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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 36 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 keramikeren Louise Egedal 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 Grønland, der efter
tsunamien har haft hårdt brug for hjælp og Børnene i
Caribien er hjulpet med 250.000,- kr. 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 fugleskydning, afhentning af effekter til loppemarkedet som holdes i samarbejde med Lilleskov Teglværk 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
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.
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Kære læser af
Jul i Tommerup
Af Søren Steen Andersen, Borgmester

Det er altid en fornøjelse at få æren af
at skrive i dette magasin. Der er noget
(jule-) højtideligt over det. Man ved, at
året går på hæld, lyset vender snart igen
og familier over det ganske land samles
og dyrker det familiære.
Jeg har i de foregående år skrevet mere
konkret om Tommerupområdet, eller
om 5690-området, som det bliver kaldt
mere og mere i den gængse samtale. Det
vil jeg på en måde stadig gøre, men i en
lidt større skala, hvor jeg ”zoomer” lidt
ud og tager det i en fynsk sammenhæng.
Og apropos det familiære, så er vi jo også
en del af en fynsk familie. En familie af
selvstændige kommuner som arbejder
sammen – sammen og fynske mål og om
at opnå noget sammen. Noget, som vi i
hvert fald ikke ville have opnået, såfremt
vi ikke stod sammen. Fynske resultater
”drypper af” på Tommerupområdet også.
De læsere, der har en lidt længere fynsk
historie i bagagen, vil også erindre et billede af fynboer, der skændtes, ikke kunne
stå sammen, og jyderne derfor ”rendte
med det hele”, som det hed sig. – Succes i Trekantsområdet, i Herning og andre steder. Og tilbage stod et afpillet Fyn
med en storhedstid bag sig. En storhedstid med Lindø, roeproduktion (det hvide
guld), store konservesfabrikker, Thrige
og andre store produktionsfabrikker på
en driftig ø med fed muld. Odense og
Svendborg sloges og rygter om en (stor-)
byborgmester i Odense og en amtsborgmester fra Svendborg, samt en masse farverige historier med alt godt fra dramatikkens verden i sig. Noget rigtigt, noget
forkert.

For verden er jo nuanceret. For var de nu
så enige i Trekantsområdet og var de nu
så enige om nye motorveje i Jylland? Ja,
det var de, men der var også mange nuancer på. Og i dag tegner der sig f. eks. et
billede af, at 16 byer kæmpede hver især
for en politiskole (den endte i Vejle af andre grunde, men det er en anden historie),
nogle kæmper for en motorvej i Vestjylland fra Holstebro til Tønder (!), andre
for en hærvejsmotorvej fra Hobro til Haderslev, og andre igen for en udvidelse af
E45, som endda er mindre trafikbelastet
end den vestfynske ditto.
Jeg kan konstatere, at vi på Fyn i de senere år har formået at stå sammen i en
helt anden grad end i ”gamle dage”. Det
er klart, at man ikke kommer i mål med
alt – hvis vi gjorde det, havde vi gang i
for få projekter. Vi stod sammen om at
politiskolen skulle til Svendborg. Vi
kæmpede den fælles kamp på Christiansborg og lavede materiale, m.m. Med
hensyn til Motorvej E20, så har vi længe
i fællesskab kæmpet for at åbne forskellige af folketingspartiernes transportordføreres øjne for nødvendigheden af
et tredje, permanent spor over Vestfyn.
Noget, der berører alle danskere, idet
den jo udgør bindeleddet i ”Det Store
H” i den danske motorvejsplanlægning.
På Vestfynske Motorvej passerer i skrivende stund 65.000 køretøjer pr. døgn –
ca. 5000 flere end på østjyske ditto. Ca.
85-90% af alle køretøjer på hjul mellem
landsdelene passerer forbi på Vestfynske
Motorvej. Herudover berører det direkte
borgerne i vores nærområde, som for en
dels vedkommende ligger 5-10 minutters
kørsel fra E20. Nu er det endelig lykkedes at få vedtaget sporet etableret – og
det sker snart, at arbejdet går i gang. Der
har længe været en anlægsvedtagelse, nu
kom der en aftale om anlægsbevillingens
vedtagelse.
Og dette motorvejsarbejde er vi nogle
fynske borgmestre, der arbejder på at få
kombineret med det store anlægsarbejde,
som et par år senere påbegyndes i forhold til den nye højhastighedsjernbane på
nordsiden af motorvejen. Således opstår
der nogle synergieffekter og noget sparet
økonomi – nogle mio., vi gerne ser anvendt på Fyn fortsat. Når vi så snakker
om jernbane, så frigøres der jo kapacitet
til yderligere drift på ”vores” jernbane,
som passerer de mindre stationer, Holm-
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strup, Tommerup, Skalbjerg, Bred, Aarup, Gelsted og så videre derudad mod
vest. Hvorfor ikke betragte denne bane
som en slags S-tog? Hvis man sammenholder den med banerne omkring København, så er 10 minutters kørsel til byen jo
ingenting. Den vestfynske bane er vores
S-tog. Der skal hyppigere afgange til og
disse afgange skal være på samme minuttal. Dette vil gavne vores lokalområder
her på egnen også.
På det erhvervsmæssige arbejder vi også
sammen på Fyn. Udover, at vi har de
lokale organisationer såsom Udvikling
Assens og andre, der gør et knippelgodt
lokalt arbejde, så har vi også på den lidt
større skala et fynsk samarbejde, der
hedder Udvikling Fyn. Fem kommuner
er medlemmer af denne organisation;
Assens, Faaborg-Midtfyn, Svendborg,
Nyborg og Odense – knapt 80% af øens
befolkning. Det er ikke småting, der sker
i det regi. Foruden det turistmæssige er
der også specifikke erhvervsområder, der
er spot på, f.eks. Robotteknologi, fødevareproduktion, m.m. Assens Kommune
har en pæn andel i antallet af firmaer og
arbejdspladser i robotklyngen, tilligemed
i fødevareklyngen og i den maritime
klynge. Hér er Udvikling Fyn dygtige til
at kombinere kultur/turisme med erhverv.
F.eks. ved at foranstalte, at der afholdes
mesterskaber i badminton – en af verdens
største sportsgrene, specielt i Asien. Så,
når de arrangerer Yonex-cup Denmark
Open eller Danisa Denmark Open, som
det var tilfældet i dette efterår, så var
det en blandt Verdens 5 største events
indenfor badminton. Endda med direkte
transmission ud til 1 milliard TV-seere i
Asien(!). Til Denmark Open er Udvikling
Fyn meget opmærksom på at få inviteret
erhvervsnetværk, ambassadører og andre
nøglepersoner fra det asiatiske erhvervsliv og regeringer til Fyn. Hér får de så
muligheden for at opleve vores skønne
ø, vores produkter og for at knytte bånd.
Bånd, der senere kaster ordrer og fynske
fakturaer af sig. Alt sammen til gavn for
dansk og fynsk eksport, beskæftigelse og
indtjening. F.eks. bryggeriet Vestfyen, der
har fået en fod indenfor på det kinesiske
marked, der ikke er til at tage fejl af. Indenfor robotteknologien sker noget af det
samme, når Hyundai og Udvikling Fyn er
sammen om et andet sportsstævne, som
giver ringe i vandet i det udenlandske.
Herudover er fynske firmaer indenfor
dette også involveret i store automatise3
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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

GuldBageren

Assensvej 370 · 5690 Tommerup

Tlf. 6475 1497

E-mail: bregnemose@mail.dk

Service Partner

Udsalg i SuperBrugsen, Tommerup St.
Ring for et uforpligtende tilbud

SKAL DU HAVE FEST

Hans Juel Jensen

Brylle Forsamlingshus
Toftevej 13, Brylle
5690 Tommerup

VOGNMAND & ENTREPRENØR
AUT. KLOAKMESTER

Dannesbovej 54 · 5690 Tommerup

Tlf. 65 96 19 26 · Fax 65 96 27 26

Ønsker du leje
Ring til vores nummer der
stilles om til udlejeren

64 75 16 57
Se også vores hjemmeside på
www.brylle-forsamlingshus.dk

Vi ønsker alle en Glædelig Jul
samt et Godt Nytår

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
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rede anlæg indenfor de nye sygehusbyggerier, hvor centralapotekerne skal have
etableret automattske sorteringsanlæg.
På turismesiden har vi også opdaget et
europæiske cykelturismeorganisationer
har fået øje på Fyn. Derfor er vi gået i
gang med Bicycle Island Fyn, hvor vi gør
dem opmærksomme på oplagte turismeruter på hele Fyn. Heri er der et stort turismepotentiale til gavn for os alle.
Film Fyn er et andet område, som de enkelte fynske kommuner har involveret
sig i. Når en populær dansk spillefilm
skal optages, er budgettet typisk på 1725 mio. kr. En pæn del heraf kommer fra
Statens Filmfond, fra TV2, m. fl. steder.
Oven i dette lægger Film Fyn ca. 2-5 mio.
kr. Dette beløb er afgørende for om filmen produceres på Fyn, eller filmselskaberne må til Tjekkiet, København, eller
andre, mindre oplagte steder. Filmselskaberne oplever ingen steder som på Fyn,
hvor befolkningen er så hjælpsom med at
skaffe rekvisitter, lokationer, m.m. Andre
steder må man ty til dyre lejeordninger
blot for at finde nogle egnede rekvisitter. Dem har man på Fyn – ellers skaffer en fynbo, der kender en anden fynbo,

som kender en tredje fynbo det. Når man
optager en film, skal der jo sørges for
tømrere, catering, transport, opbevaring,
kost, logi, elektrikere, lysfolk, indlejning
af materiel, m.m. Rigtig meget af dette
foregår via lokale, fynske firmaer. Det
er man meget opmærksom på hos Film
Fyn, som dokumenterer dette forhold
– og som de selv siger, så er dette den
mest direkte form for erhvervsstøtte en
kommune må give. Senest er optagelsen
af filmen ”Dan Dream”, der bl.a. blev
optaget på Toftevej, på Vesterlaugsvej,
m: fl. lokale steder i vores nærområde. I
øvrigt noterer filmselskaberne sig, at de
ikke plejer at opleve, at de lokale borgere
under optagelserne ligefrem medbringer
klapstole og termokaffe for at sidde i haverne og i vejkanterne og opleve optagelserne derfra.
Et sidste fællesfynsk tiltag er arbejdet
med at få statslige arbejdspladser til vores ø. Senest har jeg afsendt et brev til
Regeringens Koordinationsudvalg, samt
centrale ministre om, at vi i vores lokalområder på Vestfyn også har egnede lokationer til direktorater, styrelser, m.m.
I skrivende stund har Assens Kommune

Årets
forsidekunstner
Af Louise Egedal
Mit navn er Louise Egedal, og jeg bor i
Tommerup St. Tommerup og omegn et
meget inspirerende sted at bo som keramiker, pga. den lange keramiktradition, som
området har. Jeg er flyttet hertil for fire år
siden med min familie, og forinden boede
vi i Odense, hvor mit første atelier lå på
havnen. Det er nu 10 år siden, jeg startede
atelieret op, og efter flytningen hertil er
atelieret flyttet til Erhvervsparkens industrilokaler. Der er højt til loftet og et godt
arbejdsmiljø, og her arbejder jeg med keramik, maleri og skulptur.
Min kunstneriske baggrund er alsidig; jeg
har gået på kunstskoler i Danmark, Tyrkiet
og England, og arbejdet på keramikværksteder i Danmark og Schweiz. Mit udtryk
er kendetegnet ved en rustik og ”skæv”
æstetik, som bl.a. er inspireret af naturen
og japansk ”Wabi-sabi,” som kort fortalt
betyder at se skønheden i det uperfekte.
Derfor lader jeg gerne processen skinne
igennem det færdige værk, hvor det rå og
enkle er i fokus. Forsidebilledet viser et
eksempel på mine keramiske arbejder, som
er japansk inspirerede.

