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Kære Tommerupborgere
Så er det atter ved at være jul, og i Lions
Club er vi glade for, og stolte over, traditionen tro, at kunne udsende julehæftet
”Jul i Tommerup” for 40. gang.

der bl.a. være fokus på covid-19 vaccina
tioner til Ghana og Syd Afrika. Donationen
er doneret af Lions Danmarks Katastrofehjælp som Lions Tommerup er en del af.

Vi takker alle nye og vore trofaste annoncører, forfattere, kunstnere og andre der
bakker op om hæftet, hver især har ydet
deres væsentlige indsats.

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.

I år er det Birgit Clausen 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

Lions Club 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 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 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 Club Tommerup

Årets forsidekunstner
Mit navn er Birgit Clausen og jeg er
autodidakt akvarelmaler.
For mit vedkommende har maleriet
aldrig været en levevej, men en elsket
hobby, som jeg har arbejdet med de
sidste 30 år.
Jeg har udgivet bogen ”Akvarel – på
naturlig vis”, samt lavet mange illustrationsopgaver bl.a. til kirkebladet for
Tommerup og Broholm sogne.
Jeg har undervist mange år i Verninge
Husflid i tegning og akvarel, samt til
”Kreative dage” på Lilleskov Teglværk,
hvert år i uge 29.
Det har givet mig mange glæder. Stor
tak for det, til alle de dejlige mennesker
jeg har mødt gennem kurserne!
For tre år siden blev jeg så folkepensionist, efter 42 år som pædagog, sidst som
børnehaveklasseleder på en folkeskole
på Nordfyn.

Jeg har skruet lidt ned for aktiviteterne, så jeg underviser f.eks. ikke
længere.
Jeg udstiller i begrænset omfang i
kunstforeninger og gallerier, samt
maler billeder på bestilling.
Efter aftale er døren åben her i Brylle,
for alle der er interesserede i akvarelbilleder.
Jeg er optaget af akvarellens mange
muligheder. At male akvarel bliver aldrig kedeligt. Det er et meget levende
materiale at arbejde med, der er hele
tiden nye udfordringer, og dialogen
med akvarellen holder, for mit vedkommende, aldrig op!
Jeg finder mine motiver i naturen,
og foretrækker at sidde ude og male.
Det giver en nærværende og intens
oplevelse, at være direkte i kontakt
med motivet.

Jeg vil gerne vise, at akvarel kan være
både skarpt og præcist, samtidig med
at det transparente og lette akvareludtryk bevares.
Jeg arbejder naturalistisk, med stor
respekt for naturens egne former og
farver, som jeg forsøger at gengive så
ærligt jeg kan.
Kontaktinfo:
Birgit Clausen
Solkrogen 5, Brylle
5690 Tommerup
Email: bcakvarel@gmail.com
Mobil: 24 48 51 59
Web: birgitclausen.dk
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Jul i Tommerup 2021
Af borgmester
Søren Steen Andersen
Det der med arealer og enheder er altid
en sjov størrelse. Som kommune arbejder man i høj grad med forvaltning af
arealer, idet vi vedtager kommuneplaner,
lokalplaner, arealdisponeringsplaner og
meget andet. Fordi det ikke er lige meget, hvordan man udlægger forskellige
aktiviteter og enheder i en kommune.
Men når arealer eller volumen skal gøres håndgribelige, skal det omsættes til
noget, de fleste mennesker kan forholde sig til. Dén opgave er i høj grad en
opgave for journalister, når de skal formidle. Opgaven tager de selvfølgelig til
sig, og alt efter temperament, kan man
jo oversætte f eks hektar og kubikmeter
til mange ting. Gå ind på hjemmesiden
“Journalistenheder.dk” og se efter. Dér
har man forklaringen på, hvorfor avisartikler og TV-indslag ofte handler om,
at noget svarer til et antal fodboldbaner
eller skrivebordplader. Eller noget svarer til et antal drikkeflasker med vand.
Når der udledes 1000 kubikmeter spildevand, beskrives det typisk til 2 mio
(halvliters-)drikkeflasker vand, og når
der anlægges et erhvervsareal på 46 ha,
kan det udtrykkes ved at svare til f.eks.
65 fodboldbaner.
Og hvorfor bruger jeg lige det sidste
eksempel? Jo, for den seneste tid har vi
kunnet fortælle, at Assens Kommune nu
udlægger 46 ha erhvervsjord ved motorvejen oppe ved Grønnemose og Rørup.
Et stort areal, og det svarer nemlig til 65
fodboldbaner - eller for den sags skyld
575 parcelhusgrunde. En konkret virksomhed har købt halvdelen, 23 ha, og
Assens Kommuner udlægger de andre
23 ha til erhvervsjord. Og dette er der
såmænd allerede konkret interesse for allerede nu. Positivt!
Men nu handler dette blad, “Jul i Tommerup” jo som bekendt om Tommerup tidl. kommune, som i øvrigt er et
postnummerområde med at areal på 73
kvadratkilometer og 8.100 indbyggere.
Det udlagte - og omstridte - vindmølleområde i Lillebælt udfor Helnæs fylder
præcis det halve af hele Tommerup tidl.
Kommunes areal. Og Tommerup Kommunes areal svarer til 14% af den nye

kommunes areal, selvom befolkningen
fylder 20% af hele kommunens ditto.
Men hvad sker der så af arealdisponeringer her i postnummeret? Ikke så lidt,
faktisk! I disse år investeres der i to ting,
som kræver arealer; boliger (både lejeog ejerboliger), samt skovrejsninger og
vådområder. Dem skal jeg beskrive her.
Faktisk er der konkrete planer om opførelse af boliger i et større omfang her
i lokalområdet, end der bliver tale om i
Assens Havn, hvor der også er store, private investeringer på vej.
Siden min start i kommunalpolitik for 24
år siden har vi ad flere omgange arbejdet
med at finde investorer til omdannelse af
arealet ved det gamle savværk i Tommerup St. Der er tale om et velbeliggende
og stationsnært areal på over 5 ha, som
er oplagt at aktivere til boliger. Det er der
godt gang i nu. Og her på det allerseneste
er den allersidste del af dette store areal
nu fuldt ud disponeret.
Først kom Tommerup Boligforening med
22 boliger i enden af Buchwaldsvej. Assens Kommune har på anlægsbudgettet
afsat midler til en vejføring derind, fulgt
op af støjafskærmning. I forlængelse af
disse boliger kommer der et friplejehjem
til 265 mio kr suppleret af omkringliggende familieboliger. Der er mangel på
begge dele, hvorfor Assens Kommune
således nu får dækket sit behov for flere
plejehjemsboliger ind - og der samtidig
vil være borgere fra andre kommuner,
som (med deres hjemkommunes finansiering) kan få plads på de tilsammen 48
boenheder med 1000 kvm. fællesarealer.
Firmaet Pleje- & Seniorboliger A/S starter op i 2022-23 med dette store projekt,
der udover 48 plejeboligenheder byder
på 74 boliger for bla. familier.
Allersenest har en ny aktør, Selmergruppen, købt det gamle VSM-Contractors
og de resterende arealer syd for friplejehjemmet og opfører i de kommende års
tid yderligere 53 boliger i den sydligste
ende af det store 5 ha areal ned mod
Smedevej og Tommerup Elektronik og
ud mod den nedlagte Assensbane med

tilhørende stier over mod Tallerupsøerne.
Tilsammen tangerer dette alt i alt 200 nye
boliger.
I Tommerup By fortsætter vi nu de populære udstykninger i Vesterled, som blev
udsolgt på ca. to år. Nu fortsætter vi med
Vesterled II, som ligger i direkte vestlig
forlængelse af eksisterende udstykninger. Således suppleres de 12 eksisterende
byggegrunde af 21 nye. Disse vil i lighed
med de eksisterende have et grønt tilsnit
med overfladevand i små render, der tilføres en lille sø, som igen fører vandet
videre til de genåbnet vandløb, Pindstofterenden, som i dag er rørlagt. I sammenhæng med disse nye grunde vil der
komme en stiforsyning over til daginstitutionen Overmarksgården, som ligger
lige nordvest for Vesterled II, og næsten
deler matrikelskel hermed. Så bliver der
bedre forhold for de bløde trafikanter,
som ellers hidtil har været tvunget op på
Skovstrupvej, som er alt andet end venlig at færdes på - især i det mørke halvår.
Arealerne på Vesterled II overtager vi til
nytår og klargør i løbet af 2022.
Vesterled II er ikke det eneste, der sker i
Tommerup By. En investor har købt 5 ha
bag det gamle Knarreborg Maskinfabrik
og bag det tidl. posthus. Her skal tillige
med opføres boliger, og forberedelserne
hertil er allerede i gang med stedvise træfældninger, m.m.
Således aktiveres den store byudviklingsplan for den vestlige del af Tommerup
By, som omfatter hele trekanten mellem
Sortebrovej, Skovstrupvej og Vestervangen. Denne udviklingsplan blev udvirket
for tre-fire år siden, bla. ved borgerinddragelse og med møder i missionshuset
på Skovstrupvej, hvor vores planforvaltning var flyttet til midlertidigt.
En andet arealkrævende tema er skovrejsninger og udlæg af vådområder. I
Brylle tager Brylle Vandskov stadig form
og tilplantes fortsat. I alt 130 ha, hvoraf
det meste ligger på Assens Kommunes
side af Borreby Møllebæk, tog jeg første
spadestik til sammen med dav. Odense
rådmand, Jane Jegind i 2017. Dette område ligger ovenpå 10% af det grundvand,
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• HUS-installationer • Industri-installationer
• Automatik • Rep. af hårde hvidevarer
Fax 64 76 15 39
Tallerupvej 36 - 5690 Tommerup

64 76 15 05

Gammelt guld
og sølv købes
Tallerupvej 26
Tommerup St.
Tlf. 64 76 33 80
Kunde-P bag forretningen
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der årligt sendes ind i Vandcenter Syds
rør til Odense. Tillige med ligger det også
tæt på Brylle Vandværks grundvandsreserver. Ikke det hele er tilplantet med
skov - der vil også være lysåbne arealer
og rekreative områder med stier, m.m. I
Brylleområdet arbejdes der tillige med
også med udlæg af byggegrunde privat.
Det helt store areal, som dækker over
et af Danmarks største kildepladser til
et vandværk ligger ved Holmehave /
Verninge Mose / Tommerup Made. Her
bliver byerne Nårup, Verninge og Tommerup i fremtiden reelt bundet sammen
af skove og stier suppleret med vådområder. Et område på 500 ha er der nu finansiering til via Vandcenter Syd, Skov& Naturstyrelsen og Assens Kommune.
Størsteparten til de to førstnævnte. Jordfordelingen starter nu, og min hustru og
jeg skyder såmænd også et par små stykker af vores private jord ind i projektet
til vådområdeudlæg. I Assens Kommune
har vi en god dialog med både landbrugsorganisationer, Vandcenter Syd og
styrelserne mht at udlægge vådområder
og lavbundsområder.
Formålet med disse områder er - udover
at beskytte det underliggende grundvand,

som både forsyner Verninge og Odense
(Vandcenter Syd henter 40% af al sit
drikkevand til Odense herfra via en 700
mm(!) ledning) - at tilbageholde kvælstof
til Odense Fjord, samt at binde CO2.

Og på det rekreative område kan vi binde
Nårup, Verninge og Tommerup sammen
med vandre- og trampestier, ligesom vi
bidrager til den biodiversitet, som er så
afgørende for fremtiden også.

Vandløbene i dette område har på det seneste oplevet en bedre vandkvalitet via
klimasøer, sløjfning af kloakoverløb,
samt bedre kloakseparering i Tommerup,
ligesom Holmehave Renseanlæg i de
kommende år sløjfes og det bedre separedede spildevand sendes mod Assens til
et af landets mest moderne renseanlæg
dér. Således sender der snart ikke længere spildevand fra Tommerup, Nårup,
Verninge og Brylle mod Odense Fjord.

