men har valgt at vente med ansættelser,
til der er grund-lag for at vækste hurtigere.
Da der hele tiden kommer nye ideer og
tilføjes sortiment, håber han der snart bliver grundlag for at få hjælp til opgaverne
– men indtil da tager Frank gerne alle arbejdsopgaver på sine skuldre.
Så, husk at støtte dine lokale forretninger
– hvis du også vil kunne handle lokalt i
fremtiden!
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Eget værksted

SKOV’s RADIO
v/Arne Nielsen

SØGER DU
LEJEBOLIG
PÅ FYN?

64 76 11 78
E-mail: arne@skovsradio.dk
www.skovsradio.dk

FYNS ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB
63 12 56 00
fabbo.dk

• Gode genbrugseffekter mod tages gerne eller kan afleveres
på Lilleskov Teglværk.
• Aftale om afhentning modtages på tlf. 28 87 81 88.
• I møbel- og genbrugsladen findes der masser af gode møbler, lamper, billeder, køkkenting, nips og vase, legetøj, spil,
bøger og meget andet. Sortimentet er selvfølgelig afhæng
af, hvad vi får ind.
• Det hele er efterset på vores værksteder, så vi kan stå inde
for, at det, vi sælger, også er i orden.

ommerup
uristfart A/S

Fysioterapeuter:

Bo Janssen
Tine Bisgaard
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Bente Sørensen
Værtinde

Kvalitet, service
og gode minder

Møbel- og genbrugsladen på Lilleskov Teglværk

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Massør
•
Sekretær
•

Forsamlingshus

Fuglekildevej 19 · Verninge
5690 Tommerup
Tlf. 26 39 32 33
bente@verningeforsamlingshus.dk

Gyvelvænget 13
5690 Tommerup

Jacob Vind
Søren Henrik Olesen
Stine Huusom
Steen Thomsen
Trine Schandorff
Monica Knørr
Andreas Prescha Mørk
Mette Jørgensen
Martin Nielsen Kraft
Tina Pasgaard
Kathrine Madsen
Mia Bæk
Per Jensen

Verninge

AL BUSKØRSEL
I IND- OG
UDLAND

Adresse

Tommerup Fysioterapi
Linde Allé 35-37
5690 Tommerup
Tel. 64 76 18 34
tommerupfys@mail.tele.dk
www.tommerup-fysioterapi.dk

Ellehaven 19DK-5690 Tommerup
Tlf. +45 64 75 12 00
Fax +45 64 75 28 20
Værksted +45 64 75 26 26
www.tommerupturistfart.dk

Fuglekildevej 85 · 5690 Tommerup
www.verningeforsamlingshus.dk

Åbningstider i Møbelog genbrugsladen:
Tirsdage
Torsdag
Lørdag

09.00 - 11.30
13.00 - 17.00
10.00 - 13.00

Cafe søndage:
1. søndag i måneden
(dog ikke januar og december)
kl. 14.00 - 17.00

Tommerup Tømrer- & Snedker ApS

64 76 10 75 · 81 75 10 20

Tommerup
Tømrer & Snedker
GLASARBEJDE · NYBYGNING
TILBYGNING · OMBYGNING
TAGARBEJDE · RENOVERING
Speciale: Døre og vinduer efter mål

Tallerupvej 49 - Tommerup St.
5690 Tommerup

VIRKSOMHEDSPORTRÆT

Dejlig
er jorden
Af Jeanette Schärfe
Tommerup Kister
Tider skal komme,
tider skal henrulle,
slægt skal følge slægters gang.
Aldrig forstummer
tonen fra himlen
i sjælens glade pilgrimssang.
Når jeg juleaften går hen til kirken, er det
som en vandring af mindernes vej. Jeg er
født og har boet næsten hele mit liv på Kirkebjerg i Tommerup. Det har min far, farfar og oldefar også. Jeg er født i Kirkebjerg
7, opvokset i Kirkebjerg 16 hvor jeg med
min familie har boet de sidste 25 år. Farfar
og oldefar boede i nummer 8 hvor snedkeriet også holdt til i gamle dage.

Ved siden af nr. 8 ligger forsamlingshuset
hvor vores familier har fejret rigtig mange
mærkedage igennem de mere end 100 år
vi har levet på Kirkebjerg. Derfor var det
en særlig glæde da vi i 2012 fik mulighed
for at købe Kirkebjerg 1, det tidligere Markusholm. Den perfekte beliggenhed til vores begravelses forretning, der var ved at
vokse ud af rammerne på Kirkebjerg 16.
Bygningerne på Kirkebjerg 1 var i meget
dårlig stand, de havde i 4 år stået tomme,
og vedligeholdelse havde de ikke set i
mange år.
Vi besluttede, at starte på en frisk, og størstedelen af bygningerne blev revet ned. Vi
var fra starten enige om at stedet skulle
have et navn og det blev…

Schärfes hus
Beliggenheden tæt ved kirken forpligter,
derfor har vi tilstræbt at bygning og anlægget omkring bygningen skulle virke som
en pæn helhed. Materiale valg og farver
er de samme som kirken. Der gik et par år
med nedrivning, byggetilladelse, indhentning af tilbud mm. og i sommeren 2014

kunne byggeriet starte, og rejsegildet blev
holdt i december 2014.
I Efteråret 2015 var byggeriet færdigt, og i
oktober tog vi huset i brug for første gang.
Når man bygger er det nødvendigt at kigge
frem, altså bygge til fremtidens behov.
Derfor har vi i Schärfes hus, en sal til borgerlige begravelser, hvor der er plads til
75 personer, salen bruges også til undervisning, møder og foredrag. Vi har også
indrettet en stillestue hvor familier i ro og
fred kan tage afsked med deres kære, i forbindelse med stillestuen er der også kølerum. Der er kontorer, mødelokale, bad og
omklædning til personale, lager og garage,
samt stenudstilling.
Vi håber at vi med Schärfes hus kan skabe
gode og trygge rammer for de familier der
har mistet.

Snedkeriet
Familien har siden 1910 også drevet snedkeri. Først på Kirkebjerg 8, kendt som
Schärfes Finercentral, i 1974 blev det flyttet til Højeløkkevej med navnet Snedkeriet
TK. I 1998 overtager mine brødre John og
Kent Schärfe samt min mand Ulrich snedkeriet efter min far, som på det tidspunkt
var syg. Det blev et travlt år, da de samme
år også købte Fredensborg kistefabrik på
Sjælland og flyttede produktionen til Fyn.
Pladsen blev hurtigt for trang på Højeløkkevej, og i 2000 blev fabrikken flyttet til
Krengerupvej i Glamsbjerg. I den forbindelse skiftede snedkeriet endnu en gang
navn til Tommerup Kister.

kistefabrik i Bjerringbro, blev pladsen igen
for trang, og i 2008 blev en ny lagerbygning taget i brug.