391 statslige arbejdspladser. De ligger i
Folkekirken, VUC, gymnasierne, efterskolerne (de regnes i det regi for statslige) og vores produktionsskole. Vi kan
godt bruge en styrelse eller et direktorat.
Disse findes i vidt forskellige størrelser
og udformninger, men de skal være velkomne. Og de der allerede er flyttet ud i
Provinsen i første bølge har kastet en del
lokale arbejdspladser af sig. Alt sammen
til gavn for lokalområderne.
Her har vi et oplagt lokalområde, som
ligger godt placeret for det meste. Og vi
har både borgere og faciliteter, der byder
dem velkommen.
Jeg vil gerne ønske en rigtig glædelig Jul
til alle og en tak for al den frivillige arbejdskraft der lægges i vores lokalområder. Det er ikke så lidt endda!
Venlig hilsen
Søren Steen Andersen
Borgmester

KUNSTNERPORTRÆT

Min jyske opvækst fornægter sig ikke; den
rå stemning ved Vesterhavet ligger latent i
mine værker.
Teknisk arbejder jeg med håndlavede unika værker, og det gælder alle arbejdsfelter.
På det keramiske felt hånddrejer jeg ofte,
hvorefter værket bearbejdes med riller,
tryk, ryk og en rustik glasur. Jeg blander
selv de fleste glasurer. Indenfor maleri
og skulptur er det ligeledes det rustikke
og enkle udtryk, jeg dyrker. De større udsmykningsopgaver ti l kirker og firmaer
opstår i samspil med stedet hvor de skal
placeres, men er stadig ”en Egedal.” Det er
det samme dna, uanset materialet.
Mine værker kan ses i udvalgte gallerier
på Fyn og Sjælland, ligesom jeg har en
hjemmeside, man kan besøge. Her kan
man også læse mere om, hvad der inspirerer mig, hvor jeg udstiller, og om livet i
atelieret. Gallerier og forhandlere fremgår
ligeledes af hjemmesiden. Ønsker man at
besøge mig i atelieret kan dette arrangeres efter forudgående aftale. Se mere på:
www.louiseegedal.com

Kontakt:
Louise Egedal
Studio: Erhvervsparken
Østerbro 4
5690 Tommerup
Tlf. 29 84 77 78
post@louiseegedal.dk
www.louiseegedal.dk
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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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Og det skete
i de dage...

Af Dorthe Terp Dahl
Ethvert barn ved, at når den sætning lyder
– så er det jul! Kender vi ikke andre tekster
fra det nye testamente – så kender vi i hvert
fald dén. Og vi elsker den! Vi kan slet ikke
få nok af det lille barn i stalden – omgivet
af hyrder og får og æsler og æselpærer og
godtfolk fra nær og fjern. Vi læser om det,
synger om det, leger det med vores børn
og køber – små modeller af sceneriet, som
vi stiller op i stuen. Og så er vi endda ret
afdæmpede i vores begejstring i forhold til
landene sydpå – der kan man i slikbutikkerne købe flere forskellige udgaver af det
lille Jesus-barn i marcipan og chokolade,
så man kan få ham helt ned i maven.
Man kan selvfølgelig godt spørge, hvad
det egentlig er ved julens fortælling, der
gør, at lige dén del af budskabet er så populær. De andre dele af Jesus-historien er
fuldt ud lige så smukke og stærke – hvad
er det, der gør netop dette afsnit så tillokkende? For det første er der aldrig nogen
kultur, der har klaret sig uden myter – heller ikke de a-religiøse kulturer. Vi har brug
for billeder, for fortællinger og leg. For
det andet er netop denne lille fortælling
om Gud så krystalklar og letforståelig, når
det drejer sig om at fortælle os tungnemme
menneskebørn, hvem Gud er.
Der er mange definitioner på religion. En
af dem er, at religion er et forsøg på at

skabe et mødested mellem Gud og mennesker. Vi søger et mødested, der kan kaste lys over vores eksistens – hjælpe os til
at forstå os selv som andet og mere end
tilfældige ophobninger af molekyler, der
holdes sammen en tid – for så at splittes
ad igen. Nogle religioner lader mødestedet
være en samling lovtekster. Så kan man
slå op i dem og se, hvad Gud mener om
dit og dat, og så kan man handle derefter.
I den jødisk-kristne kultur har Gud godt
nok aldrig stillet sig tilfreds med at være
en lovsamling. Gang på gang forsøgte han
at nærme sig mennesket – som torden,
eller brændende buske eller skypumper –
men det eneste, han fik ud af det, var at
skræmme folk fra vid og sans, så det holdt
han op med.
Og så var det, at Gud lod sig føde som et
menneske blandt andre mennesker. Han
betroede sig til os – lagde sig selv i vores
hænder – lille og skrøbelig – og fuldstændig forsvarsløs. Det er ikke noget dumt
træk. Selv de mest kyniske af os bliver
bløde om hjertet, når vi får et nyfødt barn
i armene. For nogle år siden var der en reklame for et stort formiddagsblad – et af
dem, der lever af at afsløre, hvor dumme
og korrupte vi alle sammen er. Reklamen
viste et fotografi af den sødeste, blødeste
lille baby – kun iklædt en ble og et betuttet ansigtsudtryk. Ud for babyens mund
var der tegnet en taleboble. Jeg bliver også
et dumt svin, når jeg bliver stor, stod der.

PRÆSTEN HAR ORDET

Små babyer kan ikke være dumme svin.
Den ære opnår man først som voksen.
Ham den lille fra Betlehem, han udviklede
sig åbenbart også til noget af en provokatør
– i alt fald irriterede han nogle så meget, at
han blev slået ihjel for det.
Vi bliver bange for Gud i tordenskyen
eller den brændende tornebusk, og den
voksne Jesus kan både udfordre os og
gøre os skamfulde eller vrede. Så det er
godt, vi også har beretningen om Gud
som spædbarn – sådan et lillebitte barn,
vi ikke kunne drømme om at frygte eller
hade – men bare føler trang til at elske og
beskytte. Gud viser os sit sande ansigt i julen – fortæller os, hvem han er, og hvordan
han gerne vil, at vi skal omgås ham – og
dermed også hinanden. Det er måske nemmere for os at elske Gud, når vi ser ham i
skikkelse af et lille barn? Og når Gud er sådan en, der kan komme i tanke om at gøre
sig til sådan et lille blødt barn, der bare kan
skrige og gylpe og tisse og savle, for at nå
os, så må vi mennesker og vores verden
være noget meget værdifuldt. Det må være
et sted, hvor hvert eneste menneske bærer
Gud i sig. Så næste gang vi møder et menneske, der byder os imod – et af de såkaldt
”dumme svin” – så kan vi jo prøve, om vi
også i ham kan få øje på det lille, bløde og
forsvarsløse spædbarn.
Glædelig jul!
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v/Claus Bredning

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

Fadøl og fadølsanlæg
Alle populære mærker
i øl og vand
Løimarksvej 11 · 5610 Assens
Tlf.: 64771702 · Mobil 28420233
claus@depot-vestfyn.dk
www.depot-vestfyn.dk
www.fadøls-udlejning.dk

Tlf. 28 42 02 33

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

Vi holder dig
varm og bidrager
til den gode julestemning

Julevarmen kommer til Verninge
Verninge er klar til at blive koblet på varmeforsyningen fra Fjernvarme Fyn. Projektet er
godkendt, og nu mangler vi kun jeres tilmeldinger.
Ønsker du at høre mere om dine muligheder, er du velkommen til at kontakte os. Vi står
klar med gode råd og hjælper gerne med at beregne et tilbud til din husstand.
Du kan kontakte os på telefon 65 47 30 00. Og du kan læse mere på vores hjemmeside
www.fjernvarmefyn.dk > Overvejer du fjernvarme > Verninge.
Fjernvarme Fyn ønsker alle en glædelig jul.
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Lions Tommerup,
en organisation, der gør
en forskel i lokalområdet
Af Jørgen Rasmussen
Præsident Lions Tommerup

viteter og det er Jeres støtte hertil der gør
det muligt, så tak for det.

Lions Tommerup er en humanitær organisation (NGO), der primært støtter
lokale formål, men også nationalt og internationalt.

Ansøgning om støtte kan indsendes via
mail til lions@tommerup.dk. Der er ingen forhåndsregler om hvad vi støtter, så
hold jer ikke tilbage.

I 2017 kunne Lions Clubs International
fejre 100 års jubilæum og i den anledning
uddelte vi ekstra 3 x 25.000 kr. til lokale
formål. Vi kunne glæde Brylle boldklub
med støtte til belysningsanlæg til den
nye multibane, Tommerup forsamlingshus med støtte til en nedslidt el-tavle og
KFUM spejderne med tilskud til ny bålhytte. Dette er som sagt ud over det beløb
vi støtter med hvert år.

Lions Club er en verdensomspændende
organisation, i øvrigt den største NGO i
verden og har til formål at hjælpe mennesker i nød.