Jo, arealdisponering og vækst kan godt
følges ad. Især når de nye boliger opvarmes af grøn fjernvarme, som vi også har
i området.

Udover håndtering af kvælstof via vådområdeudlæg og drikkevand via skovrejsning, så har områdets skovrejsning
også den klare kvalitet, at det binder
masser af CO2.

Man kan også i stedet for bruge sine juledage med familie og venner på nogle
gode gåture i områderne og tage tingene
i eget øjesyn. Det giver også et godt indtryk af proportionerne. Der er gang i ganske meget i relation til både tilflytning,
byggeri, klima og miljø. Vi vil jo gerne
bo og leve her i disse attraktive områder
- og gerne med et mindre og mindre fodaftryk på miljøet og klimaet.

Træer i vækst binder ganske få år efter
sin udplantning i omegnen af 10 tons
CO2 pr. år pr. ha. Således tilbageholdes
der i både Brylle, Holmehave og i den
nyåbnede klimaskov i Lundager ved Assens, op mod 5.000 tons CO2 om året i
fremtiden.

Det hele summer sig op i mange vandflasker, fodboldbaner og skrivebordsbordplader. Det kan læseren af denne artikel
forvisse sig om ved at gå ind på hjemmesiden “journalistenheder.dk” og trykke
ovenstående mange arealstørrelser ind.
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PS: Hvis du ikke ønsker at tegne i julehæftet, kan du hente en pdf-fil på www.julitommerup.dk, du kan printe på din printer.
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Ring for et uforpligtende tilbud

Hans Juel Jensen
VOGNMAND & ENTREPRENØR
AUT. KLOAKMESTER

Dannesbovej 54 · 5690 Tommerup

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.jueljensen.dk · post@jueljensen.dk

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

VVS OG SMEDE
ARBEJDE UDFØRES
Vand
Varme
Naturgas

Solvarme
Blikarbejde
Smedearbejde

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

Vi udfører alt indenfor smede- og maskinarbejde

Trævænget 12 · 5492 Vissenbjerg · Tlf. 64 47 23 57
www.vm-v.dk · rh@vm-v.dk

HANS STORM A/S
REG. NR. 65550

KIRKEBJERG 15 • DK-5690 TOMMERUP
TLF. 63 76 61 00 • BILTLF. 40 96 17 68
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Nu er det snart Jul
Af sognepræst
Niels Lysebjerg, Verninge
Nu er det snart Jul og som et hvert barn
ved, så bliver det Jul den 24. december
Men egentlig er det jo Juledag, som er
den egentlige helligdag, og den blev placeret den 25. december, her ved vintersolhverv, for at dæmme op for en romersk
frugtbarhedskult, hvor man tilbad solen.
Deus Sol Invicticus, den uovervindelige
solgud, der blev fejret netop den 25. december, hvor man kunne mærke at nu
blev dagene længere. Nu var solen på
vej tilbage. Også her i Norden fejrede vi
jul. Som altså ikke har noget med hjul
at gøre. Det kommer af ordet Jól, eller
Jóleblot, da der var tale om en ”blot” altså
en hedensk religiøs offer-fest, hvor man
med rigelig mad og drikke og forskellige
ritualer og muntre lege ville sikre at frugtbarheden og foråret kom tilbage.
Derfor fejrer vi Kristi fødsel ved vintersolhverv. For at komme hedenskabet til
livs. I vore dage kan det synes at evangeliets budskab er trådt lidt i baggrunden.
Som en mand der netop var kommet til
Danmark fra det muslimske mellemøsten
bemærkede; Det religiøse ved den kristne
jul er blevet valgfrit. Som om julemanden
er blevet den egentlige højtidsfest.
Måske, men nu er julemanden jo en
kristen helgenfigur, Skt Nicholas, en
mand der ikke bare bragte julestemning og gaver, men i det hele taget var
og er indbegrebet af kristen næstekærlighed.
Nicholas var biskop i Myra, i det nuværende Antalya i Tyrkiet, sådan omkring
år 300. Han blev senere helgenkåret og
derfor til Sankt Nicholas, og han er skytshelgen for Rusland, Grækenland og Sicilien, skippere, fiskere, bagere, apotekere
og jurister, og især for børn. Efter sigende
fordi han netop var god mod børn og
ifølge en legende reddede tre små piger
fra at blive solgt som slaver, fordi han i al
hemmelighed lagde penge i deres hus. Så
jo, julemanden, er på den måde i virkeligheden det mest kristne man kan forestille
sig. Selve julens budskab er jo kristendommens inderste væsen.
Jul er jo traditioner, det er i de faste traditioner at vi finder identitet, vi finder

tryghed. I en verden der forandrer sig så
hurtigt at den ene generation ikke kan
genkende den anden generations dagligdag, der er julen den sikre havn, vi
vender tilbage til hvert eneste år. Her
samles familien i kendte trygge rammer.
Måske det vigtigste vi hører i evangeliet til Juledag, som så også er blevet
til evangeliet til Juleaften, fordi vi altså
af en eller anden grund fejrer helligdagen aften før, ja det vigtigste vi hører
er Englen der taler til hyrderne og siger
”Frygt ikke. Thi jeg forkynder en stor
glæde for alle folkeslag”
Ja, for frygten har det med at komme
snigende. Vi frygter det vi ikke kender,
det vi ikke forstår, eller som er os fremmed, og derfor svært helt at begribe. I
frygten vokser mistroen. I middelalderen
gav man sigøjnere, jøder, tatere og andre
fremmede skylden for alt fra sygdom og
misvæskt, til pest og naturkatastrofer. Det
er ikke meget anderledes i dag. Det er
næsten altid nogen andres skyld, sådan er
vi mennesker, og vi er altid frygtsomme
overfor det ukendte, og det fremmede. Vi
er så småt ved at komme igennem, det 21.
århundredes foreløbige største krise, når
vi ser bort fra overbefolkning, og rovdrift
på naturen. Her er den egentlige skyldige
en sjælløs, mikroskopisk skabning, der
ikke bekymrer sig om race, alder, rigdom,
religion eller andet, som vi bruger til at
sætte skel mellem os og dem. Men rammer i flæng, og skaber frygt og mistro.
For vi synes vel altid at det er de andre
der bringer smitten med sig, en virus, der
er en usynlig fjende, en ukendt fjende.
Mange af os har måske aldrig haft mere
brug for at undertrykke frygten for det
ukendte. Mere end nogensinde behøver vi at lytte til evangeliets budskab;
Frygt ikke!
Det er muligt Jesus ikke blev født en december nat, det er muligt at han slet ikke
blev født i Betlehem under den store folketælling. På den anden side, så er det
heller ikke umuligt. Der var virkelig en
stor folketælling sådan lige der omkring
Jesu fødsel. En folketælling der sendte familier ud på vejene for at blive registreret

der hvor de oprindeligt kom fra. Og det
er det budskab der lyder til os hver eneste jul: Himlens kongesøn blev født. For
Guds søn blev virkelig født, også selvom
vi ikke kender det nøjagtige tidspunkt.
Ja Jesus blev virkelig født. Det er troens sandhed. Kristentroens grundlag. Og
hvilket smukkere billede kan man forestille sig end Lukasevangeliets fortælling om et lille forsvarsløst barn, født af
en fattig fordreven kvinde i en stald langt
hjemmefra. Aldrig skal nogen føle sig
borte fra Gud, aldrig skal nogen føle at
de ikke er værdige til Gud. Alle, selv hyrderne der må ligge ude på marken sammen med fårene, er Guds børn, og som
de første, får de af englene selv det mest
fantastiske budskab ”Frygt ikke”
Med budskabet om Gud søn der blev
født som et menneske, et lille fattigt
barn. har vi fået et budskab der når os til
den dag i dag. Det samme budskab der
drev Biskop Nicholas, i en grad så han
blev helgenkåret, og udødeliggjort som
ham der bringer selve julens sjæl
I julen har vi brug for at mærke den ånd,
den sjæl, også Nicholas mærkede og
som drev ham. Vi længes efter at samles,
samles og mærke hinandens nærvær, fællesskab, kærlighed og omsorg. Her hvor
mørket kan synes allertungest, har vi brug
for at samles i glæde og varme. I evangeliet finder vi den tro den tillid, at stole på at
det nok skal gå. At vi trods alt skal huske
stadig at leve, stadig at glæde hinanden,
i tilliden til at vi alle passer på hinanden.
I julen fejrer vi lysets genkomst, livet og
glæden, som er forbundet med livets lys.
Kristus er jo lyset. I Johannesevangeliet
er Kristus Ordet og verdens lys, som kom
med Ordet i skabelsen da Gud sagde der
blive lys. Lyset kom til verden og mørket
greb det ikke, skriver Johannes. Ja netop,
midt i den mørkeste tid mærker vi at lyset og livet og glæden er uovervindelig.
”Foråret så sagte kommer” skrev den
danske digter og Præst Kaj Munk. Og
fortsatte, snart kan vi vente den lysende
sommer. Må denne juls lys og glæde give
os mod og håb om et befriende forår og
en lysende levende sommer.

Glædelig Jul.
7

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

Glædelig Jul
og
Godt Nytår

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

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

HAVESERVICE

v/ Vagn Jensen
Kløvermarksvej 19, Brylle
5690 Tommerup
Tlf. 64 75 23 46
Mobil 40 33 96 23
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Lions Tommerup,
åbner nu op for kvinder
Af Jørgen Rasmussen
Præsident Lions Tommerup

Lions Tommerup har traditionelt været
en klub for mænd, men åbner nu op for
begge køn.
Lions klubber i Danmark og internationalt er traditionelt opdelt i mandeklubber, kvindeklubber og blandede klubber.
Klubben i Tommerup har indtil nu været
en klub for mænd, men vi har erkendt at
det er ”out-dated”, og selvfølgelig skal
det være en blandet klub. Vi glæder os
derfor til at få en masse kvinder, som
medlemmer. Vi kan forstå på andre klubber der har gjort det samme, at det skaber
ny dynamik, der fører til nye ideer og
en rigtig god og anderledes stemning på
møderne.

Som alle andre har vi ligget underdrejet i Coronatiden, men vi er nu kommet
godt i gang igen med vores månedlige
møder, indsamlingsarrangementer og
doneringer. Vi har bl.a. doneret penge til
belysning af kvindeegen i Brylle, nyt TV
til Verninge Idrætsforening og en havetraktor til Tommerup speedway og motocross klub.
I 2022 kan Lions Tommerup fejre 40 års
jubilæum og det vil betyde at vi uddeler ekstra donationer til næste år. I den
forbindelse vil vi opfordre lokale idrætsklubber, institutioner, foreninger mv. til
at lægge hovederne i blød og fremsende
ansøgninger.
For at kunne uddele disse beløb har
Lions Tommerup i løbet af året en række
aktiviteter og det er Jeres støtte hertil der
gør det muligt, så tak for det.
Ansøgning om støtte kan indsendes via
mail til lions@tommerup.dk. Der er ingen forhåndsregler om hvad vi støtter, så
hold jer ikke tilbage.

BILÆUM
JU

mindst

Find 7 fejl
Julesjov

Lions Club er en verdensomspændende
organisation, i øvrigt den største NGO i
verden og har til formål at hjælpe mennesker i nød.
Alle omkostninger til administration
betales af medlemmerne, så hver eneste
indsamlet krone går direkte til godgørende formål. Vær opmærksom på dette
– intet indsamlet beløb går til andet end
hjælpearbejde og donationer.
Generelt yder Lions støtte til fattige områder og ved naturkatastrofer. Som et
gennemgående tema ydes støtte til behandling af øjensygdomme og diabetes
og især hjælpemidler til blinde har stort
fokus.
Behov for støtte bliver ikke mindre, så
vi håber I fortsat vil bakke op om vores
lokale arrangementer.