100 år
I 2009 blev vi kontaktet af Jacob Jensen
Design, de ville gerne designe en ny kiste
sammen med os. Vi var jo tæt på vores 100
års jubilæum så vi mente at det ville være
en rigtig spændende mulighed at præsentere kisten i den forbindelse. Der fulgte et
spændende år med mange møder og den
10.10.2010 kunne vi præsentere resultatet
af vore anstrengelser.
Kisteserien fra Jacob Jensen design hedder Diamantserien. Tommerup kister er
tildelt flere designpriser, blandt andet Nomineret til Brit Insurance Design Awards
2011, Design Museum, London.
Brit Insurance Design Awards er “Designverdenens Oscars”. Her fremvises de mest
innovative og fremsynede design fra hele
verden, der spænder over syv kategorier:
arkitektur, mode, møbler, grafik, interaktiv, produkt og transport. Diamant 32
kisten blev udstillet ved siden af ipad’en
på London Design Museum frem til d. 7.
august 2011. Kisterne sælger vi i 8 lande
i Europa.

I årene 2003 – 2006 blev Tommerup kister
kåret som Gazellevirksomhed 4 år i træk.
Da de samtidig i 2006 købte Nøddelund
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Glamsbjerg MaskinCenter A/S
Have-, Park-, & Entréprenørmaskiner
Din lokale leverandør
Toftegaardsvej 2 · 5620 Glamsbjerg
Tlf. 64 72 14 60 · www.gmc-fyn.dk

Gammelt guld
og sølv købes
Tallerupvej 26
Tommerup St.
Tlf. 64 76 33 80
Kunde-P bag forretningen

Verninge Blomster Center
Hesselhoved 4 · 5690 Tommerup
Tlf. 64 75 18 13
Traditionelt binderi
Alternativt binderi
Begravelses binderi
Brudebuketter
Kistebuketter
og meget mere...

HAUGE SMEDIE
HYGIND SMEDIE
HAUGE VVS
HAUGE EL
HAUGE ENERGI
VAGN HANSEN

WWW.HAUGEGRUPPEN.DK
TLF. 66 18 96 00

www.verningeblomstercenter.dk

AL AFFALD
FJERNES
Med og uden grabbe.
Sten og grus
leveres.
Containere til
industri og
private udlejes.
Vognmand

ARNE NIELSEN
Brylle . Tlf. 64 75 14 15

28

Fusion

Tilbygning i 2017

I 2013 blev Tommerup kister solgt til Nyarp Danmark som også ejede en kistefabrik i Randers der hed Heilskov. I 2017
udvidede vi fabrikken i Glamsbjerg og
samlede produktionen i Glamsbjerg. Fabrikken hedder i dag Tommerup Heilskov
og beskæftiger 25 personer i Glamsbjerg
3 personer i Harlev i Jylland, hvor vi har
Salg og systue. På Langeland har vi vores
keramiske værksted med urneproduktion
der er til daglig beskæftiget 2 personer.

Koncernen som Tommerup Heilskov er en
del af, har fire fabrikker i Norden, 1 i Norge, 2 i Sverige og så fabrikken i Glamsbjerg. Samlet er vi i koncernen 165 ansatte
som årligt producerer 115.000 kister.
Vi er stadig en del af ejerkredsen sammen
med 9 andre familier i Norden.

Frivillighed
Af Lars Voldsgaard
Det danske velfærdssamfund får flere og
flere opgaver. Så mange, at ikke alle kan
løses med den økonomi der er til rådighed.
Det er her de frivillige kommer ind i billedet. Mange opgaver bliver løst af frivillige. Det være sig besøgsvenner i hjemmet
og på plejehjem. Men det er også borgere,
der samler affald i naturen, eller andre, der
genererer penge til forskellige formål.
Her kommer f.eks. LIONS ind i billedet.
LIONS samler penge sammen ved mange
forskellige aktiiteter, så som fugleskydning, juletombola, kræmmermarked og
gødningssalg. LIONS støtter med tilskud
til mange aktiviteter i lokalområdet.
Mange andre gør en stor indsats som frivillig i kommunens mange foreninger,
hvor der er aktiviteter for børn og unge.
I håndboldklubben, kan en frivillig holdleder let komme op på 10-15 timer om ugen.
OM lidt skal jeg hente mit barnebarn,
Leise i børnehaven for at tage hende med

til svømning i Fyrtårn Tommerup, hvor der
står frivillige instruktører til rådighed, for
at lære hende at svømme.
Hvis jeg tænker tilbage på mit 68-årige liv,
så har jeg deltaget i mange aktiviteter, hvor
frivillige har udført et stort arbejde for at
jeg har kunnet dyrke mine fritidsinteresser.

DEBATINDLÆG

også, at arbejde i en røde kors butik eller
arranger byfester eller fællesspisning i forsamlingshuset. Der er ingen undskyldning
for ikke at yde frivilligt arbejde, så det er
bare med at komme i gang!

Ligesom virksomheder nogen gange også
laver et grønt regnskab, så mener jeg at vi
borgere skulle lave et ”Frivillighedsregnskab” hvor vi gør op hvor meget frivillighed vi har modtaget eller leveret.
I støtteforeningen den ”Blå Flamme” der
støtter Tommerup Håndboldklub, oplever
vi stor villighed fra virksomheder, hvor
ejeren siger: Jeg har ikke tid til at lave
frivilligt arbejde, men jeg vil gerne støtte
økonomisk, og på den måde yde et bidrag
til frivilligsregnskabet.
Frivillighed er også, hvis man er bloddonor eller organdonor, medlem af Hjemmeværnet og derigennem yder støtte til politiet og dermed samfundet. Frivillighed er

”Ligesom virksomheder nogen gange også
laver et grønt regnskab, så mener jeg at vi
borgere skulle lave et ”Frivillighedsregnskab” hvor vi gør op hvor meget frivillighed vi har modtaget eller leveret.”
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Danske Fragtmænd

Totaldistribution
Kurér · Hellæs
Palle Holmegaard
Transport A/S
C.F. Tietgens Boulevard 12
5220 Odense SØ
Tlf. 65 98 18 00

Personlig rådgivning med forståelse
og respekt skaber tryghed.
Telefon 64 76 12 18
Kirkebjerg 1
5690 Tommerup
www.scharfe.dk

Medlem af Danske Bedemænd

Plankeborde, Møbler
Planker, Hylder, Skilte

BRILLER TIL DEN DU ER

Tablemanners
Skovstrupvej 57, 5690 Tommerup
Tlf.: 40 16 37 14
Bjarne Serup Pedersen
Tlf.: 28 91 19 29
Oluf Lund

0,- udbetaling
0,- renter
0,- gebyr
Behold bare pengene
og køb alle de briller du vil ...

g

in

d

Betal rentefrit i op til 24 måneder.
Det koster ikke en krone – hverken i renter,
kontogebyr eller udbetaling.