For at kunne uddele disse beløb har Lions
Tommerup i løbet af året en række akti-

Alle omkostninger til administration
betales af medlemmerne, så hver eneste
indsamlet krone går direkte til godgørende formål.
Generelt yder Lions støtte til fattige områder og ved naturkatastrofer. Som et
gennemgående tema ydes støtte til be-

LIONS TOMMERUP

handling af øjensygdomme og diabetes
og i sær hjælpemidler til blinde har stort
fokus.
Aktuelt kan nævnes at Lions støtter et
projekt i Sydsudan, hvor man lærer piger
at læse ”ved brønden”, medens de venter.
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.
Jørgen Rasmussen
Præsident Lions Tommerup
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Glædelig Jul
og
Godt Nytår

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

Glædelig jul & godt nytår

DAMPA Interval Panel,
Odeon Odense

Gardiner til væksthuse

• Nyanlæg
• Renovering
• Service
DAMPA Kassetter,
Hurtigruten Spitsbergen
DAMPA ApS
Produktion af metallofter
5690 Tommerup
www.dampa.dk
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DAMPA Interval Panel,
Royal Arena Ørestaden

Brylle Industrivej 3
5690 Tommerup
Tlf. 64 76 28 16 · Mobil 40 16 44 17
Fax 64 76 28 17

Tommerup Vandpolo

Årets sportsNAVN

– udfordringer, fastholdelse, udvikling
Af Karl-Emil Greve,
Cheftræner Tommerup Vandpolo
Tommerup Vandpolo ønsker at fortsætte
sin udvikling af vandpolosporten i Tommerup og der med i mange år fremover
også være med i toppen af Dansk ungdoms vandpolo. Sideløbende hermed skal
seniorholdene styrkes og der skal målrettet arbejdes mod nationale mesterskaber
og internationale resultater.
Ovennævnte indledning er noget af visionen for Tommerup Vandpolo. For at
komme derhen, samt opnå vores mål, har
vi igennem de seneste 5 år engang om året
taget på en uges træningslejr i udlandet,
så vi kan dygtiggøre holdene.
I 2017 var valget for andet år i træk faldet
på Athen, idet det er økonomisk overkommeligt (billigere end Spanien, Frankrig,
Italien), men det er dog stadigvæk en stor
udgift for klubben og spillerne. Udbyttet af en sådan træningslejr skulle gerne
overstige den økonomiske faktor. Tommerup Vandpolo havde således et drenge/
herre og et pige/dame hold med i år. I øjeblikket ligger vandpoloen i Grækenland
på et meget højere niveau end Danmark,

men klubberne i Athen har været utroligt
gæstfrie og hjulpet med at arrangere træningskampe for vores to hold.
Træningslejren var arrangeret med en
morgentræning fra søndag til fredag og
med aftenkampe fra mandag til lørdag så
Tommerups spillere har fået trænet meget
i efterårsferien – det svarer til 2½-3 ugers
normal træning i hverdagen i Danmark.

Til sammenligning træner vores græske
modstandere hver dag med undtagelse af
lørdag og søndag hvor de spiller kampe.
Det er store udfordringer for vores spillere at møde de meget rutinerede græske
spillere, vi har mødt ungdoms hold 1-2 år
yngre end vores spillere og vi har mødt
seniorhold med en gennemsnitsalder på
30-31 år (ældste spiller 39 år).
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Al vognmandskørsel
6-30 tons vogne
Kørsel med kran
Planering og udgravning
med gummiged
Grus, sten kan leveres.

Hans E. Nielsen
efterflg.

HANS STORM A/S
REG. NR. 65550

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

Ellehaven 33
5690 Tommerup
Biltelefon 20 27 15 93
Tlf. 64 75 15 28
Tlf. 64 75 15 22

HAVESERVICE

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

Tommerup
Grill & Café
Tallerupvej 33
5690 Tommerup
Bestil på tlf.
64 76 21 10 / 40 54 97 02

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

WWW.HAUGEGRUPPEN.DK
TLF. 66 18 96 00
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Disse træningslejre er tænkt som en del
af et fastholdelses koncept, idet spillerne
på disse ture udvikler et rigtigt godt kammeratskab og tilknytningsforhold til hinanden, hvilket gør at de holder mere sammen som et hold. Turen og oplevelserne
giver dem fælles oplevelser i og udenfor
vandet der knytter bånd. Det er vigtigt
idet vi så har et par hold vi kan videreudvikle.
For at udvikle havde vi i år lavet aftale
med en erfaren/rutineret spiller og træner
Laslo Bakos. En Ungarer der er bosat i
Serbien – han har selv spillet på højere
plan i Serbien og har i de sidste 8 år været succesrig ungdoms/ senior træner i

Serbien. Han tilbragte hele ugen sammen
med Tommerup Vandpolo og kom med
mange gode input, nye træningsøvelser
m.m. Tommerup Vandpolo har et stort
ønske om at fortsætte dette samarbejde
for at videreudvikle førsteholdet og deres
potentiale.
Tommerups to første hold har haft en
uovertruffen god træningslejr i Athen i
efterårsferien 2017 og vi er sikker på at
det kommer til at afspejle sig i vores spil.
Disse træningslejre er uvurderlige i Tommerup Vandpolos videreudvikling.
Har du lyst til at vide mere om Tommerup
Vandpolo, så læs mere på www.tsk.dk
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HØJFYNS
VOGNMANDSFORRETNING
v. Claus Andersen

20 82
77
71
Tommerup

Murermester
Karsten Berg
Aut. kloakmester

Medlem af

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

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

PLASTSVEJSNING
v/ Lene Kjær Andersen

64 75 14 17
Kroggårdsvej 9 · Brylle · 5690 Tommerup
Onsdag lukket
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Industrivej 9 · 5492 Vissenbjerg · Telefon 64 47 28 00
info@danskpesvejsning.dk · www.danskpesvejsning.dk

STILEKONKURRENCE

Uden hende

Bip-lydene blev til en lang hyletone. Alle
blev stille, alt inde i mit hoved snurrede
rundt. Alt blev sløret for mine øjne. Alle
brød ud i tårer, min kusine skyndte sig ud
af rummet. Hendes kæreste fulgte efter.
Jeg blev siddende stille. Jeg græd. Det
gjorde alle. Min mor ringede til min fætter, det var hans 30 års fødselsdag. Hun
fortalte at vores mormor var død. Jeg
kunne høre, at der blev stille i den anden
ende af røret. Det fik mig til at bryde helt
sammen.
Der kom en masse sygeplejersker ind på
stuen, de slukkede for alle apparaterne
rundt om sengen. En af dem kom over
til mig, hun spurgte, om vi skulle åbne
vinduet, så min mormors sjæl kunne flyve op til Gud. Jeg sagde ja. Hun åbnede
vinduet, jeg kunne mærke den kolde februarluft, som pludselig ikke føltes særlig frisk længere. Jeg ville væk. Jeg ville
ikke være der længere.

Af Josephine Liliendahl Andreasen,
Tallerupskolen
Jeg gik ind på stuen. Min morfar, min
kusine, min kusines kæreste og min mor
var der allerede. Jeg var blevet kørt hen
til sygehuset af min mors veninde. Hende
havde jeg også overnattet hos natten forinden, fordi min mor var kommet sent
hjem fra sygehuset og var taget derind
tidligt igen om morgenen.
Det var hende, jeg var kommet for at besøge, min mormor. Hun var syg. ”Kræften har bredt sig til resten af kroppen”,
det var det, vi havde fået at vide. Hun lå
helt stille livløs i sengen, da jeg kom ind
på stuen. Der var slanger og ledninger
over det hele. Den største af slangerne
førte fra en iltmaskine til hendes mund.
Den hjalp hende med at trække vejret.
Alle var stille, ingen sagde noget. Det var
som om, det var forbudt at sige noget,
en fin tavshed som bare var der. Jeg gik
langsomt over til min mor, som sad ved
hovedenden af den seng, min mormor lå
i. Jeg satte mig på min mors skød, hun
holdt om mig. Hun græd stille. Vi vidste
alle, at min mormor ikke ville overleve,
ikke denne gang. Det var 2. gang, hun
blev ramt af brystkræft, og det her var en
følge af det.
Jeg kan ikke huske ret meget af det, min
mor sagde, men jeg kan huske, at hun
sagde til min mormor ”Det er okay, du
må gerne give slip. Vi skal nok klare os”.
Hvilket jeg husker som noget af det mest
forfærdelige, jeg har hørt nogen sige til et
andet menneske. Jeg brød sammen i tårer. En sygeplejerske brød tavsheden, hun
spurgte, om vi ville have noget at spise.

Det ville jeg egentlig ikke, men jeg sagde
ja alligevel. Hun kom med noget smagløst
suppe og en lille pose chips, en af de poser man kan købe i biografen. Jeg åbnede
chipsposen, tog en og rakte posen over
mod min kusine. Min kusine var 21 på det
tidspunkt, og jeg var selv lige fyldt 11.
Der kom en bip-lyd med jævne mellemrum fra en af de mange apparater, som
stod rundt om den seng, min mormor lå i.
Jeg kan stadig huske følelsen af den lyd,
der bare borer sig længere og længere ind
i ens hjerne, til den til sidst bliver en del
af de lyde, man ignorerer. Min kusine tog
en chips fra posen. Jeg holdt min chips op
og lukkede det ene øje, og jeg sagde til
min kusine, at hun skulle prøve det. Når
man gjorde det, lignede det at chipsen
var lige så stor, som min mors hoved. Vi
grinte sammen. En latter jeg stadig kan
huske. Hun stoppede, men jeg blev ved
i lidt tid. Det varede kun omkring 3 sekunder, men jeg husker det, som var det
en evighed.

Min mor ringede til hendes veninde, som
kom og hentede mig. Jeg kan ikke rigtig huske, hvad der skete efterfølgende,
andet end min kusine fulgte mig ned til
indgangen. Hun sagde, jeg skulle ringe,
hvis der var noget, eller hvis jeg havde
brug for at snakke. Men jeg havde bare
brug for at komme væk.
Min mors veninde drejede ind foran indgangen til sygehuset. Og vi kørte væk.
Der var stille i bilen hele vejen hjem, sådan som jeg husker det.
Selv efter fem år er det næsten ubærligt
at holde jul uden hende. Hendes bløde
latter, hendes karakteristiske stemme og
hendes søde parfume. Det er alt sammen
noget, der mangler ved en rigtig familiejul hjemme hos os.