Jeg vil hermed ønske alle læsere en
rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Besøg vores hjemmeside www.julitommerup.dk, og svar på nogle
få spørgsmål, så deltager du i lodtrækningen om en præmie til en
værdi af 300 kr. Konkurrencen har noget med denne side at gøre!

Brilles
nissehue

Gnavpots
nissehue

Lystigs
nissehue

Prosits
nissehue

Søvnigs
nissehue

Dumpes
nissehue

Bri11es
nissehue

Gnavpots
nathue

Lystiges
nissehue

Pros!ts
missehue

Søvnigs
nissehue

Dumpes
nissehat

Du finder konkurrence og sidste frist for deltagelse samt løsningen på ’Find 7 fejl’ på www.julitommerup.dk.
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Vi ønsker alle en glædelig jul
samt et godt nytår

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

Discount med holdning

Vognmand

ARNE NIELSEN
Brylle . Tlf. 64 75 14 15

To m m e r u p S t .










BRYLLUPS FOTO & VIDEO
GRAVID
NEWBORN
BABY / BARN
PORTRÆT
PASFOTO
KONFIRMATION
STUDENT
L U F T F O T O & V I D E O DRONE

 FOTOGRAFERNE IGAARD 
TALLERUPVEJ 33  5690 TOMMERUP ST.

TLF.: 30564057

WWW.IGAARD.DK  INFOIGAARD.DK

Du kan nu, uanset hvilket kontingent du har,
træne i både Tommerup, Bellinge og Odense

SPAR

299

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

Fin Form Tommerup · Fin Form Bellinge · Fin Form Odense

å
ere p
Læs m rm.dk
finfo
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v/ Lene Kjær Andersen

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

Årets sportspræstation 2021

Tommerup Vandpolo

Årets sportspræstation

Lions Club Tommerup kvitterer
for den flotte indsats med en
præmie på 5.000 kr.

Af Karl-Emil Greve
Cheftræner Tommerup Vandpolo

2021 blev et historisk år
for Tommerup Vandpolo
Tommerup Vandpolo har en vision hvor
vi ønsker at udvikle vandpolosporten i
Tommerup og fastholde vores dygtige
spillere i klubben, derudover er det vores
ambition at ungdoms og senior holdene
skal ligge i toppen af deres rækker.
Covid 19 og Corona restriktioner gjorde det meget svært i 2020-2021, idet
svømmehallen blev lukket for alle klubbens børne- og ungdomshold. I november 2020 oplyste DIF og regeringen dog
at alle hold der spillede i landets bedste
rækker kunne træne og spille kampe,
hvis alle overholdt DIF´s regler. Dette
benyttede Tommerup holdenes spillere
til fulde.

Danmarksmestre 2021

Begge hold fik trænet optimalt i foråret
og vi fik også mulighed for at komme på
træningslejr i Kolding i påsken op til de
Danske Mesterskaber.
Dameholdet har vundet mesterskabet
i 2016 og i 2020 og skulle så bevise at
de kunne genvinde mesterskabet i 2021,

Danmarksmestre 2021

Gode blokeringer i
Tommerups forsvar
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Tommerup Tømrer & Snedker ApS

64 76 10 75 · 81 75 10 20

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

www.john-madsen.dk

GLASARBEJDE · NYBYGNING
TILBYGNING · OMBYGNING
TAGARBEJDE · RENOVERING
Speciale: Døre og vinduer efter mål

Tallerupvej 49 - Tommerup St.
5690 Tommerup

Møbler
Design · Produktion

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

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

www.grundejerservice.dk
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Træner Nicolaj Villadsen i angreb
hvilket der blev arbejdet hårdt for. Damerne vandt alle indledende kampe
overbevisende og i finalen blev Slagelse/
KVIK ligeledes besejret. Sejren var da
også ekstra god når vi kunne bevise at vi
kunne vinde to år i træk.
Herre holdet har aldrig været i en finale om det danske mesterskab før. For
at komme i finalen havde holdet spillet
nogle helt suveræne indledende runder,
de havde kun tabt en kamp, hvilket helt
klart skyldtes den gode træning, alle havde stillet op til hele foråret. I semifinalerne vandt vi begge kampe overbevisende.
Desværre var holdet ikke klar i første finale mod KVIK, Kastrup hvor vi tabte
med 10-7, hvilket holdet dog fik rettet op
på i anden finale. Anden finale blev vundet med 11-8 over KVIK, Kastrup. Det

betød at mesterskabet skulle afgøres på
straffekast, som Tommerup vandt.
Finalepladsen/mesterskabet gjorde at vi
blev inviteret til Nordiske Mesterskaber
for klubhold i Finland i oktober. Her var
vi meget tæt på at spille os i finalen, men
måtte nøjes med en bronzemedalje og
æren af at være det tredje bedste hold i
Norden 2021.

videofilm, som bliver delt på Facebook
og samtidig rekruttere vi nye børn til de
mindste hold ved personlig kontakt til
dem og forældrene. Dette har resulteret i
at vi i september – oktober 2021 har fået
15-18 nye spillere på vores U11 hold,
som vi glæder os til at udvikle og senere
se på vores senior dame og herrehold.

Lørdag den 22. maj 2021 vil gå over i
klubbens historie som den lørdag hvor vi
vandt begge senior mesterskaber.
Klubben består ikke kun af de to senior
hold og i august måned startede hele
klubben op igen, hvilket også betyder
at der arbejdes hårdt på at få flere ungdomsspillere i gang igen. Dette er bland
andet sket ved at vi har lavet flere små

Tommerup Vandpolo har hold
fra 5-8 år, U11, U13, U15, U17
samt Dame og Herre Senior
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DRUD’S
VINDUESPOLERING
»Flot arbejde – flinke vinduespudsere,
holder aftalerne og til fornuftige priser«

Solceller
Privat & Erhverv

»Et rigtigt flot stykke arbejde
til en fornuftig pris«

Højeløkkevej 18B
5690 Tommerup

»Super fint arbejde til en
rigtig fornuftig pris«

Middelfartvej 11E
5000 Odense C
Tlf.: 63 76 60 90
kontakt@sikker-el.dk
www.sikker-el.dk

51 88 88 03

En sikker forbindelse
med kunden i centrum

VINDUESPOLERING PÅ FYN

Åbningstider:
Mandag - fredag 9 - 17.30
Lørdag
9 - 12.30

DAMPA® Silent Board Flex - akustikpaneler til vægge

Tallerupvej 15
5690 Tommerup
Tlf. 64 75 10 16
tommerupapotek.dk

Glædelig Jul & Godt Nytår

Både private
og erhverv
✔ Parcelhuse
✔ Lejligheder
✔ Kontorer
✔ Erhverv
✔ Institutioner
v/vinduespolerer Michael Bønke
Kroggårdsvænget 13, Brylle
5690 Tommerup
Email: suverenpolering@pc.dk

 Ring og få en suveREN aftale...
DAMPA Aps · 5690 Tommerup · www.dampa.dk
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Tlf. 4027 2703

Virksomhedsportræt:

Base2Charge
Af Thomas K. Poulsen
Lions Club Tommerup

Produktet

Base2Charge har egen udviklingsafdeling

Portræt af en virksomhed i
Tommerup Erhvervspark

til at kunne tage konkurrencen op med
”de etablerede” på markedet.

Virksomheden Base2Charge udvikler og
producerer ladestandere op til 2 ✕ 22 kW
til El-biler, ud fra ideen om at det skal
enkelt og overskueligt at tanke strøm
på bilen uden dyre abonnementer. Betalingsformen kan være privat regning,
mobile-pay eller gængse betalingskort.

John Kristensen er i dag Direktør
og den øvrige sammensætning kan
ses på virksomhedens hjemmeside:
www.base2charge.com.

Ladestanderkonceptet Base 2 Charge
omfatter også en total administrationssoftware hos Base 2 Charge, som giver
optimal fleksibilitet ved driften og brugen af ladestanderne. Softwaren udvikles
og vedligeholdes i huset.

Ladestanderne er karakteriseret ved at
tilbyde en løsning uden abonnement,
attraktiv modene design, brugervenlig,
delevenlig og økonomisk.
Kunderne er primært erhvervs virksomheder og offentlige institutioner. Der er
således lavet aftale om levering af 50

ladestandere til Assens Kommune. Der
er leveret standere til flere virksomheder
i hele landet.
I indeværende år er der leveret 150 ladestandere, og man forventer at runde 300
inden årets udgang.
Der arbejdes også på løsninger til private
husstande, i form af ladebokse til opsætning i garager eller carporte.
Går du med tanker om at købe El-bil næste gang, vil det være en god inspiration
til beslutningen at besøge Base 2 Charge
websitet www.base2charge.com.

Standeren betjenes via en app på mobiltelefonen og en QR-kode på standeren.
Her kan man finde nærmeste stander, aflæse prisen på 1 kWh, betale med mobilpay eller betalingskort osv.
Virksomheden
Virksomheden startede i januar 2021, og
ligger i Tommerup Erhvervs Park (TEP).
Starten kom efter ideer fra flere lejere i
Tommerup Erhvervs Park. Her var det
specielt virksomheden Optilogic samt
daværende direktør i TEP, John Kristensen som arbejdede på ideen. Siden er andre interessenter kommet til på bl.a. markedsføringssiden og man står nu således
rustet med udvikling, produktion og salg

Produktion og test foregår i Erhvervsparken
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TOMMERUP
FORSAMLINGSHUS
KIRKEBJERG

Hyggelige lokaler
Altid til tjeneste
Henvendelse på værtens
tlf. 21 83 82 21

2020

Bagerr
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Vissenbjerg bageri
Vestergade 5

Vissenbjerg

Adresse
Tommerup Fysioterapi & Osteopati
Lindealle 35-37
5690 Tommerup
Tel. 64 76 18 34
mail@tommerup-fysioterapi.dk
www.tommerup-fysioterapi.dk
Osteopater

••
••
Sekretærer
Wegener
• Anita
Bøgelund
•• Marianne
Suzannah Møller

Jacob Vind
Monica Knørr (stud)
Steen Thomsen (stud)
Kjartan Jaussi (stud)

Fysioterapeuter

Prescha Mørk
•• Andreas
Ann-Marie Schou Frederiksen
Hansen
•• Charlotte
Dennis Setterby Skouw
Basse
•• Julie
Kathrine Madsen
Koch Davidsen
•• Louise
Mia Kyvgaard Budolfsen
• Mie Kristin Pedersen

Meldgaard
•• Nanna
Søren Henrik Olesen
Stine Huusom
•• Stefan
Bang Graversen
Massør

• Marlene Abildgaard

err

Knarreborg

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:
info@brylle-forsamlingshus.dk
Tlf. 64751657
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Virksomhedsportræt:

Igaard Fotograferne

Igaard Fotograferne
3056 4057
info@igaard.dk / info@newbornfoto.dk
www.igaard.dk / www.newbornfoto.dk
Facebook og instagram:
@fotoigaarddk & @newbornfoto.dk

Af Tina og Jan Igaard
Vi hedder Tina og Jan og havde tidligere butik i Ringe, men grundet ny lokal plan for Ringe midtby som forbød
os, at reklamere som hidtil valgte vi, at
opsige lejemålet i Ringe, og gik så på
opdagelse rundt om på Fyn efter nye
egnede lokaler, det var ikke nemt, vi
har nogle krav som skal være opfyldt
for, at vi ville skrive kontrakt.
Krav som lounge-område til de mange
dejlige nybagte, og trætte forældre, område til newborn fotografering (fotografering af nyfødt) som kan stå fremme
hele tiden, område til pas fotografering,
område til portræt fotografering, rum til
opbevaring af de mange smukke gravid
kjoler og newborn props (tilbehør) er
blot nogle af kriterierne vi havde.
Vi fandt lokalet på Tallerupvej i Tommerup St. i slutningen af november
2020 og skrev kontrakt med ejeren af
bygningen Så kom regeringens Corona
restriktioner, som lukkede butikker, frisørsaloner osv.. så reelt kom vi først i
gang i april 2021.
Tommerup St. ligger utroligt godt placeret i forhold til, hvor vi har vores
opgaver henne, og er der at komme til,
toget stopper jo 600 meter fra atelieret
på Tallerupvej, og rejsetiden er kun ca.
10 minutter Fra motorvejen til atelieret
er køretiden 7 minutter fra afkørsel 55
Vissenbjerg.