Ki

info@tablemanners.dk
www. tablemanners.dk
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Tallerupvej 8 - 5690 Tommerup
Tlf. 64 76 10 13
info@tommerupoptik.dk

Algade 49 - 5683 Haarby
Tlf. 64 73 10 18
info@haarbyoptik.dk

Østerbro 4 · 5690 Tommerup · Tlf. 28 15 76 34 · mail@danishoutdoor.dk

TOMMERUPPERNES LOKALRÅD

Tallerupsøerne
– nyt smukt rekreativt
område i Tommerup St.
Af Martin Winther-Gaasvig,
formand for Tommeruppernes Lokalråd
Klimaet i Danmark ændrer sig. Vi får
hyppigere større regnskyl. De systemer
vi har for afledning af regnvand har svært
ved at følge med. Derudover har vi nogle
rørlagte regn – og spildevandledninger
som er udtjente. Alt i alt gør disse ting, at
vi risikoen for oversvømmelser i byerne
bliver øget.
Kommuner og forsyningsselskaber har
lavet og laver planer for at klimatilpasse
byerne for fremtidens belastninger. Her
bliver ledninger skiftet ud, spildevand og
regnvand separeres, kapaciteten højnes
og der laves forsinkende foranstaltninger
som kan aflaste spidsbelastningerne ved
de store regnskyl.
I den forbindelse er der flere løsninger
man kan foretage sig. Der er de skjulte og
de synlige. De skjulte kunne være større
dimensioner på regnvandsledninger og
underjordiske regnvandskassetter der kan
rumme store mængder vand. Men udover
at løse en teknisk opgave med at reducere
generne for de massive regnmængder, så
tilfører disse løsninger som sådan ikke
noget ekstra til de lokale områder.
Heldigvis har der, de seneste år, været
øget fokus på, at klimatilpasningen af
byerne skal skabe synergi mellem naturen og byrummet. Der er allerede mange
gode eksempler såsom blomstrende vejbede, tørbassiner der kan bruges til skaterbane eller fodboldbane i tørtider, vådbassiner med permanent vandspejl m.fl.

Tallerupsøerne
Der er pt. ikke mange tilgængelige vandelementer i stationsbyen i dag. Derfor
vil en åbning for de rørlagte vandløb og
regnvandssystemer give byen en ekstra
dimension. Der sker noget nærmest magisk, når man tilføjer vand til et miljø.
Der er noget beroligende ved det rislende
vand. Vandet kan virke dragende og få
folk ud i naturen.
Der er blevet udarbejdet en regnvandsplan for Tommerup stationsby. Her er
byen inddelt i 5 områder Vest, Øst, Nord,
Vissenbjerg og Lilleskov Teglværk. I
denne plan skal der i det østlige delområde etableres et stort område med 3 åbne
forsinkelsesbassiner som vådbassiner.
Der er i dag nogle naturlige lavninger
hvor der tit står vand. Assens Forsyning

Figur 1: Delområde øst (regnvandsplan for Tommerup st.). På det trekantede areal øst for
Assensbanen og syd for vestfynsbanen planlægges rekreativt areal

A/S har indkøbt et areal på ca. 7 hektar.
Det er planen at de naturlige lavninger
skal udvides til søer med permanent stående vand (vådbassiner).
Netop i dette område giver det god mening, da det måske ikke har den store
landbrugsmæssige kvalitet.
Vi kan forhøje de 7 hektar til et niveau,
hvor det pludselig har en stor kvalitet
som klimatilpasning, rekreativt areal og
areal for øget biodiversitet for vandmiljø,
dyre- og planteliv.
Det er så Tommeruppernes Lokalråds
plan at tilføje området beplantning og
rekreative kvalitet. Der er ikke fra anden
side afsat midler til dette. Assens Forsyning A/S etablerer forsinkelsesbassiner
og renoverer regnvandssystemer, men ud
over dette vil der ikke komme elementer
af rekreativ karakter. Lokalrådet er derfor
i gang med at søge midler til dette.
Vi ønsker nemlig at have et område der i
stor grad kan benyttes af byens borgere.
Et område der knytter flere naturområder
sammen med stier og tillægger byen eks-

tra kvaliteter ved vandets element og en
mangfoldig plante – og dyreliv.
Vi har mange ideer til forskellige faciliteter i området, men vi ønsker stadig at
gøre dette på en måde så det forbliver
et naturområde og de forskellige delelementer smelter sammen.
Igennem borger- og dialogmøder med
kommunens og forsyningens arbejdsgruppe har lokalrådet og øvrige borgere givet input til elementer som Tallerupsøerne kunne indeholde. Disse input
er implementeret i regnvandsplanen.
Der har været et ønske om at man ikke
skal opfordres til at forcere den tilstødende produktionsmark og skov. Dette søges
løst ved terrænregulering og beplantning
og som det ses på Figur 2 at aktiviteterne
hovedsageligt samles på den vestlige side
af vandløb og søer.
Det ville være godt hvis man kan tage
en gå – eller løbetur rundt i området,
krydsende vandløbet. Der planlægges
herfor stier rundt om arealet, der også
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Glædelig Jul & Godt Nytår
Sortebrovej 3
Tallerupvej 22
Søndergade 5
Bredgade 32
Bredgade 91

Tommerup

Tommerup St.
Glamsbjerg
Aarup
Aarup

Åbningstider

64 76 33 83
64 76 16 12
21 75 33 83
24 75 33 83
40 48 33 83

(også uden tidsbestilling)

Mandag-Torsdag
Fredag
Lørdag
Tir-tor-fre Bredgade 91

kl. 8.30-18.00
kl. 8.30-17.00
kl. 8.00-12.00
kl. 9.00-14.00

www.haar-saksen.dk
Stauning Whiskey

Blev du ikke spurgt
om du ville have en annonce
i Lions Club Tommerups
årlige julehæfte: Jul i
Tommerup, så send os
en mail, så kontakter vi dig
til næste år. Skriv til os på
annonce@julitommerup.dk

Mærsk Tårnet

DAMPA Aps
5690 Tommerup
www.dampa.dk

Odeon Koncerthus

Lions Club Tommerups
julehæfte er udkommet trofast
hvert år siden 1982 og støttes
bredt af erhvervslivet i
Tommerup og omegn.

SPAR

299

INGEN
STARTGEBYR
Medlemskab min. 6 mdr.

www.brylle-forsamlingshus.dk

Vi ønsker alle en
Glædelig Jul samt
et Godt Nytår og
tak for støtten i det
forløbende år
håber at vi ses i
det nye år
Udlejning:

Tommerup
Bellinge
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info@brylle-forsamlingshus.dk
Tlf. 64751657

bliver sammenhængende med stiforløb i
Høgholtskoven og Kohaveskoven nord
for vestfynsbanen via den asfalterede sti
langs banen. Dette skaber noget af den
sammenhæng som lokalrådet arbejder
med at lave rundt om hele byen og i mellem de to Tommerupper.
Udover stier med bænke og broer over
vandløbet ønsker vi på den vestlige side
af søerne aktiviteter som naturlegeplads
og naturfitness. Vi tænker i en platform
ud over vandløbet med formidlingstavle
om projekt, vandløb, dyre- og planteliv
og en bjælkehytte med grønt tag hvor
man kan nyde sin medbragte frokost.
Søerne skal aflaste udløbet til Brende Å
og lede vandet fra Høgholtskoven udenom byen. Der kommer rigtigt meget vand
fra den sydlige bydel og skov, der vil dermed være konstant rindende vand. Falder
meget regnvand vil vandstanden i søer
stuve op og de vil blive til én stor sø.
Når der skal graves ud til klimasøer vil der
være en masse jord til overs. Det forsøges
at holde så meget jord som muligt inde
på arealet. Det i dag kuperede terræn vil
dermed blive forstærket og der vil blive
etableret volde. Blandt andet vil der blive
etableret volde udenom det foreslåede varmepumpeanlæg som vil afskærme dette
visuelt og lydmæssigt. Man vil også kunne
tænke sig at der kunne blive etableret en
kælkebakke i den sydlige ende af arealet.
Naturen og det kuperede landskab i og omkring Tommerupperne er endestående. Her
findes de højeste punkter på Fyn (Frøbjerg
baunehøj 131 m, Dyred banke 123 m,
Brændholt Bjerg 115 m). Det er dog ikke
så synligt for den forbi passende.
Vi vil gerne at det nye rekreative areal
ved Tallerupsøerne, når man kører forbi
i toget imellem Fredericia og Odense, vil
give et indtryk af det kuperede landskab
og indtryk af et lokalsamfund som et godt
sted at bo og opholde sig i.
Tilkørslen fra Parkvej er blevet etableret,
så vil der hen over de næste par år blive
skabt et stort enestående areal som vi er
sikker på vil give genklang i hele Danmark som et enestående eksempel. Vi tror
på at arealet vil blive flittigt benyttet af
byernes borgere, idrætsudøvere, skoleelever, spejdere, brugere af skinnecykler
og turister.

et teknisk anlæg, der skal klimatilpasse
byen, er der skabt rekreative arealer med
stier, frugttræer og buske, bålhytte mm.
Man har tillige skabt et areal hvor biodiversiteten i både vandløb og beplantning
bliver øget. Nu er der blandt andet skabt
mulighed for at ørreder kan svømme op i
vandløbet og gyde.
Projektet har også skabt fællesskab da
en stor gruppe frivillige borgere, ledt af
lokalrådet har plantet i alt 163 planter.
Hovedsageligt frugttræer og frugtbuske.

Figur 2: Visualisering af Tallerupsøer
fra Regnvandsplan for Tommerup st.
(Assens Kommune og Assens Forsyning a/s)
set fra nord.
Figur 3: Foto af Fyensstiftidendes Nils
Svalebøg i forbindelse med lokalrådets
plantedag af klimasøerne ved Kirkebjerg,
sidst i oktober 2019.

Projektet er tilmed kommet med i det fine
selskab ”Klima100”. Realdania publikation over de 100 bedste klimaløsninger i
Danmark. Kirkebjerg er her 1 ud af 10
projekter indenfor kategorien Klimatilpasning ved åer, vandløb og søer.
Projektet bliver formentlig indviet en
gang i foråret i 2020.
Vi håber på, at vi kan få skabt et lige så
godt område ved Tallerupsøerne og at vi
får held med at skaffe de fornødne midler.
Figur 4: Sådan så luftfoto ud over klimasøerne ved Kirkebjerg i juli 2019.

Kirkebjerg
Der er gode erfaringer og inspiration at
hente fra det nyligt etablerede projekt,
klimasøerne på Kirkebjerg i Tommerup
by. Her er det rørlagte vandløb fra Rævedamsafløbet, blevet blotlagt og der er
skabt et rekreativt areal med forsinkelsesbassiner, hvor regnvandet ledes til
og renses før det ledes ud i det bugtende
åbne vandløb. Ud over at man har lavet
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Lilleskov Teglværk
fejrer 90-års jubilæum
Af Kan Damkjær
Bestyrelsesmedlem
Foreningen Lilleskov Teglværk

Så vi er rigtige stolte over at have et
teglværksanlæg, der fungerer lige fra
tipvognssporet til lergraven med et tog,
der er toprenoveret til et fuld funktionsdygtigt produktionsanlæg, rundovn og
tørrelænger.
På dagen bød foreningens formand Knud
Larsen velkommen, og fortalte lidt om
Lilleskov Teglværks historie og om hvordan det hele holdes ved lige ved hjælp af
mange frivillige. Hvordan vi skaffer penge
til alle aktiviteterne uden offentligt tilskud.

I år er det 90 år siden, at teglværket startede på sin nuværende placering. Vi var ikke
helt klar over datoen, men årstallet lå fast.
Så bestyrelsen valgte den weekend, hvor
ellers loppemarkedet plejer at find sted.
Loppemarkedet er som bekendt erstattet
af møbel- og genbrugsladen, som holder
åbent tre gange om ugen hele året, og til
fulde kan erstatte det ellers så populære årlige loppemarked.
Dagen blev også benyttet til at genstarte
den store teglværksmaskine. Den har igennem flere år gennemgået en meget kraftig
renovering. Alle bevægelige dele har så at
sige være skilt ad, renset smurt og hvor det
var nødvendt erstattet af noget nyt f.eks.
kuglelejer og remme. Alt er gjort med stor
hensyntagen til det oprindelige. Så er hele
anlægget blevet grundigt afrenset, grundmalet og endelig i den oprindelige maskingrå farve. Tilbage var blot ler siloen
som manglede maling.
Alt var afprøvet, men alligevel var det med
lidt sommerfugle i maven, da vi havde
bedt borgmester Søren Steen Andersen om
at trykke på knapperne, Alt fungerede perfekt, og det var en stor fornøjelse at se og
ikke mindst høre hele værket køre.
Anlægget vil lejlighedsvis blive startet,
men kan også mod et mindre beløb bestilles sat i gang ved rundvisning eller
efter ønske.
Folkene bag renoveringen er i skrivende
stund ved at være til ende med grundmalingen af den sidste del, og vejret bestemmer, hvor langt de kommer i år, men ellers
bliver det færdig til foråret.
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Borgmesteren roste også teglværket og
alle de frivillige. Han fortalte også, at han,
mens han var i lære som elektriker, havde
arbejdet på teglværket, så det var en hel
speciel oplevelse at starte maskinen op.
Køkkenholdet havde smurt masser af
pindemadder, og der var pølser til både
store og små.

Musikgruppen Valseværket underholdt med
glade og festlige toner.

LOKALHISTORIE

Vi regner med at der var omkring 200 gæster, og vi vil også gerne her i dette blad
takke for opbakningen både på dagen, men
også gennem de mange år foreningen har
eksisteret. Også til Lions Tommerup skal
lyde en stor tak for de gode relationer, vi
har til hinanden.

Tallerupsmeden
og telefondamen
Margit Egdal
Lokalhistorisk Arkiv, Tommerup
Breve fortæller historie, og i Tommerup
lokalhistoriske arkiv har vi modtaget en
brevsamling, som er anledningen til at riste
en rune over en Tommerupfamilie gennem
tre generationer, Tallerupsmeden Hans Pedersen, hans datter Maren og børnebørnene Martha og Johanna. Beretningen bygger på brevene suppleret med avisomtale.