Førstepræmien blev vundet af Josephine Liliendal Andreasen og nr.
2 blev Alfrida Klinkby Steimle fra
Tallerupskolen. Vinderen modtager
750 kr. og nummer to 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!
Julehæfteudvalget
Lions Club Tommerup
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Virksomhederne i ERHVERVSPARKEN ønsker
alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår
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Østerbro 4
– har en historie
Af Tommerup Erhvervspark
Da Electrolux tilbage i 2005 meldte ud,
at de havde besluttet at flytte produktionen fra Danmark til Asien hen over
året 2006, og dermed nedlægge tæt på
300 arbejdspladser i Tommerup St. trak
der mørke skyer hen over den lille by.
Historisk set har adressen Østerbro 4
– rent beskæftigelsesmæssigt – haft stor
betydning for Tommerup St. by og omegn. Historien kan aflæses på byen fortove, som har været underlag til mange
vandreture for de ansatte til og fra arbejde. Bygningerne dannede frem til 1960

rammerne for Hørfabrikken og efterfølgende Vølund, Nyborg Vaskerimaskiner
og siden Electrolux.
Det lykkedes relativt hurtigt for en
mindre gruppe lokale erhvervsfolk,
at erhverve bygningerne af Electrolux, med det formål at etablere en erhvervspark, og samtidig indgik et par
ledende medarbejdere en aftale med
Electrolux om at fortsætte produktionen af centrifuger, som Electrolux
skønnede ville blive successivt udfaset
fra markedet og derfor ikke var rentabelt at tage med i flytningen. Det betød at der med det samme kunne etab-

virksomhedsportræt

leres det første lejemål på adressen og
små 50 medarbejdere forblev i arbejde.
Erhvervsparken overtog bygningerne fra
Electrolux den 1. januar 2006 og Electrolux lejede derefter størstedelen af bygningerne hele det år – dermed blev der dels
frigjort et areal som kunne danne domicil
for virksomheden Build-A-Bear Workshops skandinaviske hovedkontor, dels
kunne Electrolux foretage en løbende fraflytning af bygningerne.
Virksomhederne Nielsen Steel Solution
A/S og Build-A-Bear Workshop blev således de første lejere i bygningerne med
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· Jordarbejde/jordflytning
· Kloakering/dræn
· Belægningsarbejde

v. Michael Larsen aut. kloakmester

· Anlæggelse af veje
· Levering af sten og grus
· Spuling/slamsugning
· Såning af græs
· Nedbrydning
· Betonarbejde

Toftevej 46 · 5690 Tommerup · Tlf.

21 64 45 54 · michaelsmaskinstation.dk

NYHED
Hos MRH Biler i Tommerup
finder du nyere brugte
kvalitetsbiler i prisklassen
kr. 50.000 op til kr. 500.000

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

MRH-Biler

Reparationer
•
Opgørelse og
reparation af
forsikringsskader
•
Syn af personog varevogne
•
Service &
vedligehold

Ellehaven 6 · 5690 Tommerup · www.mrh-biler.dk
Værksted 64 75 10 56 · Bilsalg 64 75 21 82 / 30 28 9643

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
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samlet omkring 80 medarbejdere – ud over
de ansatte i Electrolux.
Året 2006 hvor faciliteterne skulle deles
mellem stedets medarbejdere og mange
nye udefra, blev ikke helt problemfrit.
Kulturerne var meget forskellige, eksempelvis blev frokosten i kantinen afviklet
i tre hold – hvor der var rygeforbud på
hvert hold – de første 20 minutter af hver
pause, som betød, at når medarbejderne
fra Build-A-Bear – som de sidste kom
til frokost – var kantinen meget røgfyldt.
Det afstedkom et rygeforbud, som ikke
mødte lige stor forståelse i begge lejre!
Flytningen til Asien gik rent tidsmæssigt
ikke helt efter planen og først i begyndelsen af 2007 var hele produktionen flyttet
til Asien.
Som en del af handlen forlod Electrolux
på det tidspunkt bygningerne og efterlod
alt inventar m.v. til stedets ny ejer. Det
betød, at den nye Erhvervspark med det
samme kunne tilbyde nye virksomheder
møblerede kontorer, en kantine i drift
med et veludstyret køkken, gode parkeringsfaciliteter og andre attraktive serviceydelser.
Med købet af bygningerne havde ejerkredsen besluttet, at der skulle etableres
en erhvervspark med det formål at skabe
rammer for mindre og mellemstore virksomheder, iværksætteri og innovation.
Tanken var, at der fra Erhvervsparkens
side skulle tilbydes en række services,
som kunne sikre den enkelte lejer fuld fokus på den basale drift og samtidig danne
synergier mellem de virksomheder der
etablerede sig i Erhvervsparken.
Det komplette bygningssæt rummede ved
overtagelsen små 24.000 m2 og med en
udlejning til Nielsen Steel Solution A/S
og Build-A-Bear Workshop på samlet
7.500 m2 var der stort udlejningspotentiale. En udvidelse skete tros det allerede
i 2007 med opførelse af en ny lagerhal
på 1000 m2, for at rumme Chokolade
Compagniet med et behov for samlede
3.500 m2.

Foto: Lokalhistorisk arkiv
Det lykkes hen over de første par år at
udleje dele af de ledige arealer, men
der var stadig lang vej til fuld udlejning da finanskrisen i 2008 for alvor udfordrede det meste af verden.
I 2010 traf ejerkredsen en strategisk beslutning om, at optimere udlejningen med
en anden udnyttelse af lokalerne. Der blev
mere fokus på at lave mindre lejemål, som
betød en opdeling af allerede klargjorte
lejemål. Denne strategi skulle dels sikre
flere lejere, dels sikre at Erhvervsparken
ikke blev afhængighed af få store lejere,
som ved evt. fraflytning ville have betydelig indflydelse på driften.
Det viste sig at være en fornuftig strategi.
Der var på det tidspunkt 13 lejere i Erhvervsparken, hvoraf 3 lejere tegnede sig
for 46 % af det samlede areal. Henover
2011 og 2012 skete der en fordobling af
antallet af lejere og dermed blev der både
en større udnyttelse af arealerne og flere
mennesker som fik deres daglige gang i
Erhvervsparken.
Da de 2 største ankerlejere i 2013-14 gik
konkurs og efterlod 7.500 m2 tomme, trak
de sorte skyer atter til omkring den høje
storsten i Erhvervsparken. Det var dog
glædeligt, at det først skete på dette tidspunkt, hvor mange andre virksomheder
var etableret i Erhvervsparken.

En ny ejerstruktur har det seneste år gjort
det muligt at arbejde meget målrettet med
at ombygge og genudleje disse arealer, i
en driftig og god proces som betyder, at
i dag er alt – på nær 400 m2 – fuld udlejet, og lokalerne danner arbejdsplads
for omkring 250 medarbejder – meget
tæt på hvad Electrolux beskæftigede tilbage i 2006. Vi må dog nok konstatere, at
en væsentlig mindre andel af de ansatte
kommer fra lokalområdet.
Erhvervsparken rummer i dag 58 forskellige virksomheder som spænder over en
bred vifte af brancher som f.eks. øjenklinik på den ene side og stålindustri på den
anden side af vejen. Mellem disse yderpunkter finder vi ingeniørvirksomheder,
producerende virksomheder, webshops,
rådgivere, kunstnere og mange andre.
Sammensætningen af virksomheder er
ikke uden betydning for synergier og
vækst, derfor kan der også opstå situationer, hvor en lejer ikke passer ind i Erhvervsparkens koncept.
Konceptet bygger i dag fortsat på tilbud
om services fra Erhvervsparkens side.
Som lejer i Erhvervsparken har alle fri
adgang til mødelokaler, kantinen, kaffe/
the, brug af reception m.v.
Der er etableret en lille ”kontorbutik”
hvor lejerne kan købe de kontorrekvisitter, der dagligt er nødvendige og dermed ikke skal bruge timer på at handle i
Odense eller selv finde leverandører. Der
kan herudover tilkøbes bogføring, rengøring, administration o.l.
De primære bygningsopgaver varetages
af Erhvervsparkens 3 egne håndværkere,
men der er naturligvis også løbende brug
for eksterne hænder når 25.000 m2 skal
ombygges og vedligeholdes.
Erhvervsparken er i dag et driftigt virksomhedsfællesskab og kantinen er rammerne for stedets daglige netværksmøde
– når 58 virksomheder mødes på tværs
af frokostbordet, opstår først bekendtskaber, herefter viden og efterfølgende
samhandel – det må vi da kalde fælles
synergier – for udvikling og vækst.
19

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

Vi ønsker alle en glædelig jul
samt et godt nytår

Discount med holdning

To m m e r u p S t .

Møbler
Design · Produktion
Både private
og erhverv
Industriinstallation
Hvidevareservice
Privat & Erhverv
Levende
savværkshistorie!

Højeløkkevej 18 B · 5690 Tommerup
Tlf. 63 76 60 90
kontakt@sikker-el.dk · www.sikker-el.dk

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

En sikker forbindelse
med kunden i centrum

✔ Parcelhuse
✔ Lejligheder
✔ Kontorer
✔ Erhverv
✔ Institutioner
v/vinduespolerer michael bønke
Kroggårdsvænget 13, brylle
5690 Tommerup
E-mail: suverenpolering@pc.dk

TOMMERUP
MASKINSN
Tlf. 4027 2703
- Ring og få en suveREN aftale...

Specialforarbejdning · Pladeskæring

PentaCon

A/S

Med fokus på C5 leverer vi
gennemtænkte og værdiskabende
IT-løsninger...
• Microsoft Dynamics C5
• PC-baserede servermiljøer
• Webbaserede løsninger - med
eller uden integration til C5
• Brancheløsninger
• Implementering/Drift
• Hosting

Eget værksted

SKOV’s RADIO
v/Arne Nielsen

Gyvelvænget 13
5690 Tommerup

64 76 12 11

64 76 11 78

www.pentacon.dk

E-mail: arne@skovsradio.dk
www.skovsradio.dk

Tallerupvej 69 · 5690 Tommerup
e-mail: pentacon@pentacon.dk
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ALT DU SKAL
BRUGE I
HÅRDTTRÆ

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

TMSPROFIL.DK
– din indgang til

specialfremstillede
PROFIL
TMS
trævarer

TMS

PROFIL

Tlf. 64 76 14 58
info@tmsprofil.dk

Den lange vej til målet!

Af Eigil Kristensen,
Multibane- og
aktivitetsområdekoordinator

Arealet var lovet færdig, så indvielsen
kunne foretages i forbindelse med Brylle
Boldklubs sommerfest i juni 2016.

Vi skal helt tilbage til 2013-14 da vi i bestyrelsen i Brylle Fritidscenter sammen
med Brylle Boldklub, Brylle Skole og
Brylle Gymnastikforening gik med tanker
om at renovere den gamle multibane ud
mod vejen ved hallen.

Men der kom en kæp i hjulet, der gik kun
ca 14 dage før arbejdet blev standset af
nogle utilfredse naboer i Krybilyparken.

Byggeudvalget udarbejdede forskellige
forslag til indretning af en multibane med
tilstødende aktivitetsområde. Der blev afholdt flere møder med Assens Kommune
samt div. entreprenører. Byggeudvalget
var til møde i Ringsted med DBU ang
muligheder for at søge fonde og få gode
råd om anlægning af kunststofbane. I den
forbindelse blev det besluttet ikke kun at
renovere den daværende multibane, men i
stedet at fjerne eksisterende bander og opføre en ny multibane med flere muligheder
for forbedringer, både for brugere samt
naboer.
Vi arbejdede videre med byggesagen og
fik indhentet priser fra forskellige entreprenører, og i efteråret 2015 valgte vi NKI
og UNO som entreprenører på byggesagen. Tillige havde vi fået skriftlig tilsagn
fra Assens Kommune, at der intet var til
hinder for at renovere den eksisterende
bane.
Vi havde i den forudgående periode søgt
forskellige fonde og kom i mål med et flot
resultat, hvilket vi var meget taknemmelige for.
I marts måned 2016 startede vi så op med
den nye multibane – på den gamle asfaltbane. NKI startede med nedbrydning af
bander, udgravning til aktivitetsområde
dræn m.m.