Vi er ofte på opgaver i Jylland og på Sjælland, så den korte afstand til motorvejen
er atelierets beliggenhed helt perfekt.
Vores privatadresse er Kværndrup – rigtig mange af vores opgaver ligger ”ude
af huset”, og mange fotograferinger i
studiet kræver fuld koncentration fra os
begge to. Det resulterer i nogle af vore
kunder kan risikere at komme til en låst
dør – desværre for selvfølgelig er det frustrerende, at der ikke er ”nogen hjemme”
hos fotografen, når man nu lige har børnebørnene hjemme i det pæne tøj.
Vi ønsker selvfølgelig ikke at afvise en
opgave, men arbejder på, at forbedre os
på tilgængelighed.

Hvis man ringer, sender en sms eller en
e-mail og laver en aftale inden man kører
hjemmefra, så kan man være sikker på,
at døren er åben på det aftalte tidspunkt.
Book gerne en tid, i så god tid som muligt, da vores kalender er fyldt godt op,
så man kan ikke forvente, at man nødvendigvis kan få en tid i samme uge som
man skriver, men vi gør hvad vi kan, og
flytter nogle gange, hvor det er muligt
med andre kunder, også rundt på aftaler
for, at få puslespillet til at gå op.
Alle har taget virkelig godt imod os her i
byen, og vi har fået virkelig mange lokale erhvervsdrivende og private som nye
kunder, hvilket glæder os enormt meget.

Newborn fotografering skal helst foregå
inden for de første 0 til 10 dage fordi, her
sover jeres lille baby rigtig meget, og er
derfor ofte nemmere at få til at ligge i de
klassiske newborn poseringer. Allerede
efter 2 uger vil din baby gerne strække
arme og ben, og sover ikke helt så meget/
tungt som lige efter fødslen.
Vi afsætter rigtig god til til newborn
fotografering, og din partner og evt.
børn/hund må hjertens gerne komme
med på nogle af billederne.
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Brylle Auto Enkelt og lokalt
Plouggårdsvej 18 · 5690 Tommerup · Tlf. 64 75 15 08
kent@brylleauto.dk · www.brylleauto.dk

Boligprojekter hos Miljø•Byg&Bo

Svanevej 10 -12 │ 5690 Tommerup │ kontakt@miljo-bo.dk │ 64762164 │ www.miljo-bo.dk
Miljø•Bo A/S har eksisteret i mere end 30 år og er i rivende
udvikling med både boligudlejning og ejendomsudvikling.
Den spændende udvikling spreder sig over hele landet,
men med et særligt fokus på Fyn. I Odense bliver det gamle
lærerseminarium i øjeblikket omdanne til SeniorBOfællesskab
Odins Have. I Svendborg arbejdes der også på at lave et
SeniorBOfællesskab i den gamle og herskabelige Amtmandsbolig på Tvedvej 2 samt øvrige boliger. I Tommerup arbejdes
der både på opførelse af boliger samt grundsalg. Følg vores
hjemmeside og Facebook for mere info.
Også i Brobyværk, Dyreborg, Skårup samt Faaborg
arbejdes der med udvikling af eksklusive lejligheder.
Skal der sættes en fællesnævner på disse ejendomme, er en
naturskøn beliggenhed. Ejendommene ligger med udsigt til
hav, å eller smukke grønne områder.

Alt i små og store maskiner
til professionelle & private
GMC sælger og servicerer små og store maskiner til det
professionelle erhversliv, offentlige institutioner samt private.

Glamsbjerg Maskin Center

Toftegaardsvej 2 · 5620 Glamsbjerg
Tlf. 64 72 14 60 · www.gmc-fyn.dk
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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

Med 60-65.000 årlige kilometer i bilen,
kommer vi rigtig godt rundt i landet. Det
er mest Jan som triller de mange km. Da
Tina oftest styrer butikken/fotostudiet.

Portræt fotografering giver stor glæde
til dem der får et dejligt billede, det kan
være af studenten, søskende, hele familien eller blot dig selv, det kan foregå i
studiet eller på en lokation.

Cirka halvdelen af vores 30-35 årlige
bryllupper er på Sjælland. Der har vi
blandt andet en eksklusiv aftale med
Rungstedgaard og andre spændende lokationer om, at de anbefaler os til deres
bryllupper. Den anden halvdel foregår på
Fyn og i Jylland.
Vi får også mange enormt sjove og spændende opgaver, vi har bl.a. haft fornøjelsen af at tage billeder til Danmarks første
kirkelige varmluftballons vielse. Det betød, at Jan skulle med op i luftballonen
sammen med præsten og brudeparret for,
at forevige parrets vielse med smukke
billeder.
Mens ballonen blev gjort klar, blev der
lavet drone video og foto, det var en noget anderledes opgave end de andre bryllupper, som tæller alt fra de lille intime
havebryllup til det helt store slots bryllup
på f.eks. Holckenhavn slot, Hørsholm
Slot, Næsbyholm Slot og Sophienberg
Slot ved Rungsted, alle steder har vi været mange gange, og det er virkelig også
nogle dejlige oplevelser. Men for os er
der ingen forskel i vores arbejde, om det
er det ene eller andet sted, at vielsen skal
foregå, fordi vi knuselsker bryllupper.

mark, og derfor bookes vi typisk 1,5 - 2
år frem. Hvert år må desværre sige nej
tak til 10-15 bryllupper.
Vore andre specialer: ”Gravidfotografering og nyfødte børn”, er mindst lige så
populære hos os og det er rigtig hårdt, at
måtte sige til mange gravide og nybagte
forældre fordi, vi ikke med god samvittighed kan nå flere.

bedsteforældre, der gerne vil have smukke billeder af barnebarnet, er, book tid
så hurtigt som muligt. Kontakt os gerne
tidligt i graviditeten, og skriv os meget
gerne på den liste, der får besked, så snart
den lille er født, eller hvis det drejer sig
om et bryllup, så lige så snart datoen for
brylluppet er besluttet. Det giver de største chancer for at booke os.
Bookinger kan ske enten via mail, telefonen, sms eller hjemmesiden, men der er
bestemt også mulighed for, at kigge ind i
studiet/kontoret på Tallerupvej 33 i Tommerup St.

Så en kæmpe anbefaling fra os til kommende forældre eller måske kommende

Vi glæder os meget til at byde dig
velkommen i vores foto butik.

Gravid billeder kan være både i studiet
eller på en lækker lokation i skoven,
ved stranden på et slot eller lige hvor
du har lyst, og vi laver billeder i mange
forskellige stilarter, lige fra fashion over
nude/semi nude, undertøj, og til billeder
i en af vores virkelig smukke graviditetsfotoshoot-kjoler, som du naturligvis låner uden beregning.

Bryllupper er en af vores helt store passioner, vi elsker simpelthen bryllupper,
og har godt 150 brylluppers erfaring fra
hele Danmark. Vi laver selvfølgelig også
trash the dress stilen – så skal du giftes
eller er du blevet gift, og vil du have nogle specielle billeder, så kontakt os meget
gerne.

Selvom vi også løser andre fotografiske
opgaver, så er gravid, newborn, bryllupper og drone opgaver de helt store passioner for os.

Fuld tryk siden 2015
I dag har vi rigtig mange bestillinger
hver eneste uge. Vi har ramt et meget
efterspurgt bryllupsfotokoncept i Dan-
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Abildfarm Multiservice
2090 3630

✔ Græsslåning
✔ Algebehandling af fliser
✔ Rensning af tegrender
✔ Hækkeklipning

2870 2128

✔ Terasseopgaver
✔ Indkørselsopgaver
✔ Mindre håndværkeropgaver
✔ Alt i gravearbejde

We make your garden shine
Find os på Facebook:
Abildfarm Multiservice

CVR 16856789

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

frydenborg@privat.dk

Verninge Blomster Center
Hesselhoved 4 · 5690 Tommerup
Tlf. 64 75 18 13

PLASTSVEJSNING
På Energivej 9, 5492 Vissenbjerg · Telefon 64 47 28 00
info@danskpesvejsning.dk · www.danskpesvejsning.dk
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Traditionelt binderi
Alternativt binderi
Begravelses binderi
Brudebuketter
Kistebuketter
og meget mere...
www.verningeblomstercenter.dk

Bygherre lover:

Nyt friplejehjem færdigt i 2023
Af Hans L. Petersen
Lions Club Tommerup
Pleje- og Seniorboliger ApS har aftalt
med Tommerup Kommune, at selskabet
skal stå for opførelsen af et nyt fripleje
hjem med 48 plejeboliger og 50 blandede boliger for seniorer på den tidligere
savværksgrund i Tommerup St.
Seniorboligerne og plejehjemmet ligger hver for sig, men fællesfaciliteter
såsom aktivitetsrum, cafe og evt. madordning fra friplejehjemmets storkøkken, vil blive tilgængeligt for begge
boligtyper.
Fællesfaciliteterne kommer til at ligge
i en separat bygning således, at man
får adgang fra seniorboligerne uden at

50 seniorboliger

skulle igennem plejehjemmet, medens
plejehjemmet får direkte adgang.
Det bliver en betingelse for operatøren
af plejehjemmet, at der skal skabes aktiviteter i området og tilbydes madordninger til seniorboligerne.
En del af plejehjemmet bliver indrettet
specielt for demente.
Projektet er det første af sin art i Danmark, siger man fra Pleje- og Seniorboliger ApS.
Projektet har været undervejs i flere
år, men planen er nu, at man begynder
Nyt friplejehjem færdigt i 2023
– stod der i Fyens Stiftstidende
13. okt. 2021.

byggeriet i foråret 2022 og det skal stå
færdigt i slutningen af 2023. Budgettet er på 200 millioner kroner, som skal
finansieres med private midler.
Boligerne vil være for såvel borgere fra
Assens Kommune som borgere udefra,
men Assens Kommune betaler kun for
de pladser, som besættes med Assensborgere.
Pleje- og Seniorboliger ApS roser Assens Kommune for aktiv deltagelse i
projektet, som vil blive tilbudt til andre
kommuner.

