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Leder

Af Poul-Jakob Andersen
Det er næsten umuligt at skrive noget i
årets sidste blad uden at skrive om Covid
19. Året har i den grad været præget af denne smitsomme sygdom.

Efter jul kommer nytår. Det er spændende,
hvad det nye år bringer, men vi kan håbe på,
at de tilsyneladende mere og mere positive
nyheder om en corona vaccine, de mange
erfaringer der bliver gjort, at forholdsreglerne, der bliver taget, kan medvirke til, at
smitten ikke breder sig. Vi skal nok stadig
beskytte os, men forhåbentlig kan vi begynde et mere almindeligt liv igen.

Aktiviteterne på Lilleskov Teglværk har
også været påvirket af Covid 19 hele året,
men nu står julen for døren med alle dens
traditioner, med alt det vi holder af. Det kan
være vi vil glæde andre med en lille ting,
det kan være vi har lyst til at forkæle os selv
med en lille ting, det kan være, nogle har
lyst til at lave noget forskelligt som andre
kan købe og bruge som en lille gave eller
forære andre. Mange andre aktiviteter og
traditioner forbindes med julen.

Aktiviterene på Teglværket vil komme i
gang igen og at arrangementerne kan genoptages. Det ønsker vi dels for Teglværkets
egen økonomi, men så sandelig også for
alle de mennesker, der kommer til mange
dejlige arrangementer på Teglværket. Vi
håber også udlejningen kan genoptages så
Teglværket igen kan danne rammen om
gode sammenkomster og fester, som det
har været i snart rigtig mange år. Aktiviteterne i værkstederne med at vedligeholde
og forbedre Teglværket som museum, at
vedligeholde skinnecyklerne, at passe køkken og Kafe samt møbelladen kan fortsætte.

Der er lukket ned for det sædvanlige julemarked på Lilleskov Teglværk, beslutningen er taget for længe siden, desværre har
udvikling i smitten bekræftet, at det var en
rigtig beslutning.
Der er dog mulighed for lidt juleri på Teglværket, Møbelladen er åben, og minsandten om der ikke også der findes nogle juleting. Forbinder man julen med besøg på
Lilleskov Teglværk, kan man tage en tur
i Møbelladen, der er der mulighed for at
købe alle de sædvanlige ting som møbler,
pyntegenstande og andet til hjemmet samt
at komme lidt i julestemning. Selvfølgelig
skal man beskytte sig selv og andre, ved at
vise de sædvanlige hensyn og tage de sædvanlige forholdsregner, men det er vi vant
til.

Lilleskov Teglværk er et museum, men der
er mange aktiviteter tilknyttet, museet udvikler sig, der kommer hele tiden nye ting,
der bliver sat i stand. Det er med til at gøre
museet levende i dag ved at vise, hvad der
er blevet lavet tidligere.
God jul og godt nytår.
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Nyt fra tirsdagsholdet
Af Kaj Damkær Hansen

man har haft fødselsdag. Til gengæld møder
man gerne med en flaske, så der også kan
blive skålet.

Der er kommet nye corona restriktioner,
som har betydet, at tirsdagsholdet har måtte
lægge nogle af deres rutiner om. Morgenog formiddagssamlingen er droppet. I stedet
må de enkelte drikke morgenkaffen hjemme
fra og starte i de enkelte hold, hvor de virker. Ingen hold er over 10 personer.

Det er så gået i stå, men kreativiteten fejler
ikke noget. Nogen er mødt op med brunsvigermand andre med boller. Så vi har ikke
mistet humøret og kan stadig finde glæden
ved at komme på teglværket.

Kl. 10 kan en fra holdet hente kaffe og ostemadder, som man så kan nyde ude i grupperne. Det fungerer også ganske godt. Så
kan vi på den måde holde gang i teglværket
og samtidig støtte det sociale samvær.

Skinnecyklerne er blevet kørt hjem og skal
nu gennemgå et kritisk eftersyn, så de er
klar til påske igen. Erfaringerne fra året
gør også, at der måske skal foretages nogle
småjusteringer.