Hans Pedersen 1814-1899
Midt om natten genlød det af musik i byen.
Det var Tallerupsmeden Hans Pedersen,
der i maj 1891 fejrede sit 50-års jubilæum
som smed på stedet. Festen blev holdt i
forsamlingshuset med sange og taler for
ham, og med musik i spidsen fulgte gæsterne nu Hans Pedersen hjem. Her udråbtes et ”længe leve” efterfulgt af hurraråb
for jubilaren.
En smukkere og mere velment festlig sammenkomst havde ikke været afholdt der på
egnen i mands minde, skrev Fyens Stiftstidende den 19. maj 1891.
Da Hans Pedersen i sin tid stod i lære som
smed, havde ingen forudset den hyldest,
der nu blev ham til del. Hans mester lod
ham gerne forstå, at han aldrig ville drive
det til noget som smed. Hans Pedersen var
fuld af ”hundekunster”, han stod og lavede tåbeligt, unyttigt og latterligt arbejde
i smedjen. Men det, som mesteren kaldte
hundekunster, gemte en sand kunster. Hans
Pedersen blev en ualmindelig dygtig smed.

LOKALHISTORISK ARKIV TOMMERUP

1. maj 1841 overtog Hans Pedersen Tallerup Smedje. Han arbejdede for bønderne,
udførte arbejdet samvittighedsfuldt til lave
priser og vandt derved stor respekt. Han
fremstilede tærskeværker, hestegange og
andre maskiner. Særlig kendt blev han for
sit smedearbejde på møllerne, ikke alene
fynske møllere søgte Tallerup smedje,
kunderne kom fra store dele af landet.
Som gave ved 50-års jubilæet modtog Hans
Pedersen et kostbart stueur med inskriptionen: ”Jubilæumsgave til Smed Hans Pedersen af Tallerup fra Omegnens Beboere og
flere fynske Møllere, 1. Maj 1841-1891”.
Ved sin død i 1899 efterlod Hans Pedersen
sig en god smedeforretning med medhjælpere og lærlinge, som hans søn, Anders Hansen, dygtigt drev videre til sin død i 1931.

Maren Møller 1861-1950
Tallerupsmeden Hans Pedersens datter
Maren kom til verden 1861. Hun var en
begavet pige, konfirmeret med rent UG for
kunnen og opførsel. Maren havde lyst til
selv at undervise, og hun fik arbejde som
lærerinde i Gelsted. Efter fem år med undervisning tog Maren til København, hun
har mødt Marius Møller, og parret gifter
sig. Ved folketællingen i 1885 finder vi
dem i Meinungsgade 17 i København. Det
er en sidegade til Nørrebrogade, og bygningen er helt ny, opført af Smedemesterforeningen i 1883. Her driver Marius Møller en urtekramhandel, Maren er husmor
og passer en lille ny, ”Hans” hedder drengen, opkaldt efter sin morfar i Tommerup.

Maren Møller som ung. Da Maren og Marius
kom til Amerika var det ikke for at få jord,
som mange familier tidligere var gået efter.
Nu trak de store byer i de unge danskere,
mange endte typisk i Chicago.

Maren og Marius Møller vil ud at se verden, og de beslutter sig for Amerika! De
ankommer til St. Louis i 1886. Allerede
her får Maren en forsmag på de trængsler,
der venter hende. Den lille Hans kan ikke
tåle klimaet og dør kun et par år gammel.
Men hverdagen fortsætter, at vende tilbage til Danmark er ikke i tankerne, fem år
efter ankomsten til St. Louis kan Marius
tilmed fremvise et smukt dokument med
segl, der viser, at han nu er amerikansk
statsborger.
Der går mange breve til og fra Danmark.
Det er slet ikke så nemt at komme til et
fremmed land, fortæller Maren. Sproget er
nyt, alt er nyt. Og hvis de hjemme i Danmark hører, det er nemt at tjene penge i
Amerika, så passer det ikke! Der er mange, der er misundelige på hendes mand, der
har fået arbejde i en park, hvor han står for
udlejning af lystbåde.
Tiden er lang for Maren, der er ene hjemme, mens manden er på arbejde. Maren
vil gerne hækle nogle blonder, men selv et
lille nøgle garn er mange gange dyrere end
i Danmark. For resten reparerer amerikanerne ikke deres tøj. De stopper hverken
strømper eller lapper tøj! – Og når der igen
kommer brev fra Danmark, vil de så ikke
sende lidt rugbrød med?
Tallerup Smedje på Smedevej stammer fra
1700-tallet. Smedjen blev i sin tid opført ude
på landet, her å billedet fra 1958 er byen
rykket tættere på. Odense Luftfoto, Det Kgl.
Bibliotek.
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Snart får Maren dog nok at se til, da en lille
pige, Johanna, melder sin ankomst i 1887.
Under en slem kighoste, hvor barnet hoster
11 uger i træk, må Maren flere gange holde hende livløs i sine arme, men Johanna
kommer sig.
Familien kommer i en dansk kirke, får en
dansk omgangskreds, men beslutter alligevel at flytte til Chicago. Marius Møller har
også sin bror og svigerinde i Chicago. Da
Marens lillesøster, Hansine, besøger familien i Chicago, har hun i 1892 fornøjelsen
af at holde Karl Møllers søn over dåben.
Andre danskere bor i Chicago, familien
besøger f.eks. ”voldtofterne”, man falder
til i byen. Brevene til og fra Danmark er
dog stadig så kærkomne. Hvad nyt? Hvad
nyt? spørger udvandreren. Og hjemme i
Tommerup er der sket en del ”bødkerens
kone er død, og Hjorts den ene hest er
død”.
Hansine bor ved Maren og Marius og bringer liv i huset, men der er rift om tjenestepiger. Hansine får med det samme plads
som pige i huset. Hendes tid i Chicago bliver en oplevelse for livet.
Når man har penge i dette land, skriver
Hansine, så skal de gives ud. Det er så
hårdt for amerikanerne at holde på dem.
Maren og Hansine tager på indkøb i et
stormagasin med det resultat, at Hansine
kommer hjem med sine hofter klemt helt
ømme. Hvem sagde trængsel!
Byen er i det hele taget overfyldt. Den ene
jernbanevogn efter den anden er ankommet med mennesker der søger arbejde.
Særlig under udstillingen…. Udstillingen,
som Hansine skriver om igen og igen. Den
store verdensudstilling i Chicago i 1893,
som fandt sted i anledning af, at det var
400 år siden, Columbus opdagede Amerika. Udstillingen dækkede et areal af 2,4
km2. Hansine måtte bare se og se. Hun
sneg sig af sted på udstilling flere gange,
skønt hun fik skæld ud, hvor hun tjente.
Der var opfundet et stort hjul, det var 80 m.
højt, og det kørte rundt med gondoler, man
kunne sidde i. Det hed et Ferris-hjul efter