Behandling på dine præmisser

Friplejehjem
48 lejligheder
i 2 etager
Kranio Sakral
Terapi
Behandling
på dine præmisser
Kranio
Sakral Terapi
Massage.
Infrarød
sauna
Massage, infrarød sauna
Healing.
Håndlæsning
Healing, Håndlæsning

»Jeg kan kun sige, hvis du ikke har
været i Karlinnas kyndige hænder, så
skynd dig at få bestilt en tid, for det
er simpelthen fantastisk, hvad hun har
gjort for mig og min krop.«
” Jeg kan kun sige, hvis du ikke har været i Karlinnas kyndige hænder,
så skynd dig at få bestilt en tid, for det er simpelthen fantastisk, hvad
hun har gjort for mig og min krop”
Karlinna Frederiksen
Fuglebakken 3

5690 Tommerup
Tlf: 26830131

www.karlinnas.dk

Karlinnas@outlook.dk

Café og aktivitetssal
med torv foran

Karlinna Frederiksen
Fuglebakken 3 · 5690 Tommerup
Tlf: 26 83 01 31
Karlinnas@outlook.dk

www.karlinnas.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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HØJFYNS
VOGNMANDSFORRETNING
v. Claus Andersen

HAUGE STÅL
HAUGE INSTALLATION

20 82
77
71
Tommerup

HYGIND SMEDIE
TH OVERFLADEBEHANDLING

LEH-SERVICE
og MASKINUDLEJNING

www.haugegruppen.dk
Tlf. 66 18 96 00

64 76 23 13
Møllebakken 15
5690 Tommerup

Fælles Om.
Økonomien
Middelfart Sparekasse i Odense er med
dig, når de største økonomiske beslutninger i livet skal træffes.
Hos os får du en personlig rådgiver,
som kender dig og din økonomi, og
er til at få fat på. De bedste løsninger
finder vi nemlig i fællesskab.
Læs mere på
midspar.dk/blivkunde
Dalumvej 54 B · midspar.dk/odense
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Verninge
Savværk

A
P
S

BRÆNDE
TØMMER
TRÆFLIS
TLF. 64 75 14 65
www.skovservice.dk

Klimatilpasning og nye kloakker
giver rekreative muligheder
Af Poul Erik Kristiansen,
bestyrelsesformand for Assens Forsyning A/S

Dronefoto af Regnvandssøerne ved Tallerup
Regnvandssøerne ved Tallerup er anlagt af Assens Forsyning A/S som et tekniske anlæg, der skal gøre lokalområdet modstandsdygtigt over for de stigende mængder nedbør, der følger med den globale opvarmning. I det nye år går Tommeruppernes Lokalråd
for alvor i gang med at indrettet det omkringliggende areal til rekreative formål. Foto: Assens Forsyning A/S.
I oktober kunne Assens Forsyning sammen med Assens Kommune og Tommeruppernes Lokalråd langt om længe
indvie Kirkebjergsøerne. Det kunne vi på
et naturrigt og spændende område, hvor
der foruden søerne og det fritlagte Rævedamsløb, også er anlagt stier og broer,
bygget bålhytte, opsat borde og bænke
samt plantet træer og buske m.m.

Snoren klippes

Kirkebjergsøerne er dermed endnu et
unikt eksempel på, hvordan samarbejde
mellem forsyningsselskab, kommune
og frivillige kræfter giver naturværdi og
skaber nye muligheder i lokalsamfundene.
Vi kan inden for lovens rammer kun
afholde udgifter til kloakker og regnvandsbassiner, mens rekreative arealer
skal finansieres af kommunen eller ved,
at lokalråd, beboerforeninger m.fl. søger
fonde, sponsorer eller på anden måde bidrager til at afholde udgifterne.

9. oktober 2021 kunne samarbejdspartnerne langt om længe indvie Kirkebjergsøerne.
På billedet er det formand for Tommeruppernes Lokalråd, Martin Winther-Gaasvig,
bestyrelsesformand Poul Erik Kristiansen og borgmester Søren Steen Andersen, der i
fællesskab klipper snoren. Foto: Assens Forsyning A/S.
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EJGILS
MALERFORRETNING

Tømrer og snedker
Alt indenfor tømrer og snedkerarbejde

GARANTI
DANSKE MALERMESTRE

Assensvej 362
5690 Tommerup
Tlf. 40 92 19 38

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

WWW.ATMCONSULT.DK

Vi tænder
den gode
julestemning

Fjernvarme er
fællesvarme.
Og sammen sætter vi
kurs mod en
grønnere fremtid.
Vi ønsker alle en
glædelig jul!

24

Vandløb og deltagere ved indvielsen
For Assens Forsyning A/S er det en ønskværdig situation, når gennemførelsen af klimatilpasningsprojekter og anden nødvendig
infrastruktur kan kombineres med udviklingen af parker, rekreative områder og byrum, der giver naturværdi, fremmer biodiversitet
og som skaber nye muligheder for lokalsamfundene.

En ønskværdig situation
For Assens Forsyning A/S er det derfor
en meget ønskværdig situation, når gennemførelsen af klimatilpasningsprojekter og anden nødvendig infrastruktur kan
kombineres på den måde som det blandt
andet er sket ved Kirkebjerg.
Og så er der sikkert nogen, der også har
bemærket det hidtil største klimatilpasningsprojekt på Vestfyn, hvor vi i Tom-

merup Stationsby har anlagt Regnvandssøerne ved Tallerup. Det er sket efter
samme model, hvor vi som forsyningsselskab har etableret et teknisk anlæg,
som skal gøre lokalområdet modstandsdygtigt overfor kraftigt regnvejr, og hvor
det er aftalt, at Tommeruppernes Lokalråd kan anvende og etablere faciliteter på
området omkring søerne.
Det frivillige arbejde med at anlægge
stier og opholdsarealer, plante træer og

Dronefoto af Kirkebjergsøerne

buske, bygge legepladser m.m. er så små
i gang, og vil for alvor tage fart i det nye
år, når Tommeruppernes Lokalråd for alvor går i gang med at bruge de cirka 1,5
mio. kr. de på fornem vis har søgt og fået
bevilliget fra fonde.

Tak for indsatsen
Jeg vil derfor gerne sige tak til alle, der
på den ene eller anden måde har taget del i arbejdet med at anlægge både
Kirkebjergsøerne og Regnvandssøerne
ved Tallerup. Det er projekter, jeg ved
bliver bemærket andre steder i landet,
og at den samarbejdsmodel, vi bruger
i Assens Kommune i forbindelse med
klimatilpasningsprojekter og udvikling
af nye byrum og parker, har inspireret
forsyningsselskaber og kommuner andre
steder i landet.

Den tidligere markedsplads ved Kirkebjerg er blevet omdannet til et rekreativt
område med stier, beplantning og faciliteter. Havde Assens Forsyning været
alene om projektet, var det udelukkende
blevet et teknisk anlæg til at håndtere
regn- og overfladevand. Foto: Assens
Forsyning A/S.
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Tommerup Bys
Fjernvarmeforsyning
Vi ønsker alle en varm jul!

Åbent: Torsdag fra kl. 19 samt
Fredag kl. 15-18

KJÆRSGAARD
Vesterlaugsvej 7, Brylle

www.tommerupbyfjernvarme.dk

Murermester
Karsten Berg
Aut. kloakmester

Medlem af

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

www.ferie-fyn.dk

Pia Beck Larsen
Bjelkevej 9
5690 Tommerup
Tlf. 20 66 13 80
pia@poetry-blomster.dk
www.poetry-blomster.dk

DIT LOKALE AUTO VÆRKSTED
I BROBYVÆRK OG TOMMERUP
TLF. 213312 00
www.rhautoteknik.dk

Sortebrovej 3

Tallerupvej 22

Søndergade 5

Bredgade 32

Tommerup
Tommerup St.
Glamsbjerg
Aarup

Åbningstider

64 76 33 83

64 76 16 12

21 75 33 83
24 75 33 83

(også uden tidsbestilling)

Mandag-Torsdag kl. 8.30-18.00
Fredag
kl. 8.30-17.00
Lørdag
kl. 8.00-12.00

www.haar-saksen.dk
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Lions Club Tommerup

Chartret 1982
Af Hans L. Pedersen, Lions Tommerup

Lyst til blive medlem?

Hvis du har lyst til at blive medlem eller har spørgsmål til Lions
Club Tommerup, så send en mail
til: tommerup@lions.dk.
Se også artiklen om Lions Club
Tommerup på side 9.

Fakta om Lions
Club Tommerup
Chartermedlemmer 1982

Carl Bremholm
Johnny Hüttel
Stig Holdgaard
Uffe Nielsen
Poul Andersen
Erik Ørum
Knud Åge Nielsen
Per Justesen
Knud Erik Heindorff Iversen
Eskild Sjults Larsen
Mogens Tøttrup
Niels Jørgensen
Jørn Friis
Mogens Enegård
Ingvard Poulsen
Hans Juul Jensen
Hans Storm
Niels Arne Nordlund Christensen

Moderklub:

Lions Club Glamsbjerg

Datterklub:

Lions Club Nyirbator, Ungarn

Venskabsklub:

Lions Club Kangasniemi, Finland

Et udsnit præsidenter
(formænd) i Lions Club
Tommerup:
21/22 Jørgen Rasmussen
20/21 Hans L. Petersen
19/20 Kjeld Makholm
18/19 Hans L. Petersen

17/18 Jørgen Rasmussen
16/17 Palle Jeppesen
15/16 Erik Johansen
14/15 Peder Norup
13/14 Peder Norup
12/13 Ove Jacobsen
11/12 Ove Jacobsen
06/07 Johnny Hüttel

04/05 Niels Jørgensen
03/04 Villy Jensen
86/87 Johnny Hüttel
85/86 Niels Jørgensen
84/85 Mogens Enegård
83/84 Stig Holdgård
81/82/83 Carl Bremholm
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Kontakt Tom
mest sæl
ejendoms

Verninge

VI KAN SÆLGE DIN BOLIG !
Din lokale ejendomsmægler - Nybolig Tommerup Palle Jensen
Kontakt os på tlf. 6476 1231

Forsamlingshus
Bente Sørensen
Værtinde

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

Kvalitet, service
og gode minder
Fuglekildevej 85 · 5690 Tommerup
www.verningeforsamlingshus.dk

AKTIV FERIE FOR HELE FAMILIEN?
- Lad os mødes i Fyrtårn Tommerup

BRILLER TIL DEN DU ER

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
mødet
i
Fyrtårn
Tommerup
- Lad
os
mødes
i
Fyrtårn
Tommerup
helt særlig
kombination
af og synergi mellem
- 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
særlig
kombination
Tallerupvej 85 · DK-5690 Tommerup · Tlf: +45 6376 7670 · info@fyrtom.dk · fyrtårntommerup.dk
en helt
særlig
kombination af
af

To idrætshaller
Idrætstorv
Svømmehal
To idrætshaller
To idrætshaller
Skydelokale
Idrætstorv
Idrætstorv
Fitnesscenter
Svømmehal
Svømmehal
Skydelokale
Skydelokale
Fitnesscenter
Fitnesscenter

og synergi
synergimellem
mellem
Møderum
overnatning
idræt,
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og&kultur
kultur
idræt,
natur
Bibliotek
Café
Møderum
& overnatning
Møderum
overnatning
Skov & &natur
Bibliotek
Bibliotek
Skaterbane
Café
Café
Skov & natur
Skov
& natur
Skaterbane
Skaterbane

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

Centralt på Fyn
– tæt ved afkørsel 53
Centralt på Fyn

– tætCentralt
ved afkørsel 53
på

Fyn

0,- udbetaling
0,- renter
0,- gebyr

– tæt ved afkørsel 53

Behold bare pengene
og køb alle de briller du vil ...
Betal rentefrit i op til 24 måneder.
Det koster ikke en krone – hverken i renter,
kontogebyr eller udbetaling.

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

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

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

Bo mellem bølger og bakker
-Få råd til mere og tid til det nære

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

Bente Boe
Svanborg Kristinsdottir
Grundsalg
Bosætning
WWW.ASSENS.DK/BYGGEGRUNDE

Støt vores annoncører – de støtter os,
så vi kan støtte globalt og lokalt.
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Byghøjvej 3 · 5690 Tommerup

Rin
6476 1

Kender du Verninge Husflid?
Af Skoleleder Bente Eriksen og Formand Karen Elise Pedersen,
Verninge Husflid

Hvis ikke, så kik med her!
Verninge Husflid er Den Kreative Aftenskole i Assens Kommune. En folkeoplysende forening, der har eksisteret
siden 1891, så vi har faktisk 130 års
jubilæum i år. I tidens løb har vi holdt
til mange steder, men som navnet siger, startede det hele i Verninge. Nu har
vi et husflidshus i Brylle – Tobovej 45
– kaldet HUSET, hvor en del af vores
aktiviteter foregår. Andre aktiviteter
finder sted rundt om i kommunen.
Vi har mange forskellige kurser, som
du kan finde på vores hjemmeside
www.verninge.husflid.dk, eller hold
øje med lokalaviserne.
Husflid er for os et udvidet begreb, så
ud over de gængse husflidsfag, som
syning, trædrejning osv. Har vi en stor
musikafdeling med 2 kor i Brylle, et
rytmisk, 13 Rigtige og et seniorkor.
Derudover er der solo undervisning i
klaver, violin, guitar og cello, et blæserband og marimba/slagtøj.
Også ”hold kroppen i form” er et af vores temaer med yoga, pilates og gymnastik i skoven, når årstiden tillader det.
Lidt til sidebenene, hygge og madlavning. Undervisning i madlavning på
forskellig vis.