De klagede over manglende byggetilladelse og krævede en VVM-redegørelse,
som bl.a. omfatter støj-afstandsforhold,
lys på banen og risiko for vildfarne bolde
m.m.
De havde klaget til Assens Kommune
vedr. ovennævnte.
Vi i byggeudvalget blev enige om at stoppe byggeriet her og nu midlertidigt, til vi
fik en redegørelse fra Assens Kommune
og Natur og Miljøklagenævnet, som også
var blevet indblandet.
Byggepladsen lå stille hen, mens vi
spændt afventede redegørelsen fra Naturog Miljø.
I efteråret 2016 fik vi besked fra Assens
Kommune, at der ikke var nogen problemer med byggetilladelsen, og Natur og
Miljøklagenævnet havde også godkendt
projektet, så der skulle IKKE udføres en
VVM-godkendelse.
Men os i bestyrelsen for byggeudvalget
afholdt igen møder med Assens Kommune og Krybilyparken, og blev enige om, at
faren for klager over diverse støjgener og
andre ”mærkelige” ting efter naboernes
opfattelse igen kunne medføre nye klager.
For at undgå alle disse kontroverser, aftalte byggeudvalget et nyt møde med
Assens Kommune om en ny placering af
multibanen.

FORENINGER

Der er ikke en egnet placering på Brylle
Fritidscenters grund.
Kommunen foreslog at Multibane/Aktivitetsområde kunne placeres på fodboldbanerne, som er Assens Kommunes grund.
På et fællesmøde på boldbanerne blev vi
enige om, en evt. ny placering af Multibanen og aktivitetsområdet langs med tennisbanerne og i forlængelse af boldrum.
Der blev fremsendt nye tegninger samt ansøgning om byggetilladelse.
Arealet til det nye projekt bliver stillet til
rådighed af Assens Kommune. Det gamle
projekt lå på Brylle Fritidscenters egen
grund.
Derfor den langsommelige arbejdsgang.
Efter urimeligt mange møder, referater,
mails, sms’er, telefonsamtaler, kontakt
med fonde m.m. – er vi nu endelig tæt ved
målet – HURRA
Indvielsen var planlagt til lørdag d. 4. november 2017, men grundet meget dårligt
vejr, kunne byggeriet ikke stå færdig til
denne dato.
Når denne artikel læses, har indvielsen
forhåbentlig fundet sted. Støtte fra Lions
Tommerup gjorde i sidste øjeblik, at der
også kommer lys på området fra starten.
Et fantastisk sammenhold i lokalsamfundet
mellem foreninger, erhvervsliv og ildsjæle
har betydet, at Brylle nu får et fantastisk
aktivitetsområde, til glæde for foreninger
og beboere i området.
Sammenhold gør stærk – vedholdenhed
gør ekstra stærk.
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Fysioterapeuter:

Åbningstider:
Mandag - fredag 9 - 17.30
Lørdag
9 - 12.30
Tallerupvej 15
5690 Tommerup
Tlf. 64 75 10 16
tommerupapotek.dk

Det friske brød
fås hos din lokale bager
Vi kringler den

v/ INNA STEENFELDT
SKOLEVEJ 15 • 5690 TOMMERUP

TLf. 64 76 11 16
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Massør
•
Sekretær
•

• Anlægsarbejde
• Flisearejde
• Træfældning
• Vedligeholdelse
• Stubfræsning
• Flisehugning

Jacob Vind
Søren Henrik Olesen
Stine Huusom
Steen Thomsen
Trine Schandorff
Henriette Barfoed Wiwel
Monica Knørr
Andreas Prescha Mørk
Mette Jørgensen
Martin Nielsen Kraft
Signe Sofie Westerboe Jackson
Bo Janssen
Elly Hansen

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

Tlf. 40 10 57 02 · Tlf. 64 76 29 02

www.grundejerservice.dk

LOKALSAMFUNDET

25.000 kroner faldt
på et tørt sted
Af Bestyrelsen,
Tommerup Forsamlingshus
Tommerup Forsamlingshus har gennem
de senere år været igennem en kæmpe udvikling. Og den udvikling kan nu gå endnu
videre takket være en donation fra Lions
Tommerup på 25.000 kroner.
Tommerup Forsamlingshus er gået fra at
opleve meget få udlejninger til at være et
hus der i høj grad er eftertragtet. Faktisk
må der ugentligt meldes om optaget når
folk vil leje huset. Huset kan lejes på flere
måder.
Både som nøglehus, hvor man selv sørger
for alt, men man kan også leje hele pakken,
hvor der bliver sørget for alt lige fra borddækning, servering, opvask og rengøring.
Der er foregået en løbende renovering på
huset. Blandt andet er der kommet nyt tag
på en del af huset, facaden er renoveret
med hjertestarter – som er tilgængelig 24/7

– rampe til kørestolsbrugere og ikke mindst
et nyt navn: Tommerup Forsamlingshus.
Tidligere hed huset Tommerup Bys Forsamlingshus, men for at imødekomme
sammenlægningen af de to Tommerupper
er navnet ændret, da det er et fælles hus.
Parkeringspladsen er blevet renoveret, takket været Kommunen som står for vedligeholdelse af pladsen. Derudover er det
blevet lavet en lækker lukket gårdhave i
forbindelse med salen med både borde og
bænke. Gæsterne kan nu også være ude, og
børnene er ikke i nærheden af vejen. Gårdhaven er meget populær – især til de mange ungdomsfester, der afholdes i huset.
Indenfor har Tommerup Forsamlingshus
fået nyt gulv i køkkenet, nye industrimaskiner, ovn, opvasker og kaffebrygger.
I salen er der nye lette borde, AV-udstyr og
nyt scenetæppe i en lækker neutral farve
som passer godt ind i de flotte hvide lokaler. Huset fremstår i dag både lyst og
venligt.

25.000 kroner til en ny el-tavle, da det var
et must for at kunne komme videre med
drømmene om nye toiletter.
Nye toiletbygning skal der til og byggetilladelsen er i hus. Der er simpelthen ikke
kapacitet til en ny bygning. Derfor blev
forsamlingshusets bestyrelse ekstra glade,
da Lions Tommerup besluttede at imødekomme ansøgningen om 25.000 kroner til
ny el-tavle.
Så nu skal alle blot nyde julen, inden der
for alvor startes på indsamlingen til den
nye toiletbygning i januar 2018. Toiletbygningen skal opføres af lokale håndværkere
til en samlet pris på ca. 400.000.Så endnu engang tak til Lions Tommerup
for den flotte støtte.

Det næste store projekt er en ny toiletbygning i forbindelse med garderoben, da den
gamle toiletbygning ikke kan klare en renovering og i dag ikke er tilgængelig for
kørestol og rollator. Derfor var der ekstra
glæde i Tommerup Forsamlingshus da
Lions Tommerup besluttede at donere

Tanlængerne
Bøgild

Sivmosevænget 4 · 5260 Odense S · Telefon 6612 0683 · info@hjsas.dk · hjsas.dk

Vidste du at... du på
www.julitommerup.dk
kan læse tidligere
udgaver af julehæftet
Jul i Tommerup?

Vil du have det ud af systemet?
kloakspuling
kloak TV
rodskæring
ejendomsservice
slamsugning

Ring til

Lars Jacobsen

Tlf. 42 17 02 21
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Knarreborg smedie

SPAR

v/ Karsten Pedersen - aut. gas & vandmester
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VVS OG SmEDEARbEjDE UDføRES
Vand
Varme
Naturgas

Solvarme
Blikarbejde
Smedearbejde

INGEN
STARTGEBYR

Tlf. 64 76 13 13

Tommerup
Bellinge

Møllebakken 15 · 5690 Tommerup
Biltlf. 20 46 86 10

Medlemskab min. 6 mdr.

LEH-SErvicE
og MaSkinudLEjning

Smart tøj og sko
vi har bl.a.
Bessie, B. Young, Brandtex, Fransa, 2-Biz, Peppercorn,
Skovhuus, OneTwo, Soulmate, Triumph og Trofé

Modebutik for kvinder i alle aldre!

64 76 23 13
Møllebakken 15
5690 Tommerup

Tallerupvej 23
Tommerup St.
Tlf. 64 76 15 88

algade 34
Haarby
Tlf. 64 73 24 66

Bredgade 51
aarup
Tlf. 64 43 17 71

www.lizette-mode.dk · facebook: lizette-mode

Malermester Klinkert ApS
Kvalitet og Kundeservice

Alt indenfor malerarbejde:
• I forbindelse med nybygning
• Renovering
• Maskinspartling
• Sprøjtemaling
• Dekorative effekter og tapeter
• Gratis rådgivning
• Salg af maling til private

HAVBAKKEN 155 • 6710 ESBJERG V
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WWW.KLINKERT.DK • TEL.: 26 28 75 97

Ho ho
ho!

Julekonkurrence

For de kvikke ho’e ..
r.

+
=

Ho ho
ho!

+

=
=

+

+

+

Send os dit ’gæt’ på www.julitommerup.dk senest 19. december 2017.
Svarer du rigtigt, er du med i lodtrækningen om en fin præmie til en værdi af 500 kr.

+

Spørgsmål: Kan du regne dig frem til hvor mange
penge der kommer til at ligge under juletræet i år?
Og hvad er en lyseblå pakke og en snemand værd?

60
+

Jeg har 25 af de
lyseblå julepakker
i min julesæk!

Ho ho
ho!

e ho’er...
k
i
e
k
kv
d
For
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KRYBILYPARKEN

BRYLLE

FAB’s byggeri i Brylle - Krybilyparken - består af 19 traditionelle boliger med en fin
indretning og en rigtig god planløsning, alle
bygget af gode og bæredygtige kvalitetsmaterialer.
Krybilyparken er rækkehuse med hyggelige
små haver og terrasser samt integreret carport i en del af boligerne. Alle rækkehusene
har moderne og lyse køkkener og badeværelser.
Brylle er særdeles velbeliggende, tæt på

både smuk natur og Odense by. Det er
FAB’s mål at have gode boliger til alle og
over hele Fyn, så man kan finde gode lejeboliger til en fornuftig pris.
Vi glæder os til at byde vores beboere velkommen fra den 15. marts 2018.
Har du spørgsmål til boligerne, området
eller til det at bo alment, så kontakt vores
kundeservice på 63 12 56 00 eller skriv til
kundeservice@fabbo.dk

ONSDAG DEN 24/1-18
ONSDAG DEN 14/2-18

KL. 14 - 15

ÅBENT HUS
KRYBILYPARKEN 2-38
5690 TOMMERUP

INDFLYTNING MARTS 2018

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

63 12 56 00  fabbo.dk
kundeservice@fabbo.dk
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BOLIGER VI LEVER I

Verningespejderne

UNGDOM

Af Vivi Høstrup
Vi har også en del børn som profilerer af
at ”ha’ højt til loftet” og at vi elsker lejrliv.