opfinderen, men herhjemme et pariserhjul,
efter det var vist i Europa i Paris. Og så
har Hansine set plove, som man kan sidde
på, har man kendt magen! Hun har set en
maskine, Edison har lavet, når man så holder et rør op til øret, både taler og spiller
den så kønt. Hansine kunne købe de første amerikanske postkort, der kom frem,
hvis hun ellers fandt frem til standen, for
der var 46 lande, der deltog i udstillingen.
Måske fik Hansine også en burger, som for
første gang i Amerika blev serveret på verdensudstillingen i 1893. Da herlighederne
er slut, har der været 27 millioner udstillingsgæster!
I 1894 meddeler Hansine: ”I dette år skal
der flere hænges i Chicago. Den 26. januar
blev der en hængt, der var beskyldt for
at have dræbt et fruentimmer, han levede
sammen med. De kunne ikke få ham til at
tilstå, men de hængte ham alligevel, og da
han var ophængt, faldt han ned og slog sig
ihjel.”
Hos Maren og Marius går det rigtig godt.
Marius tjener penge, og familien er begyndt at bygge eget hus. Marius bygger i
Linden Park i det vestlige Chicago mellem
andre danskere. Maren er nedkommet først
med Victor, siden med lille Martha. Og I
kan tro, Møller er god ved Maren, fortæller
Hansine, inden hun rejser tilbage til Danmark.
I familien i Chicago er alle raske og har det
godt, det værste, der er overgået Maren er
en slem tandpine, der har varet i otte dage,
men så købte Maren figner, skar dem midt
over, kogte dem i mælk i fem minutter og
lagde dem på gummerne. Det hjalp.
Så er det, katastrofen indtræffer. Marius
får problemer med sit hjerte. Nu har jeg
lært, hvad sygdom er, skriver Maren. Marius ligger i sengen, to læger har erklæret,
at han ikke kan leve. Han må under ingen
omstændigheder udsættes for sindsbevægelse. Lille Martha får mæslinger, men
værre er i vente. Der udbryder difteritis,
epidemien spredes med rasende fart i byen,
op mod halvdelen af børnene går til. I ju-

len 1894 bliver Victor og Johanna ramt.
De bliver sprøjtet i halsen hver time, men
klarer de det? Det hele bliver for meget for
Marius, han dør 15. januar 1895. Victors
hals hæver, lægen har skåret ham op tre
gange, Karl holdt ham, Maren kunne ikke
selv. Nu skal drengen leve med arrene hele
livet. Men Victors liv ender brat. Han dør
3. februar. I løbet af et par uger har Maren
mistet både mand og søn. Hun har våget og
bedt nat efter nat, nu er håbet ude.
Kom hjem, Maren! skriver familien i Danmark. Johanna er stadig syg, men så snart
hun er rask nok, sætter Maren kurs mod
Danmark med sine to døtre, Johanna og
Martha.

Pogeskole og telefon
i Tommerup Stationsby
I Tommerup må Maren nu forsørge sig
selv og døtrene. Hun har en lille pension
med fra Amerika, Lundegårds Stiftelse bevilger et beløb til enken, men Maren må
have sig en beskæftigelse. Hun har tidligere undervist, nu opretter hun en pogeskole,
en privatskole for mindre børn. Børnene
skal hver især have en krone med om måneden, og der er plads til 12 elever i smedeboligen. Der kommer tilskud fra amtet,
skolen går godt, men meget er der ikke at
gøre med. Om aftenen supplerer Maren
med undervisning i syning.
Da det kommer på tale at oprette en telefoncentral i Tommerup Stationsby, bliver
Maren tilbudt pladsen som bestyrerinde.
Betingelsen er, at centralen skal oprettes i
et nyt hus. Det har maren ikke råd til, men
hun skaffer grunden på Tallerupvej 66,
håndværkerne bygger huset uden beregning, det står færdigt i 1907. Maren lukker
pogeskolen og bliver centralbestyrerinde. I
aviserne ses følgende annonce indrykket:
”En ny telefoncentral åbnes for driften i
Tommerup Stationsby fra torsdag den 6.
februar 1908”.

Telefonen
Telefonen blev opfundet i 1877. Allerede i
1884 havde man den første telefon på Fyn,
selvfølgelig i Odense, men den fantastiske
opfindelse bredte sig ud over øen.
Den 26. juli 1889 meddelte Fyens Stiftstidende, at der var oprettet en ny centralstation i Verninge. Der var rejst master
og sat klokker op. Ledninger var trukket.
Verninge centralen blev et knudepunkt
ikke blot for egnens telefoni, men også for
forbindelserne mellem Odense, Assens og
Svendborg.

Maren Møller med døtrene Johanna og
Martha på trappen til telefoncentralen.
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Telefoncentralen på
Tallerupvej 66 i Stationsbyen.
Telefonmasterne præger i høj grad bybilledet,
og der kommer flere klokker og flere ledninger
til, efterhånden som flere abonnenter kommer
til. Her et parti fra Tunnelvej med Brænde Å
til venstre langs vejen. I højre side viadukten
fra 1911, der går under jernbanen.

Abonnent nr. 1 var skomager og centralbestyrer Buch i Verninge med ”offentlig
talestation”.
Nr. 2 g ik til købmand Henssel i Verninge.
Nr. 3 b lev købmand Henssel i Nr. Broby.
Nr. 4 H
 andelsetablissementet ”Ejershåb”
ved Tommerup Station.
Nr. 5 K
 øbmand Christiansen på Møllebakken i Knarreborg.
De første år var der ikke ret mange, der
havde telefon. Abonnent nr. 10, købmand
Nielsen i Tommerup, fik ikke telefon førend i 1895. Verninge Apotek oplyses i april
1897 i et tillæg til fortegnelsen over abonnenterne i 1897 at have fået nr. 16. Og så
fremdeles. De handlende tog først telefonen til sig. Nogle af os kan sågar huske,
vi skulle i brugsen eller til købmanden for
at ringe.

telefonistinde, senere overtog hun selv
hvervet som centralbestyrer. Hun passede
trofast sin gerning, indtil hun efter 38 års
virke bekendtgjorde i Fyens Stiftstidende,
at hun af helbredshensyn trak sig tilbage
fra 1. maj 1946.

Telefonistinde Martha Møller
ved centralbordet, 1920.

I 1908 kommer telefoncentralen så i Tommerup Stationsby, hvor Maren Møller bliver centralbestyrer.