Koret ’13 rigtige’

Fremstilling af produkter – genbrug

Men hvem henvender vi os
egentligt til? – Hele familien!
Nogle ting er nok mest for voksne,
nogle mest for børn, men børn er altid velkomne på langt de fleste kurser
ifølge med voksne og til reduceret pris.
Til ”kun for børn” er vores billedskole
– Assens Billedskole – et hit. Vi er at
finde både i Brylle, Andebølle, Vissenbjerg og Assens, og vi vil gerne udvide
til andre steder i kommunen.

Mere på hele familiens præmisser kan
nævnes UGE 29 – den kreative uge på
Lilleskov Teglværk med 12 -14 værksteder. Her summer af liv og engagement,
og selv om coronaen lukkede ned for os
2020, var vi i gang igen på en lidt forsigtig måde her i 2021. En aktivitet, der har
været stabil i 30 år med 100-150 engagerede mennesker fra hele landet, børn,
voksne, undervisere og bestyrelsen.
Julearrangementet skifter lidt med indhold fra år til år, men glæden og lysten

Stenfigur fremstillet
på Kreative Dage på
Lilleskov Teglværk
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Fælles synergier - for udvikling og vækst
Lej et skrivebord, et kontor eller et værksted i et inspirerende miljø
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til at være sammen om en juleaktivitet
er lige stor, år efter år for børn og deres
familier.

Billedskole på
Tobaksgården i Assens

For ”mest voksne” er vores debatter og
workshops. Vi tænker miljø og glæden
ved at bevare vores natur, ja i det hele
taget glæden ved tilværelsen, og finder undervisere, der kan berige os i de
tanker. Her benytter vi os af vore gode
samarbejdspartnere, hvor vi afholder
flere af disse arrangementer, Hørvævsmuseet, Lilleskov Teglværk, efterskolerne, skolerne, Sulelængen osv.
Med miljø i tankerne er vores sidste
nye tiltag en Fiksefredag, set i modspil
til Black Friday, hvor vi fikserer i stedet for at købe nyt. Dejlig tanke.
HUSET i Brylle bruges mere og mere
til hygge og forskellige aktiviteter,
hvor vi mødes og nyder hinandens selskab. Torsdagshygge med strik og andet, trædrejning, filt og billeder/akvarel. Det er på forskellige dage i løbet af
ugen/måneden. Her er ingen undervisere, men vi hjælper hinanden, snakker
og drikker kaffe.
Sådan kunne vi blive ved med at fortælle, men kom og kik, oplev Verninge
Husflid selv.

Du er meget velkommen!

Plantebaseret mad – kursus

Pileflet

Møbelpolstring

Fremstilling af knive på Kreative
Dage på Lilleskov Teglværk

Bålgrill fremstillet på
Smedeværkstedet på
Kreative Dage på
Lilleskov Teglværk

Trædrejning

Yoga-undervisning
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ommerup
uristfart A/S
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

AL BUSKØRSEL
I IND- OG
UDLAND
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

REPARATION • SERVICE
RADIO • TV • ANTENNE • EDB

Eget værksted

SKOV’s RADIO
v/Arne Nielsen
Gyvelvænget 13
5690 Tommerup

A/S REG. NR. 189.722
ELLEHAVEN 2 • DK-5690 TOMMERUP • TLF. 63 76 61 10 • FAX 63 76 61 11

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

Møbel- og genbrugsladen på Lilleskov Teglværk
• Gode genbrugseffekter 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.
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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

”De Gule Hjælpere”
i Tommerup
Af De Gule Hjælpere i Tommerup

Kører man forbi den tidligere bagerbutik på Skolevej i Tommerup bemærker man måske, at der kun er kringlen
på facaden tilbage fra bagerbutikken.
I stedet er De Gule Hjælperes navn
monteret på alle butiksruderne og at to
store varebiler med De Gule Hjælperes
og deres sponsorers påskrift har base i
vareindleveringen.
Er tidspunktet lidt i kl 18 mandag og
onsdag samt fredag lidt i kl 15, ser man
en pæn kø foran butikken
Hvad sker der egentlig her – det forsøger vi at afdække …
De Gule Hjælpere er en frivillig nonprofit organisation, som på foreningsbasis bekæmper madspild og giver sine
medlemmer mulighed for at strække
husholdningspengene til at holde måneden ud.

De Gule Hjælpere
Jacob Jensen, formand
5223 2372
Tina og Lars Stjernegaard
Stiftere og iværksættere
Lisette Nordenlund, butiksbestyrer
3120 2058

Konceptet blev udviklet i Vojens som
”Ringgaard Hjælper Dig” af Kristian
Ringgaard omkring 2016. Det blev til 3
butikker Vojens, Brørup og Tommerup.

som formand og Lisette som butiksbestyrer. Kontingentet er 25 kr pr. måned.
Medlemmerne er fra nær og fjern.

Butikken i Tommerup blev etableret i
2017 af Tina og Lars Stjernegaard som
nabo til pizzariaet på modsatte side af
vejen. Ejeren donerede 1. års husleje til
konceptet. Pladsen her blev efterhånden
for trang og da bagerbutikken blev ledig
flyttede butikken over gaden. Her har
man nu mulighed for at indrette butikken
optimalt til den specielle måde at handle
på og her er plads til køle og frysemøbler
i det omfang det er nødvendigt .

Kunderne

Foreningen ”De Gule Hjælpere” i Tommerup blev en selvstændig forening tidligere i år.
Foreningen består p.t. af ca. 350 medlemmer en bestyrelse m. Jacob Jensen

Kunderne (som alle er medlemmer) tilmelder sig handel senest 5 timer før åbningstid, således at man i butikken har et
overblik over hvor mange varer der er til
rådighed pr. kunde. Kunderne betaler 50
kr ved indgangen og får udleveret en indkøbskurv til kød og brød og en indkøbskurv til frugt og grønt. Kritiske varer under ”rationering” fremgår af skiltning på
stedet. Man kan nu vælge sine varer på
en rundering i butikken indtil kurvene er
fyldte. På et display ,som viste 40 personer ved åbningstiden, kan man følge
med i antallet af tilmeldte kunder, som
endnu ikke er ankommet. Indgangen
lukkes 15 minutter før lukketid.
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Danske Fragtmænd

RØD
HVID
JUL.

Totaldistribution
Kurér · Hellæs

Glædelig jul til dem,
der kan deres håndværk.

STARK Tommerup

Mandag - fredag
6.30 - 17.00
Lørdag
9.00 - 14.00
Søn- og helligdage 9.00 - 14.00

Møllebakken 34 · 5690 Tommerup
Tlf. 6376 1200

REGNSKAB
OG R Å D G I V N I N G

Palle Holmegaard
Transport A/S
C.F. Tietgens Boulevard 12
5220 Odense SØ
Tlf. 65 98 18 00
booking@palleholmegaard.dk

www.fer.dk

Kommunikationsbureauet
Asbjørn & Borberg
leverer sikre
kommunikationsløsninger
- lige fra pressemeddelelsen
og den kortfattede webtekst
til magasinet og bogen.

• Køb eller salg af virksomhed
• Generationsskifte
• Skatterådgivning
• Økonomisk rådgivning
• Regnskabsmæssig assistance
• Revision
KONTAKT OS FOR EN UFORPLIGTENDE SNAK

Asbjørn & Borberg
Hunderupvej 116
5230 Odense M

Østre Stationsvej 43, 1. tv · 5000 Odense C
Telefon 66 12 14 77 · ls@fer.dk

asbjornborberg.dk

GRAFISK HUS
ASSENS
Vi trykker på alt...

Tommerup Tryk · Vissenbjerg Tryk · Deslers Grafisk
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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

Tag med eller byt

Varerne

Afhentegruppen

Butiksgruppen

Varerne i butikken er varer som er kommet for tæt på sidste salgsdato, emballagen er gået i stykker, en frugt i posen
med 10 stk. har fået en stødt plet osv.
Det helt store scoop forekommer når
nogle reoler i supermarkedet skal tømmes i forbindelse ombygning eller varen
udgår af sortimentet.

Kører ud og henter varer efter aftale
med butikker over hele Fyn og Langeland. Holdet råder over 2 sorte Ford
Transit med tydelige gule strips der
fortæller om formålet. Bilerne er købt
under meget favorable vilkår hos Bilhuset Vestergård som støtter projektet ligesom alle de gule budskaber er
sponseret af Kähler Skilte.

Er til stede i åbningstiden og styrer
køen samt ser til at alle kan ”handle”
i eget tempo. De frivillige her hjælper
gerne med et godt råd i forbindelse
med tilberedning og sammensætning
af dagens tilbud.

De Gule Hjælpere har aftale med 26
butikker og supermarkeder, som meget
gerne vil udgå madspild uden at det går
ud over butikkens kvalitetsniveau, og
som meget gerne give vanskeligt stillede en hjælpende hånd. Der afhentes ikke
varer på skraldespandsniveau,
Butikken De Gule Hjælpere er underlagt
fødevarestyrelsens kontrol og skal føre
kontrol med frysetemperaturer, liggetider m.v.. Tilstandsrapporten skal ophænges synligt.
Personalet er alle frivillige og udgør
nu ca. 70 personer, der er delt op i tre
grupper efter en vagtplan:

Jacob

Sorterings- og
udpakkegruppen
Modtager varerne fra afhenterne grupperer varerne og laver en opgørelse
over antal og kvalitet samt sætter varerne på plads. Ud fra resultaterne beslutter man så max. antal pr kunde og
om nogle varer kan tages med uden for
dagens betaling.

I butikken finder man desuden et lille
0-pris brugtmarked, hvor man kan være
heldig at finde lidt legetøj eller måske
en vindjakke. Har man selv nogle ting
med til shoppen er det velkomment.
De Gule Hjælpere afholder sidst på efteråret et loppemarked, hvor overskuddet går til julepakker ( man skal skrives op ) og julegaver til børn. Flere af
”leverandørerne” bidrager med tilskud
i form af opgradering til indkøbspris af
”mangler” i julepakkerne.

• Vi bekæmper madspild hver dag – Året rundt – Skal I være med?
• Vi vandt TV2 Fyns ”Fantastiske Fællesskaber” i 2019.
• Vi følger Fødevarestyrelsens gældende regler og retningslinier,
og har kun fået glade smileyer.

Tina

Lars

Lisette
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Stilekonkurrence 2021

Lions Tommerups stilekonkurrence 2021

Vandet

Tak til jer alle, som har deltaget.