Selvfølgelig savner vi morgensamlingen
med hyggelig snak på tværs af grupperne og
sangen for fødselarerne. Der er jo tradition
for, at man får en lille fødselsdagssang når

Der er til tider problemer med at kæderne
falder af. Her eksperimenterer man med en
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Vi kan dog glæde os over, at mange presserende opgaver er blevet løst i årets løb. Især
er der lavet nogle store reparationer i de bærende konstruktioner omkring lerbanetoget.

ny kædestrammer. Bremserne giver også af
og til lidt problemer, men her synes der også
fundet en løsning.
Et af det lidt større problemer vi har er, at
låsene forsvinder. Skinnecykler låses fast til
sporet ved hjælp af en hængelås og en kæde.
Det sker ikke så sjældent, at man taber hængelås og kæde undervejs. En sådan hængelås koster ca. kr. 700. Så mister man den, er
der ikke meget forretning i den udlejning.

Når der bliver udskiftet træværk, giver det
også arbejde til maleren. Der er ellers nok
træværk at gå i gang med, og han har været
flittig i sommerens løb, og tager ofte også
nogle ekstra dage ind imellem.
På teglværksmaskinen har man også kunne
arbejde med afrensning og maling her helt
hen i november på grund af de lune vejr,
men det slutter nok for denne sæson. Holdet
er dog nået rigtig langt, men det bliver gjort
grundigt, og så må det tage den tid det tager.

Nu vil vi forsøge med et system, hvor en
pal går ind og låser hjulet, når den står på
holdepladsen. Når man skal køre, skal låsen
sættes i palen for at holde den på plads. Så
kan vi i værste tilfælde risikere, at skinnecyklen efterlades ulåst og/eller nøglen kan
være forsvundet, men så har vi stadig låsen,
som er den dyre del.
Så der er nok for skinnecykelholdet at få
vinteren til at gå med, men heldigvis er de
ikke bange for at tage en ekstra tørn.

Tre af de originale tipvogne er blevet stillet
på en lille skinneafsnit. (Se billedet på forsiden). Så kan besøgende bedre danne sig et
billede af, hvordan de så ud og virkede. På
sigt skal de også renoveres, men nu kommer
teglværksmaskinen først.

I den gamle smedje er man gået i gang med
at renovere de gamle maskiner fra en svunden tid. Nogle af dem har tidlige været vist
og beskrevet her i bladet.

I køkkenet er der stille for tiden. Udlejningen er gået totalt i stå. Tirsdagsholdets kaffe
er sat på standby, så der er ikke meget at se
til for tiden.

Nu er turen kommet til den gamle drejebænk. Der forestår et stort arbejde med at
rense år tiders indtørret olie og snavs. Når
det er sket, skal den males i den originale
farve, og tandhjul og lignende skal have en
ny omgang olie.

Møbel- og genbrugsladen kører videre
med god travlhed, og juletingene har været
i gang et stykke tid. Der tages naturligvis
højde for de nye restriktioner med at bære
mundbind i butikker, og det går også glat.
Vi har stadig lagrene fyldt med gode genbrugsting, men modtager stadig også mange
gode ting. Udsalget i uge 42 gav en rigtig
god omsætning.

Godt, at de kan blive bevaret for eftertiden.
Vejret har været så godt, at folkene på tømrerværkstedet stadig har kunne arbejde udendørs, så meget træværk er blevet udskiftet,
men der vil være arbejde til lang tid endnu.
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Tallerupvej 18-20 · Tlf. 63 76 00 64

NIPA ApS
Ellehaven 11 · 5690 Tommerup
64 75 14 08
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v. Carsten Sørensen - Aut. VVS-installatør

Krengerupvej 37 • Tlf. 50 95 36 10 • 5690 Tommerup • www.skovlund-vvs.dk
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Årsmøde i foreningen Teglværksinitiativerne
Af Knud Larsen

Lørdag den 19. september 2020 kørte Hugo
Friis, Jørgen Pindstofte, Flemming Hansen
og undertegnede til årsmøde i Teglværksinitiativerne, som i år blev afholdt på teglværksmuseet Cathrinesminde – Broager.
Rejsen foregik via Bøjden – Fynshav – der
trods krav om mundbind af hensyn til Corona smitten – var en ganske behagelig og skøn
tur over sundet.