Martha Møller 1894-1966
Martha blev født i Chicago, men kom med
Maren til Danmark som ganske lille. Martha var i konfirmationsalderen, da telefoncentralen åbnede i stationsbyen. Hun hjalp
fra starten sin mor på centralen. Først som

Johanna Drud 1887-1979
Johanna, født i St. Louis, Missouri i Amerika, var 9 år, da hun kom til Danmark.
Hun ville være lærerinde som sin mor.
Efter nogle år i huset, begyndte hun på
seminariet i Odense, hvor hun i 1908 fik
eksamen som lærerinde. Samme år søgte
og fik hun arbejde på Odense Friskole.
Lidt klein var hun, men blev antaget med
ordene: ”De ser mig noget svagelig ud,
De kan vist ikke leve ret længe, så De må
hellere få stillingen for dog at opleve den
glæde…” Længe efter, ja år efter, at Johanna var pensioneret, blev hun tilkaldt
til timer på skolen.
Johanna blev gift med Lars Chr. Drud
fra Drudgården på Krengerupvej i Tommerup. Han var bankfuldmægtig i Fyens
Landmandsbank, men måtte stoppe efter
år med sclerose og gik bort i 1941. Johanna og Lars Chr. Drud fik døtrene Bertha
og Anna Margrethe.
Muligvis så Johanna svagelig ud ved sin
ansættelse i 1908, men det må kaldes et
fejlskøn af rang. Johanna var en aktiv
dame, en af Odenses store personligheder, virksom i foreninger og foretagender
til det sidste.

Tanlængerne

Læs flere spændende lokalhistoriske
Bøgild
fortællinger på www.tommeruparkiv.dk

Kai Andersen’s Eftf. A/S
64 75 12 59
AUT. KLOAKMESTER
KLOAK- OG ANLÆGSARBEJDE
VOGNMAND
ALT INDENFOR TRANSPORT
KRAN- OG SPECIALTRANSPORT

WWW.KAI-ANDERSEN.DK
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Facebook:

SOCIALE MEDIER

5690 Tommerup
Af Hans L. Petersen
Facebook gruppen ”5690 Tommerup”
blev dannet på initiativ af Jan Ole Laugesen, Tommerup st. i 2014, og har siden
starten opnået et medlemstal på 4900 +
medlemmer. Antallet er fortsat stigende.
I det daglige er Jan Ole reperatør i en metalvirksomhed, men foto og sociale medier er helt tydeligt hans store passion.
Det har resulteret i konceptet FotoFyn. Gå
ind på FotoFyn.dk, hvis du vil nyde
god fotokunst og kreativitet.
Digitalfotografering og sociale medier er
meget tæt forbundne og Jan Ole har med
sine aktiviteter foruden flere hjemmesider som nævnt ovenfor taget initiativet til
facebook gruppen ”5690 Tommerup” som
er en med i gruppen og læse deres opslag.
For at kunne skrive opslag til gruppen,
skal man godkendes af en af gruppens administratorer. Administratorerne arbejder
efter et helt konkret koncept, som er fuldt
beskrevet på gruppens side. Personlige
konflikter er ikke til debat på gruppens
side, men stoppes og henvises til direkte
kontakt, ligesom annoncering af privat
handel og bortgivning ikke er tilladt. Man
henviser til gruppen ”Køb og Salg i Tommerup”, som er en anden lokal køb, salg
og bytte gruppe. Derudover kan man bruge ”Marketplace” ligeledes på facebook.
Regelsættet for gruppen findes senere her
i artiklen.
Det sociale medie ”facebook” er fortsat
det mest udbredte og måske også det mest
udskældte og mistænkeliggjorte, men hvis
man overholder nogle helt simple regler
om forsigtighed og god opførsel og sans
for væsentlige og det modsatte, kan man
have stor nytte af mediet.
Det er Jan Oles bedste råd at være meget
omhyggelig, når man skal oprette sin profil og således ikke strø omkring sig med
oplysninger, som man ikke ønsker viderebragt, eller tillade videresendelse af opslag, som kun var beregnet for en lukket
kreds. Man bør derfor gennemlæse alle
indstillingsmuligheder ved profiloprettelse og gerne på en skærm, hvor man har
det samlede overblik.
Endelig kan også oprette sin egen lukkede
gruppe, men det er igen vigtigt at overveje hvem man godkendersom deltager,
og hvor langt man ønsker sine budskaber/
informationer udbredt, ligesom det er vigtigt, at vælge sine venner. Uopfordrede
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Intet privat

tgivning

køb og salg og bor
i denne gruppe

venneforslag og meddelelser kan man ligeledes til-og fravælge.

Regler for facebook-gruppen
5690 Tommerup
Bemærk alt privat køb & salg skal ske i
gruppen for dette som hedder “Køb og salg
i Tommerup”
Opslag om dette slettes uden varsel! Samt
vil den person der opretter køb og salg emner også blive udelukket fra gruppen uden
varsel!
Det er tilladt at søge bolig eller dele salgsopslag eller leje opslag fra private
Det er ikke ok at “op” et opslag, dvs.
skrive selv i ens eget indlæg for at få det
op af siden igen. Der er mange der skriver
opslag og alle skal have lov til at komme
til orde! Når et opslag tolkes af os som det
“op’s” så slettes det uden varsel!
Firmaer & virksomheder i området under
5690, er velkommen til at fortælle om deres virke og komme med aktuelle tilbud!
Dog kun et opslag pr. uge. Opslag omkring
aktiviteter & arrangementer skal være til
afholdelse i området 5690 Tommerup
Slå alt op hvad der sker omkring dig her i
Tommerup!
Snup et foto med mobilen og fortæl dig
dagligdags historier om byen vi bor i :)
Opslag omkring aktiviteter & arrangementer skal være til afholdelse i området 5690
Tommerup, dog kan opslag der sker i andre områder godt accepteres hvis det har
en relevans til borgerne her. eks. offentlige
borgermøder etc.
Politiske reklamer er ikke tilladt, her tænkes op mod folketing og kommunalvalg
(et ønske fra brugerne via afstemning om
emnet på siden)
Negativ omtale af personer og lign. tolereres ikke. opslag slettes og skribent slettes
uden varsel!
Siden skal IKKE forsøges bruges på at
lave “shitstorm” mod private eller firmaer!
Har du problemer med enkeltpersoner eller firmaer, så tag den med dem og ikke i
gruppen!

Der bedes venligst men bestemt holdes
en sober tone! Overholdes dette ikke,
fjernes opslag / personer uden varsel! Alt
der IKKE vedrører området, slettes uden
varsel!

Kort om facebook
Aktive brugere: Over 1 milliard.
Billeder: 3.2 milliarder billeder
bliver uploadet hver måned.
Statusopdateringer: 100 mio/dag
Historie: Facebook blev oprettet i februar 2004 af Mark Zuckerberg sammen
med 3 andre medstuderende på Harvard
universitetet. I starten var det kun tiltænkt studerende med en college- eller
universitets-e-mail-adresse. Siden da er
Facebook gjort tilgængelig for alle. Man
kan vælge at indmelde sig i et eller flere
netværk såsom skoler, arbejdspladser eller geografiske regioner. Siden giver brugerne mulighed for at samle sig i grupper
og udveksle tekst og billeder, som man
kan sætte på sin profilside. Samtidig kan
man kommentere andres profiler ved at
efterlade noter på deres sider.
Facebook-grupper: Da det er gratis at
etablere Facebook-grupper benyttes denne funktion i meget høj grad, og den er
med til at skabe kontakt mellem brugere, der ikke i forvejen kender hinanden.
Disse grupper tjener både morsomme og
seriøse formål, og især de seriøse protestgrupper har fået stor medieopmærksomhed. De fleste grupper benytter aldrig
deres medlemsskare til at traditionelle
foreninger eller græsrodsbevægelser, på
trods af at brugerne er positivt indstillede
over for sagen: En fjerdedel af 2277 adspurgte medlemmer af danske Facebookgrupper vil støtte en forening økonomisk
(Der skal dog tages højde for styret meningsdannelse). I 2013 udgav tænketanken Digitale Unge to undersøgelser, der
afdækker unge og teenageres private
og offentlige liv på sociale medier som
Facebook. En af opdagelserne var blandt
andet, at unge har udviklet sociale strategier for at beskytte deres privatliv i forhold til deres nære relationer. Et udbredt
eksempel på sådan en strategi blandt de
unge er at kommunikere via lukkede
grupper på Facebook i stedet for at kommunikere offentligt på deres side.