Af Edel Ea Borup-Raun

Engang havde vi problemer med tørke,
nu har vi problemer med vand. Der kom
oversvømmelser og skybrud overalt. Det
blev så slemt, at regeringen blev nødt til
at bygge bunkere, så folk ikke druknede. Desværre var der mange der nåede
at drukne, før bunkerne var færdigbygget. Det startede stille og roligt med at
regne mere og mere, men det blev hurtigt meget voldsomt. Vandet forsvandt
ikke. Det blev liggende og folk kom tit
til at gå i huller. Mange fik skrammer og
brækkede ben. I de værste og de fleste
tilfælde druknede de. Regeringen byggede kæmpe bunkere over hele landet
og gav folk plads i dem. Nogle få valgte
at blive på land, men de druknede. Det er
i hvert fald hvad de fortæller os. Vi har
bygget os et samfund hernede. Men det
er ikke et godt et. Hernede styrer De 3
mænd det hele og de bliver beskyttet af
Guardias De Violencia. Volds Vagterne.
Børn under 15 går i skole og lærer om
verden udenfor og hvordan den var. De
voksende fikser bunkeren og prøver at få
det hele til at køre rundt. Vi unge, som er
for gamle til skole, men ikke har fået et
job endnu, har ikke tilladelse til at lave
noget. Nogen af os er ikke gode nok til at
få arbejde hernede i bunkeren. De siger
vi er heldige, vi overhovedet får mad. Vi
har 2 bade og toiletter. Et til kvinder og
et til mænd. Derudover har vi vores eget
lille værelse. Der er plads til en seng og
et skab, men derefter er der ikke mere
plads. De 3 Mænd har besluttet, at alle
skal have det samme tøj på. Hvide bukser og en hvid langærmet trøje. Derudover skal man enten sætte håret op i en
stram knold eller lade sig karseklippe.
Jeg selv og de fleste drenge har fået håret klippet. Det er for at vi er rene. Vi
får 3 måltider om dagen og vi har faste
pladser i spisesalen. Selvom vi skal være
rolige og være bestemte steder, er måltiderne de bedste tidspunkter. Til måltiderne får vi tid til at snakke sammen og
får en form for socialt liv.
Hver dag er den samme. Indtil en dag,
hvor de fortæller over højtalerne, at de
unge skal mødes på De 3 Mænds kontor. Da Guardias De Violencia henter os
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Vinder og nr. 2 præmieres med henholdsvis 750 og 250 kr.
Vinderstilen ’Vandet’ er skrevet af Edel Ea Borup-Ravn og
’Var Corona en god nabo?’ af Jeppe Syrak Veller Petersen.
Begge går på Tallerupskolen i 9. klasse.

til morgenmåltidet, bliver der helt stille.
Angsten og spændingen i luften er til
at skære i. Alle stopper med at spise og
kigger over på Volds Vagterne. Vi ved
aldrig, hvad de kan finde på. Vi må ikke
tale om det, men engang dræbte de en
dreng. Han var 8. Den dag var Volds
Vagterne i et dårligt humør, så da drengen tabte sin mad, slog de ham. Han
besvimede og da han ikke vågnede op,
tæskede de ham. Han kunne ikke holde
til det. Mange talte om at gøre oprør
dengang, men der er mange flere Volds
Vagter end os og ingen kan komme og
hjælpe os. Vi er helt isoleret fra verden.
Volds vagterne eskorterer os ned til kontoret, lukker døren bag os og stiller sig
langs væggen. Vi er alle nervøse. Vi har
ingen ide om hvad der kommer til at ske.
Her i bunkeren er vi ingenting. Nej, vi
er mindre end ingenting. Hvis de slog os
ihjel, ville ingen sige noget. De 3 Mænd
kommer ind fra en sidedør og stiller sig
foran os. Angsten har nået et helt nyt niveau. Det er som om alle holder vejret,
undtagen De 3 Mænd. Det smiler næste,
men smilet når slet ikke deres øjne. Jeg
kigger hurtigt rundt. Alle står med ret ryg
og hænderne samlet bag sig, som soldater. Mine hænder ryster og jeg har svært
ved at trække vejret. Stilheden brydes af
en af de 3 mænd. “Som I ved gør I intet
for vores hjem.” Jeg kan mærke, hvordan
alle retter sig endnu mere. Vi ved alle, at
den her situation ikke er god og at den
kan blive meget farligt, meget hurtigt.
Manden fortsætter “Så derfor skal I gøre
noget for os. I skal forlade vores hjem.”
Alle begynder at flippe ud og snakke i
munden på hinanden. Flere græder og
kaster sig på knæene og ber om at få
lov at blive. Jeg står helt forstenet. Det
er som om, der intet er i mit hoved og
så alligevel alt for meget. Volds vagterne
omringer os og jeg kan mærke panikken
krybe frem. Lige da manden råber “Hold
kæft” slår jeg en vagt i hovedet. Jeg kan
mærke, hvordan jeg bliver sparket og jeg
lander midt på gulvet. Folk tier stille med
det samme. “Vi mangler mad og I skal
finde noget uden for bunkeren. I har en
dag til at finde mad og komme tilbage.
Hvis I ikke er her om en dag, kommer

I ikke ind igen” Fortæller manden, som
om intet er hændt. “Vi kommer til at
dø. Vil I bare lade os drukne” græder en
pige. Manden smiler, men han ligner en,
der glæder sig til at se os dø. Af en eller
anden mærkelig årsag glæder jeg mig til
at komme ud herfra. Jeg glæder mig til at
opleve verden med dens farver og lyde
igen. Jeg kan allerede forestille mig solen på min hud og smagen af den friske
luft. Lyden af døre der åbner, hyler mig
ud af mine tanker. Volds vagterne fører
os ud af en dør og op af en lang trappe.
Vi når til et sæt store, tunge ståldøre. Alle
Volds Vagterne undtagen én trækker sig
tilbage ned af trapperne. Den sidste vagt
åbner dørene og vi træder udenfor. Bunkeren ligger i en bakke, så bunkeren er
ikke under vand. Vagten lukker døren
bag os og vi er alene udenfor. Det første
jeg lægger mærke til er luften. Luften er
kold og frisk. Jeg kigger op mod solen
og mærker blæsten mod min hovedbund.
Vi er 20 personer og vi alle kigger ned
på landskabet. “Det kan ikke passe! Det
kan ikke passe! Det kan ikke passe!” hvisker en dreng. Jeg står helt forstenet og
kan ikke få det til at give mening. “De
løj for os” hvisker en pige. Der er ikke
noget vand.
“Vi har levet på en løgn” råber Cade.
Vi har splittet os op 2 og 2 for at dække
et større areal. Jeg er kommet sammen
med Cade og han er meget vrede over
løgnene De 3 Mænd har fortalt i flere år.
“Jeg fatter ikke, de har holdt os i bunkeren alle de år, når verden ikke er oversvømmet. Og... hvorfor er der ingen der
er kommet os til hjælp” siger jeg stille.
Jeg forstår ikke, hvorfor vi overhovedet
prøver at finde mad, for jeg regner ikke
med at tage tilbage. Cade ser ud til at undre sig over det jeg siger. “Hvis ingen
har tænkte sig at hjælpe os, bliver vi selv
nødt til at tage tilbage. Ellers ved alle i
bunkeren ikke, de kan komme ud i verden igen” svarer Cade. Jeg tænker over
det og indser han har ret. Alle folkene
i bunkeren bliver stadig holdt fanget og
vi bliver nødt til at hjælpe dem. Vi skal
bare vente en dag før de lukker os ind
igen. “Gad vide hvordan verden er nu?
Er der mennesker der bor herude? Er

det kun her der ikke er vand eller er der
tørt overalt? Vi ved ingenting, hvad skal
vi gøre” Siger Cade fortvivlet. Sandt at
sige ved jeg det ikke. Ingen gør.
“Så vi er enige. Vi tager tilbage til bunkeren og fortæller folk om situationen”
afslutter Cade diskussionen. Vi har snakket om vi skal tage tilbage til bunkeren i
et stykke tid nu. 16 af os vil gerne advare
de andre og de sidste tager med alligevel, for ikke at blive ladt alene tilbage.
Det er aften. Vi sidder og spiser det mad
vi har fundet. Det er mest æbler, men
vi har også nogle blomster, vi tror, er
spiselige. Maden er så god. Den er helt
frisk og jeg kan smage det sure og det
søde. Jeg kan se alle har det på samme
måde. Da vi er færdig med at spise, sidder vi stille og kigger op på himlen. Det
er mørkt og himlen er klar. Stjerne skinner smukt ned på os og bader os i deres
lys. Vi har aftalt at vi holder vagt i vores

makkerpar. Det er Cades og min tur. Vi
er makkerpar nummer 4. De andre sover på jorden i små klynger. De ser så
fredfyldte ud. Vi er endelig udenfor, vores største drøm siden vandet begyndte
at komme. Jeg tænker på i morgen eftermiddag, når de åbner ståldørene og
vi kan fortælle alle sandheden. “Hvad
tror du De 3 Mænd og Volds Vagterne
vil gøre når vi siger det til folk?” spørge
jeg Cade. Han tøver ikke, da han svarer;
“De vil tæske os, måske endda dræbe
os, men vi bliver nødt til at fortælle folk
det”. Jeg nikker langsomt og kigger op
mod månen. Han har ret og det kan også
være lige meget om de dræber os, vi ville dø herude alligevel. Ingen af os ved,
hvordan vi skal overleve herude.
Hængslerne knirker da de kæmpe stål
døre går op. Det er eftermiddag og solen
bager ned på vores ryg, mens vi ser dørene åbne. Vi har samlet et lille forråd af

planter, bær og frugter, så alle kan få noget mad, når vi får den ud fra bunkeren.
Da dørene er fuldt åbne, kan jeg se der er
noget galt. Der er ingen. Vi havde regnet
med at Volds Vagterne ville komme og
tage os, men der er helt tomt i indgangen.
Vi bevæger os langsomt ind i bunkeren.
Der er mørkt derinde og jeg kan ikke
se noget foran mig. Lige pludselig lukker dørene bag os og vi bliver indhyllet
i mørke. Det er der, jeg hører det første
skrig. Og så det næste. Så går det op for
mig. De ville ikke dræbe os arbejdsløse,
i hvert fald ikke før vi havde skaffet dem
mad. De havde brug for at vide der ikke
var chancer for at dø udenfor, så de selv
kan skaffe mad. De 3 Mænd ville holde
folk her, så de kan styre alle. Vi skulle
have tænkt på det. Selvfølgelig ville vi
ikke nå at fortælle folk det. Vi nåede kun
lige ind. “Julie”, råber Cade, og lige da
jeg vender mig om, mærker jeg koldt
metal mod min hals.

Var Corona en god nabo?
Af Jeppe Petersen

Corona har de sidste år været en stor
del af din og min hverdag, men kan
dette faktisk være en velsignelse på
nogle punkter?
De fleste kan vist blive enige om, at
Corona var en speciel og ekstrem oplevelse. Selvfølgelig er Corona ikke nogen
god ting. Corona er en livsfarlig sygdom
der truer mange mennesker, men måske
har Corona bragt os nogle gode koncepter vi burde blive ved med at bruge. Fx
har mange skoleelever problemer med
at fremlægge i skolen. Under Corona
har der været mulighed for at fremlægge for sin lærer, og måske et par klassekammerater online. Dette er en rigtig
god ide, da det kan være meget grænse
overskridende og utrygt, at fremlægge
foran en hel klasse fyldt med, børn der
tænker på hvornår der er frikvarter, eller
hvorfor de ikke fik et svar på deres besked de tidligere sendte. Dette skal dog
ikke forstås som, at elever ikke skal øves
i at fremlægge for en større forsamling,
det skal de, men jeg mener dette skal
trappes op langsomt.
Prøv at forestille dig, du er lige kommet
ind i en ny klasse, og du skal til at fremlægge. De fleste vil have prøvet dette.
Men betyder det nødvendigvis at dette
er den bedste løsning? Nogle vil måske
sige, at det bare en linje der skal over-

skrides, og man skal skubbes ind i det.
Men alle personer i verden er forskellige på hver sin måde, og dette burde
der tages hensyn til! Jeg tror og håber,
at den måde at fremlægge på, har været en god ide, Corona har medført hos
mange lærere.