Udover at være møde- og bålhytte vil
den blive et projekt for en af vore patruljer, som profilerer af at være med i
den håndværksmæssige proces omkring
etablering og senere ejerskab af hytten.

rioden. Vi tæller i dag 130 medlemmer
i alle aldre, alle har minimum et ugentligt møde, og rigtig mange er igennem
på tirsdage, fra 17.00 til 21.00. Det er en
af vore styrker, at alle i en eller anden
for når at se hinanden om tirsdagen, det
giver kontinuitet og tryghed, f.eks.. I forbindelse med oprykning at bæverne har
set ulvene osv.

Verningespejderne er i stor fremgang,
og har derfor problemer med at huse
alle spejderne ”under Tag” i vinterpe-

Vi forsøge så hvidt muligt at være ude,
opleve naturen og få frisk luft og i høj
grad portierer udeaktiviteter.

Vi fra Verningespejderne siger tak for
sponsoratet til en bålhytte, så vi kan få tag
over hovedet til vinter.

Verningespejderne er blevet betænkt
med midler til en bålhytte, som også vil
agere mødehytte her til vinter.

Tak!
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BRILLER TIL DEN DU ER

Velkommen i
Tommerup og
Broholm
kirker!
0,- udbetaling
0,- renter
0,- gebyr
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

ommerup
uristfart A/S
Al buskørsEl
i ind- og
udlAnd

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

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

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

Verninge
Savværk

A
P
S

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

skole

Skak på Brylle Skole
Af Lisbeth Larsen,
Skakkoordinator Brylle Skole
På Brylle Skole er vi fra dette skoleår i
gang med at udvikle skak som en del af
skolens tilbud.
Sidste skoleår blev jeg introduceret for
skoleskak igennem Verninge Skole, og efter en periode med skak i en enkelt klasse,
fik vi lyst til at fortsætte. Vi blev introduceret for Dansk Skoleskak, og efter at
Trine Traun (forhenværende skoleleder)
og jeg havde været til konference omkring
”Skak i Skolen”, besluttede vi at sætte
projektet i gang.

Hvorfor spiller vi skak?
Skoleskak er en god måde til at finde ro og
koncentration i en fællesaktivitet. Ved at
spille skoleskak læres koncentration, selvstændighed og analytiske evner, hvilket
anvendes både i skolen og i resten af livet.
Det udvikler børns evne til at planlægge,
strukturere og til at tænke fremad og problemløsende.
I skoleskak er der udfordringer for alle,
også for de der har lidt svært med skolens
andre tilbud. Her er det skoleskakkens logik, kreativitet og hukommelse, der tæller.

Vi arbejder med begreber som skak-ro,
”Tak for kampen”(høflighed) og orden.

I dette skoleår
Her i september var vi to lærere afsted på
skaklæreruddannelse, som er Dansk Skoleskaks basisuddannelse.
Vi har valgt at starte med skakundervisningen i indskolingen, men måske vil der
også blive tilbudt på mellemtrinet – det er
bare usikkert på nuværende tidspunkt.
Skakundervisningen er i gang i 1. og 3.
klasse, hvor vi bruger ca. en lektion pr.
uge. Der har også været tid til at spille
imod hinanden (billeder), men da eleverne
ikke lærer at spille med alle brikker på en
gang, spillede vi bondeskak.
Derudover vil jeg tilbyde skak som valgfag
fra efterårsferien til påske (0. kl. - 3. kl.)

Stor hjælp fra Lions
Da vi startede med at spille skak, spillede
vi skak på brugte spil, hvor vi både mangler brikker og spillebrætter. Vi supplerede
med mælkelåg og papirkopier af spillepladerne, men at få helt nye spil til klasserne
var et meget stort ønske.
Her har Lions Tommerup været en rigtig
stor hjælp. De har doneret 2 klassesæt til
skolen med i alt 24 skakspil, demoboards
og skakure.
Tusind tak til Lions.
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Nyhed 2018

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

ARNE NIELSEN

Køb bogen direkte hos forfatteren:
pb@asbjornborberg.dk

13 nye byggegrunde i Tommerup

OVERMARKEN

De første byggegrunde er klar
til udbud i løbet af foråret 2018

• Byggegrunde mellem ca.

900-1200 m2
• Blot ca. 15 km. fra Odense C
• 800 m. fra skolen
• 2 km. fra gårdbørnehave og
vuggestue

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

Vil du høre mere, så kontakt
Bente Boe, tlf. 6474 7372,
mail: grundsalg@assens.dk,
www.assens.dk/overmarken

Brylle . Tlf. 64 75 14 15

Kristeligt Dagblad
Berlingske & B.T.
Dagbladenes Bureau
Midtjyllands Avis
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Den Lille Hyggelige
Restaurant
Tallerupvej 22 • 5690 Tommerup
Tlf.: 27 51 09 30

DET SKAL

BYGGES
VAEK

sammen bygger vi
professionelt
Køb varerne i forretningen
eller på STARK.dk
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STARK Tommerup
Møllebakken 34 • 5690 Tommerup
Tlf. 63 76 12 00

‘Rejsebeskrivelse’

Vender jeg
hjem igen?
Af Nicklas Green Bræmhøj

til os drenge, der spurgte alkoholikeren på
hjørnet, om vi måtte få en tom flaske eller
to. Det måtte vi aldrig – vi måtte få alle
de flasker, de havde. En gestus der blev
efterfulgt af en lille historie fra disse mennesker, der havde så lidt men som gav så
meget.
Minderne flyver behageligt rundt i hovedet
mens, jeg bevæger mig henover den selvsamme sportsplads, som var grundlaget for
min første indkomst.

Barndommens gader
”Næste station – Tommerup” hyler ud af
højtaleranlægget i det halvtomme regionaltog mod Fredericia. Nostalgien begynder, da den gamle togstation i Tommerup
kommer til syne. En station jeg er ankommet til og taget fra utallige gange. Om det
er den behagelige brise og duften af landsby, der får mig til at savne mine græsgange
i netop denne by, skal være usagt.
Jeg går forbi, hvor Tommerup Kiosk lå og
videre op mod hovedgaden. Den gamle
kro emmer stadig af hygge og godt selskab, men der er noget, der ikke er, som
det plejer. Jeg kan huske, da jeg som 10årig havde fået nye sko. Duften af kromad
kunne anes i luften og små stemmer kunne
høres bag de gule mure. Traditionen tro
skulle skoene prøveløbes. En lille løbetur
fra kroen og til grillen på den anden side
af en stille, ensrettet sidegade. Selvom der
af og til kom biler på den lille vej, var der
aldrig en frygt for at blive kørt ned. Tommerup står i min erindring som en idyllisk
landsby, hvor folk færdes på kryds og på
tværs uden kontroverser.
Jeg går videre op ad hovedgaden, hvor
Brugsen altid har ligget og Rema kom til
i starten af 00’erne.
Det er Brugsen, jeg husker bedst fra min
barndom. Jeg husker, hvordan mine venner og jeg ledte efter flasker på sportspladsen, som i daglig tale blev omtalt som
”Sporteren”. Småpengene blev brugt til
”Lange Jan”, der kunne købes i Brugsen.
I starten gik vi altid, af logistiske årsager, i
Imerco. Inden lukning hilste vi altid pænt
på personalet i den lille butik, der må have
udbetalt flere hundrede kroner i tidens løb

Skolen er bygget om. Førhen var der en
stor statue ved det faldefærdige cykelskur,
hvor jeg som 13-årig fik mit første kys.
Denne statue er blevet til en lille boldbane,
som jeg går på. Den føles blød… men der
er også en følelse af forandring. En følelse
af, at Tallerupskolen har gennemgået en
lige så stor udvikling, som jeg selv har.
Jeg kigger op og får øje på bakken, der deler Sporteren fra resten af udendørsarealet.
Jeg har stået på denne bakke rigtig mange
gange. Jeg får følelsen af tryghed, der varmer fra mine tæer og helt op til panden.
Pludselig kommer der en lille frysende
fornemmelse i fødderne, og jeg husker de
dage, hvor det grønne græs var dækket af
hvidt sne. Når naturen gik sin naturlige
gang og regn blev til sne, var der helle på
bakken. Med andre ord var man i risikozonen for at få sig en vasker, hvis man begav
sig ned ad bakken og ned på den snedækkede græsplæne. Det var strengt forbudt at
hive folk ned ad bakken, men det afholdt
ikke de store elever fra at gøre det.

Ungdommens nysgerrighed:
I femte klasse blev vi sendt ud i et par
grønne barakker, der lå på skolens grund
og blev grundlaget for vores undervisning
i et stykke. Disse gamle barakker mindede
på mange måder om skolen som helhed –
slidt men dog med en charme kun en grim
hundehvalp kan besidde.
Da barndommen blev skiftet ud med ungdommen blev røde sodavand skiftet ud
med røde drinks. Af en provinsby at være
var Tommerup nu ikke så dårlig til det med
fester. Der mangler måske et diskotek,
men den lille bålplads ved forsamlingshuset husede utallige små fester. Fester
hvor vi unge mødtes, drak og hyggede. Jeg
husker aldrig et eneste skænderi, men kun
idyllen ved det grønne landskab.

vi legede som små og fyrede kilovis af
heksehyl af til nytår med de andre drenge
fra gaden. Et minde der både er positivt og
negativt. Som barn og ung blev man bevidst om, at det var vigtigt at opretholde
et godt fællesskab, hvis landsbyen skulle
bestå, hvilket betød at vi blev sendt ud nytårsmorgen kl 10 for at rydde op efter os
selv. Denne fremtidsopgave var dog helt
glemt, når man med sine frosne fingre prøvede at tænde ”kinesere” med en gammel
lighter.
I stedet for at dreje til venstre, går jeg lige
ud. Lidt op ad bakke velvidende om, hvad
der kommer på højre hånd… Teglværket.
I min ungdom i Tommerup var der ikke
det store at sige omkring Teglværket, men
ved nærmere eftertanke var der en stor
håndfuld fester på Teglværket og det årlige
Sankt Hansbål, hvor byens unge samlede
sig og i de senere ungdomsår fik sig en
over tørsten. Måske er det derfor ingen af
os tog den raslende tur med toget udover
Tommerups landskab.
På vejen tilbage går jeg ned på Højsletten
og ned mod byen. Jeg finder mig selv stående på bakken, der holder øje med hele
byen. Jeg tænker ved mig selv, at det må
være dette scenarie, som Adam Oehlenschläger beskriver i vores nationalsang
med ordene: ”Det bugter sig i bakkedal”.
Det er utvivlsomt, at Adam Oehlenschläger stod netop her i 1823, men jeg står her
nu. Jeg tager en dyb indånding, kigger en
sidste gang og bevæger mig atter ned mod
stationen.
Da jeg når ned til stationen er der stille
som altid på denne tid af aftenen. Det eneste jeg kan høre er en stemme i mit hoved,
der filosofisk påpeger, at: ”jeg har forladt
Tommerup, men jeg tror aldrig, at Tommerup forlader mig.”
”Toget til Odense afgår om 5 minutter”.
Vender jeg hjem igen?