ÅRETS FORSIDEKUNSTNER

Galleri
Margit Schmidt
Vil du med på min rejse?
Alting starter i det små – små frø – små tanker – små skridt... og sådan er det også for
mit online galleri, som jeg startede i 2017
.

Hvorfor maler jeg
Jeg maler, fordi jeg er vild med farver, og
fordi det giver mit et sus af lykke, når et
maleri lykkes. Og der er svært at lykkes,
for et maleri forudsætter utallige tilvalg
og dermed også fravalg: lærredtype, lærredstørrelse, malemediet, penselbredden,
penselens hårtype, påføringsmetoder, efterbehandling, valg af motiv, farveholdning,
komposition. Et forkert valg – og maleriet
opnår aldrig sit fulde potentiale. Aldeles
skræmmende, men også dybt fascinerende!

Hvor har jeg lært at male
Allerede som barn malede jeg, og min fascination af farver har gjort, at jeg som 55årig fortsat maler. Den praktiske erfaring
har jeg gennem årene krydret med undervisning på diverse aftenkurser, bl.a. Verninge Husflid og Pårup Aftenskole.

Hvor har jeg udstillet
Malerierne, som er produkterne af mit
vedholdende arbejde, viser jeg gerne
frem. Jeg har derfor i september/oktober

i år udstillet i Kunstbygningen Filosoffen, Odense, hvor jeg også udstillede i
efteråret 2013.
Desuden har jeg udstillet hos Vejdirektoratet i både Middelfart og Skanderborg,
DLG i Odense SV og i medarbejderkantinen på Svendborg Sygehus.

Hvilke medier/effekter bruger jeg
Jeg maler med akryl og maler/spartler/
ridser/gnider og vasker mine malerier.
Farverne blander jeg selv, fordi farverne
på den måde bliver mine helt personlige
farver. Når du ser mine malerier – f.eks.
på min hjemmeside – vil du også hurtigt
lægge mærke til, at mit fokus netop er
på farverne. For mig er det ren magi, når
jeg bruger to nye farver ved siden af hinanden og ser, hvordan de sammen løfter
maleriets udtryk.

Hvordan starter jeg et nyt maleri
Når jeg begynder på et nyt maleri, starter
jeg derfor altid med at udvælge 2-3 farver, som jeg skal holde mig til igennem
maleprocessen. Og det er virkelig svært!
Dernæst laver jeg en baggrund, som ikke
nødvendigvis behøver at være gennemtænkt – gerne med nogle stærke linjer
og hurtige penselstrøg. Herefter kommer
arbejdet med lagene, hvor jeg gennemarbejder delområder, indtil jeg kan mærke,
at maleriet som helhed er udtryksfuldt og
i balance.

Hvor finder jeg inspiration
Ethvert udtryk i maleriet skabes af inspiration, og at få inspiration er for mig det allernemmeste: En farve i en kollegas bluse, en
lilla pløjemark, krimiserier med naturoptagelser, en avisartikel eller en gåtur, hvor jeg
ser en rusten brandhane.

Hvor går min rejse hen?
Min rejse begyndte for alvor for 5 år siden, og mit online galleri er en bibeskæftigelse, som jeg prioriterer højt. Derfor
arbejder jeg også vedholdende med udtrykket og teknikkerne i mine malerier,
og jeg har sat mig et mål: At komme ind
på en censureret udstilling.
Hvis det sker, vil det være fuldstændig fantastisk! Og sker det ikke, så har rejsen i sig
selv været det hele værd: Alt det jeg har
lært, alle de mennesker jeg har set, al den
opbakning jeg har mødt!

Hvor finder du galleriet
Du kan følge mit arbejde i mit online galleri, og efter aftale kan du også se malerierne
fysisk på min bopæl i Tommerup St. Og du
er altid velkommen til at ringe til mig.
Web:
Galleri-Margit-Schmidt.dk
Facebook: Galleri Margit Schmidt
Tlf.
61 33 73 82

GRAFISK HUS
ASSENS
Vi trykker på alt...

Tommerup Tryk · Vissenbjerg Tryk · Deslers Grafisk
Drejervænget 8
5610 Assens

Tommerup Tryk
Tlf. 64 76 16 00

Vissenbjerg Tryk
Tlf. 64 47 24 25

Deslers Grafisk
Tlf. 64 71 48 09

Erhvervspark Assens

tt@tommeruptryk.dk

mail@vissenbjergtryk.dk

info@deslers.dk
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MANHATTAN - DET LIGGER I TOMMERUP
ERHVERVSPARKEN er ramme om et virksomhedsfællesskab, hvor en lang række brancher er repræsenteret
og danner grundlaget for sparring, inspiration og gensidig udvikling i en uformel og naturlig klyngedannelse
på tværs af brancher.
”Fælles synergier – for udvikling og vækst” er både vores slogan og det pejlemærke som danner grundlaget for,
at vi udvikler os sammen med virksomhederne - nuværende såvel som kommende lejere.
Bygningerne i Erhvervsparken har, fra de blev bygget som hørfabrik og gennem årene som hvidevareproduktion
til de seneste 15 år som erhvervspark, altid været arbejdsplads for rigtig mange mennesker i lokalområdet.
Som et symbol på den lokale forankring hedder vores mødelokaler Broholm, Baagegaard og Tallerup Huse, der
alle er stednavne fra nærområdet.
Manhattan og New York er navnene på de seneste store byggeprojekter. De to fjerne stednavne illustrerer for
os et aktuelt billede af den transformation de gamle produktionshaller har været igennem, til de nu er moderne
kontormiljøer. Lige som de også er rammerne om nye virksomheder, som er flyttet til kommunen og har bidraget
til, at mere end 300 mennesker har deres arbejdsplads i Erhvervsparken - se et stort udvalg af virksomhederne
på tep.dk

Igen
i år vil vi
gerne benytte
lejligheden til at
takke alle der støtter
vores arbejde. Det er dejligt
at opleve den store opbakning
fra de mange trofaste annoncører,
forfattere og andre der gør udsendelsen
af dette hæfte muligt, og som støtter op om vores
arbejde, så vi fortsat kan være med til at støtte nogle gode
formål

www.julitommerup.dk · www.tommerup.lions.dk