Kreativiteten gnistrer

Corona har vendt hele verdenen på hovedet, Det har, på nogle punkter, tvunget
kreativiteten frem i mange mennesker.
Du er blevet tvunget til at skulle finde et
alternativ til dit problem. Dette har nødvendigvis ikke været en bedre løsning
end den originale plan. Men det at du har
tænkt hårdt og grundigt, viser hvordan
vi mennesker kan klare os igennem stort
set alt, og at vi er tilpasningsparate!

Corona er nedtur

Selvfølgelig skal alt dette ikke opfattes,
som om Corona er en god ting, der er
sket for os mennesker. Det er det ikke.
Coronanedlukningen ramte hårdt, og
selvfølgelig have det også mange konsekvenser. En undersøgelse fra folkeskolen.dk viser at 7 ud af 10 lærere mener,
at børnene lærte mindre. Dette er også i
overensstemmelse med hvordan jeg selv
oplevede min tid i nedlukningen. Det
at sidde foran skærmen i timevis havde

stor effekt på hverdagen. I slutningen af
dagen følte man sig helt tom indeni, da
man kun havde fået stimuleret 2 af ens
sanser. Hvad med lugten af klasselokale,
eller smagen fra den lunkne madpakke,
der gav den der følelse af skole, men
også dine venner og alt det sociale. Det
var alle disse små og store ting, man
manglede. Alt dette blev bare erstattet
med en følelsesløs skærm og et par høre
telefoner. Nogle vil måske mene, at denne følelsesløse skærm kan have et godt
formål. Det er nemmere at holde ro i
klassen, så eleverne kan koncentrere sig.
Det er jeg delvist enig i. Men hvad så
med de små bemærkninger og den lave
hvisken, det er vel også en del af den
sociale udvikling i specielt folkeskolen.
Jeg tror også der er brug for dette, for
nogle mere end andre. At lukke helt for
det, ville være unaturligt, da virkeligheden ikke er sådan.

Lær af situationen

Corona har alt i alt ikke været nogen
god tid... Men det har også været en tid
med gode nye initiativer. Det er vigtigt,
at vi lærer af nedlukningen, for ellers har
denne periode med hjemmeundervisning,
eller andet, været for intet!
Så i stedet for at græde over spildt mælk,
må vi alle lære af situationen!
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Stegsted og Tommerup
Stationsby ca. 1952
Af Carsten Madsen og Flemming OlsenLokalhistorisk Forening, Tommerup
Stegsted og stationsbyen for 70 år siden. Ude i horisonten ses Talleruplund
og Brændholt Bjerg, man kan lige ane
grusgraven på nordsiden af bjerget.
Grusgravningen blev standset midt i tresserne, da man fredede Brændholt Bjerg.
Et lavtgående fly fløj ind over Tommerup i vestlig retning. Det var Fyns
Luftfoto, der var på vingerne. Flyet
kredsede over byen, mens fotografen
spejdede efter motiver. Blikket faldt
på en af byens store virksomheder, og
sådan blev billedet af Tommerup Radrenser- & Værktøjsfabrik med stationsbyen som baggrund til denne forårsdag
først i 1950’erne.
Billedet kan dateres til ca. 1952, idet det
er taget, inden værktøjsfabrikken blev
hærget af en brand i 1954. Dels er villaen, der ses midt i billedet lidt til venstre, den nye direktørvilla til teglværket.
Villaen er bygget omkring 1945, haveanlægget ser meget nyt ud.

38

Stegsted
I 1919 kom Niels Christensen til Tommerup, her købte han husmandsstedet
Lille Tallerup med dertil hørende 5 tdr.
land. Niels Christensen havde tidligere
drevet virksomhed i Stegsted ved Odense og Ståby ved Faaborg.
I Tommerup fik han med sine 6 svende
en god begyndelse, men i begyndelsen af
20’erne faldt salget af landbrugsmaskiner, andre produktioner måtte nytænkes.
Der blev startet op med produktion af
håndværktøj, og et mindre savværk blev
bygget til, her blev der fremstillet skafter.
Heraf kommer navnet ”Tommerup Radrenser- og Værktøjsfabrik”.
Værktøjet blev dog en biproduktion.
Niels Christensen var ikke træmand,
men jernmand, så i 1937 blev værktøjsproduktionen skilt fra og solgt. Christensens virksomhed kom nu til at hedde
”Maskinfabrikken Stegsted”.

Det gik fremad med at udvikle nye
maskiner: Såmaskiner, roetørvaskere,
stubkultivatorer, tallerkenharver, roeoptagere og radrensere. Eksporten gik strygende op gennem 1970’erne, ikke blot
i Europa, men også til Afrika og Mellemamerika. ”Solen går aldrig ned over
Stegsted-produkter”, sagde man.
I foråret 1972 eksporteredes i løbet af et
par uger 1800 såmaskiner til forskellige
lande. Få dage senere døde Niels Christensen i en alder af 84 år – aktiv til det
sidste.

De tre sønner Otto, Aage og Børge
Christensen kørte virksomheden videre.
Midt i 70’erne beskæftigede sønnerne
165 medarbejdere, hvilket var en stigning
på over 50 % inden for en periode på to
år. Desuden var ca. 100 mand beskæftiget
som underleverandører til Stegsted.
Den 1. nov. 1978 blev det meddelt, at
Stegsted var overtaget af Taarup Maskinfabrik A/S Kerteminde. En epoke
var slut.

Tommerup Teglværk

Villaen blev bygget lige efter krigen,
man kan se, haveanlægget ikke er så
gammelt på billedet. Senere blev der
en flot have med beplantning og bede.
Grunden med villa er senere blevet til
Senior-bofællesskabet
”Æblehaven”,
hvor villaen fungerer som fælleshus kaldet ”Kernehuset”. Uden om på grunden
er der bygget rækkehuse, der ligger som
en trelænget gård.
Teglværket lukkede omkring 1983,
derefter blev det revet ned, og grunden
solgt dels til beboelse dels til industri.
Produktionen forsatte på det nyere Teglværk i Skovstrup.

Gennem Tommerup Stationsby
med Flemming Olsen midt i
1950’erne

Endnu en stor virksomhed dominerer
billedet. Bagest ude til højre i billedet træder det navnkundige Tommerup
Teglværk frem med sin høje skorsten
og store tørrelade. En virksomhed som
har haft stor betydning for Tommerup
gennem næsten et helt århundrede. Man
kan godt sige, det var en hel æra. Mange
familier har haft deres daglige udkomme som ansatte på teglværket. Stor betydning har teglværket også haft for en
del håndværkere, servicevirksomheder,
vognmænd og handelslivet i byen.
Teglværkets historie er beskrevet af Holger Rasmussen med mange detaljer om
både regnskab og produktion. Her skal
blot nævnes, at Holger Rasmussen, som
medejer af teglværket, blev formand for
bestyrelsen i A/S Tommerup Teglværk
og direktør i 1941 efter sin far Rasmus
Rasmussens alt for tidlige død, kun 52
år gammel. Midt under 2. verdenskrig,
og kun to år efter at teglværket stort set
brændte ned til grunden, måtte den kun
23-årige Holger Rasmussen træde til
som leder af Tommerup Teglværk.
Holger Rasmussen har betydet meget for
Tommerup, både som frontfigur for teglværket og som sognerådsformand gennem flere perioder. Holger Rasmussen
sad også i flere fynske virksomheders
bestyrelser.
Villaen, som vi ser midt i billedet, var
Holger og familiens hjem i mange år.

Billedet giver som sådan et meget godt
billede af en typisk Dansk Stationsby
ved hovedbanen i halvtredserne med
industri, landbrug, håndværkere, mange
små og store butikker, samt andre erhverv såsom læger, handelsmænd og
gartnere m.m.
Man kan lade tankerne flyve lidt, tænke
sig tilbage til en formiddag, måske i
april, midt i halvtredserne. Det er tiden
i min tidlige barndom. Jeg starter turen
ved Vædegårdsvej og går ad hovedgaden Tallerupvej mod syd – langs de huse,
vi kan se tagene af på billedet. Hvis jeg
bliver stående et øjeblik og kigger tilbage, ser jeg over på kroen, som er uden
for billedet. Derefter kan jeg se forsamlingshuset, som også var byens biograf,
drevet af Villy Jensen, der tillige var
byens kørelærer. Huset rummede også
bibliotek. Næste hus var træskomanden,
og så havde vi Mejeriet Tallerup på hjørnet af Stationsvej. På hjørnet ved vejen
hen til teglværket var der en græsmark,
hvor Hjort på Bågegård havde et par
rødbrune Frederiksborgheste gående.
Samme mark blev også brugt, når der
var cirkus i byen eller omrejsende tivolier. Ved siden af marken lå cykelforretningen ”REEL”. Næste forretning var
Halles Kiosk, Halle var også dengang
byens fotograf. Måske var kiosken ikke
på dette tidspunkt flyttet til hovedgaden
endnu, den lå tidligere på stationspladsen som en lille bod, folk med en vis alder kan sikkert godt huske, hvordan det
så ud. Tilbage til hovedgaden, købmand
Jensen i hjørnet under Tårnborg. Hjemmebageriet med Cafe, dog uden alkohol,
lå på hjørnet af det, der i dag er Teglværksvej. Går man videre ad gaden, kan
man se Carl Nielsens Manufakturhandel

(Carl Celluld), nu apotek, derefter Flora
med grøntsager og blomster og bagved i
gården Georg cykelsmed.
På den anden side af gaden Sparekassen og urmager Vilhelm Rasmussen.
Derefter Poul skrædder, Emil skomager og endelig Brugsen styret med fast
hånd af uddeler Aksel Hansen. På den
anden side af gaden efter Flora slagter
Nydam med slagteri bag ved butikken.
En herre- og damefrisør dør om dør i
næste hus, barber Jørgensen og Agda.
Længere op ad gaden var Peter Clausen, herrefrisør, også kaldet Peter barber. Næste forretning var Henry Hansens Isenkram, det er der, hvor der i
dag er Røde Kors genbrugsbutik. Over
for isenkræmmeren lå den tidligere
Fragtmand Olsen, som på dette tidspunkt i halvtredserne var turistvognmand, Olsen grundlagde Tommerup
Turistfart i 1948. Næste forretning var
Høgedal med mælkeudsalg og kørende
mælkevogn. Høgedal kørte også rundt i
byen og samlede dagrenovation til lossepladsen. Købmand Nic på hjørnet af
Bannervej. I billedet kan man tydelig
se Iris Blomsterbutik, helt ude til venstre sluttes turen ved Poul Hedelunds
gård, senere Uno-X benzin, Hedelund
var også en af byens lillebilvognmænd.
På billedet kan man med lidt god vilje
se hovedgadens tre tårne. City købmanden på hjørnet af Tallerupvej og Bannervej, lige over for på det modsatte hjørne
endnu et tårn på huset, man kaldte Aktiv.
Længere ude til højre kan man lige ane
endnu et tårn på bygningen Tårnborg på
det nordlige hjørne ved Teglværksvej.
Brugsens bagside kan også ses, det er
bygningen bagved, som dengang var
lager til grovvarer. Det er en stor forandring af byen, der er sket gennem de
sidste tres år, uden dog at gøre byen helt
ugenkendelig.

Eftertanke
Vi håber, at vores beskrivelse sammen
med billedet giver et godt indtryk af
byen på det givne tidspunkt i halvtredserne, hvor piloten/fotografen har været
en tur over byen. Dermed har han foreviget et øjebliksbillede af en del af Tommerup.
Det kan jo give godt stof til eftertanke
og minder fra en svunden tid. Det må så
være op til dem, der ser billedet og læser
denne beskrivelse, selv at tænke videre
og danne sig et indtryk af det tidsbillede,
vi her giver videre.
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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

Jul i Tommerup udgives af Lions Tommerup