Jeg burde dreje til venstre og ind på den
gade, hvor jeg er opvokset – en gade hvor
31

Det lokale arkiv & Lokalhistorisk forening
for Broholm - Brylle - Tommerup & Verninge Sogne
Åbent
Hver mandag
formiddag 9-12
1. og 3. mandag i måneden
fra 19-21
Lukket
i juli og december
og på helligdage
Lokalhistoriske bøger
sælges fra arkivet
Ryttergade 3, Brylle
Tlf. 64 75 13 00
arkivet-5690@pc.dk
www.tommeruparkiv.dk
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SÆT ✘
I KALENDEREN
FUGLESKYDNING
3. JUNI 2018
GAVEIDÉ

Manler du en gaveidé
til manden?
Bestil skydekort, kr. 250,Kontakt Carl Hansen på
ch@tommerupnet.dk

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

Også uden tidsbestilling
Sortebrovej 3
5690 Tommerup
64 76 33 83

Tallerupvej 22
5690 Tommerup St.
64 76 16 12

www.haar-saksen.dk

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

Medlem af Danske Bedemænd

Telefon
66 12 18 34

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

Kvalitet og ordholdenhed

www.john-madsen.dk

guldfeldt.dk
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Åbningstider:
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Hele sognet stod bag
De gamles Hjem i Tommerup
Af Margit Egdal,
Lokalhistorisk Arkiv, Tommerup
De gamles Hjem på Møllebakken i Tommerup blev opført 1932 og indviet i januar
1933. Sognerådet havde gennem flere år
drøftet muligheden for at rejse et hjem til
de gamle i sognet. Særligt gaverne, sognets beboere havde skænket til et hjem,
blev dog afgørende for alderdomshjemmet. Den største gave var kommet fra
Jens Hvidkær, han var nu 88 år og ville
gerne se hjemmet opført, mens han endnu
levede. Han havde skænket 10.000 kr., i
vores dages penge små 400.000 kr. H.P.
Hansen og hustru kom med en gave på
4000 kr. svarende til ca. 153.000 kr. i dag.
Laura Nielsen, Anders Nielsens enke på
det gamle Tidselrodsted, skænkede grunden, der lå centralt ved kirke og station.
Sognerådet havde hyret arkitekt Andersen
til at tegne bygningen, og nu stod hjemmet
der med de smukke linjer, arkitekten havde
lagt i det ydre. Selve hjemmet blev besigtiget, og der var stor glæde over hjemmet og
de rummelige, lyse værelser. I stueetagen
var der indrettet 12 værelser sammen med
en stor og lys spise- og dagligstue. Desuden havde fru Gudrun Rasmussen en lejlighed her, hun var enke efter maskinfabrikant Rasmussen i Aarup, men havde fået
pladsen som bestyrerinde, og man ønskede
på dagen, hun måtte få en livsgerning her.
Mest synlig var dog næsten glæden hos de

fire gamle, der lige var flyttet ind som de
første beboere. Det var rørende at se deres
taknemmelighed og med hvilken pietet,
de havde indrettet sig i de ny omgivelser.
På loftsetagen var der plads til yderligere
indretning af 9 værelser. Hjemmets faciliteter i øvrigt fandtes i kælderen, køkken,
centralvarmeanlæg, vaskerum, rulle- og
strygestuer.
Med det nye hjem var et savn afhjulpet.
Sognets beboere havde bakket op om
hjemmet med både små og store gaver,
og de mange taler ved indvielsen viste

De gamles Hjem på Møllebakken i
Tommerup, opført i 1932, her med
nyanlagt have. Gennem rundt regnet
40 år var det sognets alderdomshjem,
derefter rådhus for endelig at blive
revet ned i 2011.
stor glæde over stedet. Her kunne enlige
og gamle mennesker få en kærlig pleje og
nyde deres livsaften under gode forhold.
Sognerådsformand A.J. Andersen takkede
håndværkerne og alle, der stod bag hjem-

De gamles Hjem på Møllebakken i Tommerup blev indviet til brug den 11. januar 1933.
I forsommeren 2011 blev bygningen revet ned for at give plads til Fakta.
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LIONS TOMMERUP
sælger KUNSTGØDNING

UDSTYR TIL ENHVER FEST

Igen i år sælger vi kunstgødning til private
husstande 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 som kontant
eller med Mobilpay.
• Man skal ikke
bestille i forvejen.

Det er vigtigt med gode rammer, når man vil afholde en fest
– Med os som leverandør, er I sikret en professionel og sikker betjening.
Kontakt John Larsen på mobil 60 23 58 01 eller mail john@II-fest.dk

Læs mere på ll-fest.dk

Vi kommer rundt
lørdag den
10. marts 2018.

Gl. Højmevej 56 · 5250 Odense SV
Tlf. 60 23 58 01 · john@ll-fest.dk · www.ll-fest.dk

Autogården Tommerup
v/Frank Hansen

Danske Fragtmænd

Totaldistribution
Kurér · Hellæs
Autogården Tommerup
TALLERUPVEJ 6
5690 Tommerup
Tlf. 30 11 76 31
frank@autogaardentommerup.dk
www.autopartner.dk/autogaardentommerup

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

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

Re:Style
Re:Style
TTEEAAMM

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
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met. Der blev talt af pastor Meisner, tømrermester Thorup med flere. Lærer Petersen, Tommerup Højskole, understregede
betydningen af, at hele sognet så at sige
havde stået bag denne sag.
Overportør Lundvald, Tommerup St., rettede en tak til giver af de store og smukke
gaver og håbede, at der altid måtte blive
lys og glæde i de gamles sind fremover.
Træskomand Hans Jørgen Hansen udtalte
som en af sognets ældste ligeledes sin glæde over denne sags løsning.
Fyns Tidende bragte den 11. januar 1933
en fyldig artikel fra højtideligheden omkring indvielsen af De gamles Hjem i
Tommerup, hvor man kan læse om dagens
taler og de mange gode ord og ønsker for
hjemmet.

Hjemmets videre skæbne
Man kan dårligt forestille sig, folk i dag stå
i kø for at give gaver eller ekstra skat til et
alderdomshjem, som man gjorde i Tommerup i 1930’erne. Det fortæller om det nære
samfund, hvor det er ens egne, eller en
selv, der kommer til at nyde godt af alderdomshjemmet. Hvor man kender hinanden
og står sammen.
Alting har sin tid, siger man, og sådan
også med De gl. Hjem. Gennem mange
år stod hjemmet solidt på Møllebakken.
Det blev den 12. oktober 1971. Kommunalbestyrelsen holdt møde. Borgmester
Vagn Østerby Andersen oplyste, at der var
12 beboere på De gl. Hjem i Tommerup,
og at disse ville blive optaget på det nye
syge- og plejehjem i Verninge, hvor kommunen rådede over samtlige 36 pladser. Ja,

Hjemmet, 1991.
det kunne man sort på hvidt læse i Fyens
Stiftstidende dagen efter mødet. Når hjemmet var nedlagt, eller som borgmesteren
udtrykte det, ”frigjort”, ville kommunens
administration rykke ind, og det ville ske
senest i april 1973.
Men også tiden som ”hjem” for administrationen fik en ende. Det blev på tale at
rive bygningen ned. Mange ønskede dog
den hvide, markante bygning bevaret.
Arne Rasmussen, tidligere venstrepolitiker
og formand for lokalarkivet, spurgte, om
kommunens økonomiudvalg var ved at gå
i panik, når man ville sælge en af kommunens fineste og mest velholdte bygninger,
som om det var en gammel faldefærdig
rønne. Var det ikke også manglende respekt for fortiden at rive bygningen ned?
spurgte 85-årige Svend Aage Andersen,
der gjorde en stor indsats for at bevare
bygningen.
Men bygningens dage var talte, den blev
solgt og revet ned i 2011. Samme år slog
fakta dørene op til en ny dagligvarebutik
på stedet.

Den solide tavle, der var opsat på De
gamles Hjem, fortæller, at hjemmet
blev opført i 1932, og at Jens Hvidkær
skænkede 10.000 kr. til opførelsen, H.P.
Hansen og hustru gav 4000 kr., mens
Laura Nielsen skænkede grunden. Tavlen
fremvises af Lene Sørensen og Bjarne
Christensen, Lokalhistorisk Arkiv, Tommerup, hvor tavlen opbevares.
Foto Margit Egdal.
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KIRKEbjERG

ejendomspasning • Vicevært
• Totalbygningsvedligeholdelse
•
Anlægsog belægningsarbejde
•

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

Ring for uforpligtende tilbud
Kim bruun Petersen · 22 15 37 59
Odensevej 48 · 5620 Glamsbjerg

www.linieservice.dk
AKTIV FERIE FOR HELE FAMILIEN?
- Lad os mødes i Fyrtårn Tommerup

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

Med sin skønne beliggenhed i skovkanten tilbyder centret
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Lions Club Tommerups
julehæfte er udkommet trofast
hvert år siden 1982 og støttes
bredt af erhvervslivet i
Tommerup og omegn.
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ÅRETS

JULEOL

...fra os til jer!
RAVRØD · VINØS · KRYDRET
I forkæles i år med en Belgisk Dubbel.
Denne flotte ravrøde øl er
afrundet med mango og passionsfrugt,
som bidrager med en karakteristisk
smag og diskrete syrlige noter.

SMAG DEN
OG MANGE
FLERE I VORES
JULEBUTIK
Åbningstider:
Fredag d. 1. dec. kl. 14-18
Fredag d. 8. dec. kl. 14-18
Fredag d. 15. dec. kl. 14-18

Rigtig glædelig jul!

Du finder julebutikken på Fåborgvej 4, 5610 Assens
Læs mere på www.bryggeriet-vestfyen.dk
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Siger du aldrig løgn?
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Pige på De gamles Hjem i Tommerup 1946
Af Ellen Hansen,
De gamles Hjem

gen ovenpå og i kælderen og skraber ud i
fyrrummet, og så pudser jeg knivene.

Ellen Hansen var i 1946 tjenestepige på De
gl. Hjem i Tommerup. Sammen med nogle
andre piger (født 1929-30) havde de en
vandrebog kørende. I december 1946 var
det Ellens tur til at skrive i vandrebogen,
og hun valgte at skildre sin hverdag som
pige på alderdomshjemmet. Her kommer
Ellens beretning:

Kl. 10 får vi frokost, der består af smørrebrød og kaffe, derefter vasker jeg op alene.

Jeg begynder med at fortælle, hvad jeg får
dagen til at gå med. – Grethe og mig ligger
på samme værelse, og om morgenen når
Sara (kokkepigen) går ned, banker hun på
vor dør, da er klokken 6.15, så går Grethe
ned og gør rent underneden, mens jeg bliver oppe og gør rent til klokken 7.15.

Det er min opgave at sætte på bordet. Vi
spiser klokken 6, og vi får fedtkartofler, og
så smører de selv et stykke mad, derefter
te. Vi skiftes med kokkepigen til at servere
aftenkaffe.

Jeg går så ned og vasker op efter aftenkaffen, der er kun fem, der drikker aftenkaffe.
Bagefter stiller jeg bakkerne op til dem,
der ikke kommer ned og spiser.
For tiden er der 15 gamle, deraf får de seks
mad på bakkerne. Det er Grethes bestilling
at bære dem rundt, og det gør hun hver
gang. Vi har nemlig hvert vort arbejde at
nå.
Kl. 8 får vi morgenmad, der består af øllebrød. Bagefter synger vi to salmer. Opvasken efter morgenmaden hjælpes vi med.
Om torsdagen gør vi lørdagsrent i de halve
af værelserne (jeg har i alt 7). Det består i at
vaske gulv og tørre støv af. Konerne tørrer
selv støv af, og jeg har kun en mand oppe
ved mig. En dag jeg skulle vaske gulv ved
en af de gamle koner, sagde hun, at hun
havde fejet; men jeg fejede alligevel og fik
også mest skidt derinde. Om fredagen ta’r
jeg så resten. Om lørdagen vasker jeg gan-

Kl. 1 får vi middagsmad. Når vi så har ryddet til side, går vi op og klæder os om. Så
skal de have eftermiddagskaffe kl. 3. Det
er vi så færdige med kl. 3.30, så har vi lov
at gøre, hvad vi vil til klokken 5.30.

Vi vasker hver anden tirsdag og onsdag
formiddag. I første halvdel af den uge, efter vi har vasket, ordner vi tøjet. Vi skiftes
til at rulle og stryge.
Jeg har det godt, det er jo flinke mennesker
at være sammen med. De gamle kan nok
være lidt vanskelige; men det skal vi ikke
tage så nøje. Jeg beundrer Gudrun, at hun
har så stor tålmodighed med dem.
Der er gymnastik her i Knarreborg en gang
om ugen. Sidste gang var vi 24. En aften
var vi til generalforsamling i gymnastikforeningen. Det begyndte med oplæsning.
Til slut var der folkedans, og det var derfor, vi gik derhen. Der er desværre ikke
folkedans her i nærheden.
For et stykke tid siden kom der en mand
og skulle bo her. Han er kun 46 år gammel;
men han er så syg. Det er vist noget med
nerverne, for han ryster over hele kroppen.
Han får indsprøjtninger tre gange om dagen. Det hjælper også lidt, men han bliver
så mat lige bagefter. Han er så syg, at han

Ellen Hansen som ung pige. Ellen var
fra Rosilde ved Vindinge nær Nyborg,
hvad der forklarer hendes ønske om at
komme til dilettant i Vindinge.
ikke engang kan gå eller løfte hånden. Han
kan heller ikke snakke, kun hviske. Det må
sandelig være slemt. Det er Gudrun, der
mader ham, og det tager tit en hel time,
bare for noget tyndt øllebrød.
Den 15. december skal der være dilettant
i Vindinge Gymnastikforening, og de skal
spille ”Vi som går køkkenvejen”. Det ville
Grethe og mig gerne se.
Vi var i Tommerup Biograf en aften. Der er
tre km derned, og vi var gående. Biografen
var ikke særlig god, så det gør vi ikke så tit.
Der er ved at blive malet i køkkenet for tiden, så der er næsten ikke til at være.
Der var en af de gamle koner, der havde
haft fremmede, og hun havde sagt til dem,
at når hun bad om en kop mælk, fik hun
kun vand. Det havde Gudrun så fået at
vide, og hun spurgte hende, hvordan det
kunne falde hende ind, når det ikke passede? – Så sagde konen til Gudrun, om hun
måske aldrig sagde løgn!

Gudrun, som Ellen omtaler, er Gudrun
Rasmussen, bestyrerinde på De gl. Hjem
fra starten i 1933. På hjemmet blev der
sørget godt for de gamle, hvor kokkepigen, Ellen og Grethe sørgede for 6
daglige serveringer til bl.a. de 8 herrer,
som Gudrun Rasmussen selv har foreviget
i haven ved De gl. Hjem.
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Hjelmerup Bylaug
5690 Tommerup
Af Hans L. Petersen / Ove Jacobsen,
Julehæfteudvalget Lions Tommerup
Vi er på besøg hos Karen og Knud Enggård,
Hjelmerupvej 48 for at høre historien om
Hjelmerup og Hjelmerup Bylaug anno 1793.
Hos har vi ligeledes Anker Hansen. Både
Anker Hansen og Knud Enggård har været
flere gange været Oldermænd i Hjelmrup
Bylaug i deres aktive tid som gårdmænd.
Hjelmerup Bylaug er et af Danmarks ældste bedst autentistk dokumenterede bylaug
med original bylaugsbog og bylaugsstav.
Hjelmerup Bylaug stiftet 1793: Bylauget
bestod af byens jordbesiddere og var en
lokal forening der forestod de fleste lokale
aktiviteter af fælles karakter. Bylauget var
ikke en del af sognets styre, men selvfølgelig kunne man møde folk herfa i sognerådet.
Hjelmerup Bylaug bestod oprindeligt af
14-15 gårdmænd alle med adresse inden
for Hjelmerup By. Bylauget har en formand som kaldes Oldermanden. Oldermandshvervet er 1-årigt og går på skift
mellem bylaugets medlemmer. Der er dog
to undtagelser fra kravene til optagelse som
medlemmer: Byens smed og byens købmand er medlemmer, men kan ikke opnå at
blive Oldermand. Til gengæld medbringer
begge en flaske snap til Oldermandsgildet
d. 2. feb. (kl. 17.30) som er Kyndelmisse.
Oldermanden afholder oldermandsgildet
som kun er for mændene dog med den
undtagelse af oldermandens kone som
naturligvis står for bespisningen som udgøres af ca 150 stk. smørrebrød med øl
og brændevin. De andres koner samles
andetssteds og det er forekommet at oldermandens kone har tilsluttet sig det alternative møde og det er naturligvis ilde set da
oldermandsgildet pr. tradition får serveret
punch og æbleskiver kl. 24.
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Oldermanden indkalder til dette som
andre møder ved at gå rundt på gårdene
og og blæse til samling på det originale
horn fra 1793. Almindelige sammenkald
foregår under byens Lindetræ, hvis vejret
tillader det. Det årlige møde ved Kyndelmisse finder sted på oldermandens
bopæl.
Mødereglerne er ganske enkle men strenge: Man møder præcis, påklædningen er
med skjorte og slips, hvis man ønsker
ordet rejser man sig op. Afviger man herfra pålægges man bøde 50 kr. Tidligere
tiders tobakshunger tilfredsstilles nu om
dage udendørs. Mange vil huske stuer
fyldt med tobaksrøg så tyk så man kunne
skære sig igennem.
På mødet behandles aktuelle fælles problemer og forslag til forbedringer som
skal løses i fællesskabet. Tidligere var
snerydning, oprensning af vandløb, beskæring af træer og buske o.a. Lidt kortspil har gennem tiderne også været et populært indslag.
Bylauget økonomi har gennem tiderne
været holdt på et meget overkueligt plan.
På oldemansgildet åbnes Bylaugets læderpung og indholdet tælles op. Hvis der
har været mange mærkedage siden sidst
og det har været ”småt” med forseelser
spæder medlemmerne pungen op med
kontanter.
Hvor der i 1950 erne var ca 10 aktive
landmænd og hvor vigtige beslutninger
kunne være tilhørsforholdet til et mejeri,
er der i dag 2 aktive, men til gengæld
slutter de nye generationer op omkring
bylaugstraditionen og kalder f.eks. til
møde under lindetræet ved juletid eller til
høstfest når den sidste afgrøde er i hus.
Her har man været oppe på 100 deltagere.

LOKALHISTORIE

Nogle forbinder Hjelmerup med cirkus
og det er korrekt: Cirkus Schmidt og
senere Cikus Vivi havde vinteroplæg i
Hjelmerup. Det betød at Vivi Schmidt (
senere Christgau) havde sine heste opstallet på fædrene gård og trænede vinteren igennem. Der blev ligeledes bygget
et antal lejlighder hvor personalet, som
skulle videre med cirkus, boede. Forårspræmieren blev altid afholdt på pladsen bag Verninge Kro Påske lørdag.
Landsbymiljøet har trods mange problemer bidt sig godt fast. Købmanden lukkede desværre i 1978, da han gik på pension. Mange landmænd har solgt jorden
fra eller forpagtet jorden ud til nabogårdene, således at der i dag kun er 2 aktive
landmænd tilbage.
Gårdbrande. Landsbyen har desuden været ramt af en del gårdbrande. Den første
i 1964 hvor Lindebjegvej 20 brændte. I
1970 brændte Lindebjergvej 6 og i 1975
gik alting frygteligt galt idet længerne
på nabogården til Hjelmerupvej 48 ( der
hvor nu sidder) brændte og antændte nr
48 og huset overfor. Ilden sprang desuden videre til nr 44 hvor stuehuset nedbrændte. Fire ejendomme på en gang!
9. juli 1979 brændte Kastaniegården og i
1998 brændte det på Billeholm Hjelmerupvej 20. Det gik ”kun ” ud over den
gamle stald. Resten blev reddet.
Der findes en del avisudklip fra historien. Vi vil forsøge at lægge dem ud på
www.tommerup.lions.dk
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Åbningstider i
Møbelhallen på Teglværket:
Tirsdage
Fredage
Lørdage

lions Tommerup

Vi holder loppemarked igen den 2. september 2018.
Mener du at have nogle ting, som vi kan bruge, hører vi
meget gerne fra dig.
Vi henter i 2017 d. 16.12 og i 2018 den sidste lørdag
i hver måned, men et andet tidspunkt kan arrangeres.
Ring til Poul Erik Sørensen på tlf. 4024 2746.

09.00 - 11.30
12.00 - 17.00
10.00 - 14.00

Cafe søndage:
1. søndag i måneden (ikke jan)
kl. 14.00 - 17.00

Med venlig hilsen
Foreningen Lilleskov Teglværk og Lions Tommerup

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.
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Mon jeg sku’
smutte forbi Tommerup
i år for at se, om der er
nogle artige børn?