Formanden Torben A. Vestergaard aflagde
beretning på vegne af foreningen Teglværksinitiativerne – se andet sted i bladet.

Teglværks initiativerne består hovedsageligt
af Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle Horsensgruppen - Cathrinesminde Teglværk
- Teglværksmuseet Nivaagaards, som hver
især aflagde en beretning om den forgangne
år.

Efter et godt møde og god forplejning gik
turen videre til Petersen Tegl, hvor vi fik en
rundvisning samt et indblik i fremstillingen
af unikke teglprodukter.

To af medlemmerne - Jacob Hanquist Petersen og Poul Anton Sørensen – har udviklet
en flot hjemmeside - www.teglhistorie.dk  hvor man kan få mange oplysninger om de
enkelte medlemsforeninger.

Næste årsmøde finder sted på Skærum Mølle, lørdag den 18. september 2021
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ÅBNINGSTIDER
Mandag - torsdag kl. 08.30 - 18.00
Fredag
kl. 08.30 - 17.00
Lørdag
kl. 08.00 - 12.00
Vi har aldrig ferielukket
WWW.HAAR-SAKSEN.DK

Tallerupvej 22 · Tommerup St. · Tlf. 64 76 16 12 • Sortebrovej 3 · Tommerup · Tlf. 64 76 33 83
Bredgade 32 · Årup · Tlf. 24 75 33 83 • Søndergade 5 · Glamsbjerg · Tlf. 21 75 38 32

LEH-SERVICE

og MASKINUDLEJNING

64 76 23 13

Møllebakken 15 - 5690 Tommerup
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Beretning - Teglværksinitiativerne
Af Torben A. Vestergaard

Formanden Torben A. Vestergaard aflagde følgende beretning:

Kim Jacobus Paulsen og Poul Anton Sørensen ville holde et møde om analysekapitel og
illustrationer.

Det har været et lidt sært år, bl.a. pga. Corona. Vi har dog holdt et bestyrelsesmøde elektronisk via Skype. Det fungerede ikke helt
godt, muligvis pga. et lidt gammelt Skype
mødeprogram (LYNC problem).

Vi har fået tilsagn om 5.000 kr. fra Bente
Klercke Fonden - afslag fra Kjems Fonden
- afslag fra Skanderborg kommunes kulturfond
Afventer svar fra:
- Galten Sparekasses Fond
- Foreningen PlanDanmark Fonden, der holder møde 30.9.

Status
Vi er nu registreret som en frivillig forening, har et brevpapir og et CVR nummer
41125543. Foreningen har NemID medarbejder signatur og kan modtage digital post
fra det offentlige.

Der søges støtte fra Dansk Lokalhistorisk
Forening til november. De har støttet hver
gang indtil nu.

Vi har en foreningskonto, som er foreningens
NemKonto.
Det krævede adskillig dokumentation og
sagsbehandlingstid og en enkelt misforståelse før vi altså fik vores foreningskonto i
Danske Bank 9570 13005060.
Normalt vil oprettelsen af en sådan konto koste et relativt betydeligt gebyr, men det slap
vi for, da jeg gik gennem min egen bank.
Skanderborgbøgener tæt på trykkeklar. Der
mangler endeligt omslagsdesign, forord, illustrationer i analysekapitlet og sidste rettelser.
Poul Anton Sørensen beretter, at der mangler nogle grafer, at der er nogle udfordringer
med at få kommunekortet med signaturer på
inderpermen udformet, så både kort og signaturer kan læses.

Hvis ikke der kommer et tilpas stort beløb
fra Foreningen PlanDanmark, så må vi til
Veluxfonden, hvor vi kan søge som et ældrekollektiv.
Fonde og sponsorer :
Jeg har spurgt Egernsund Wienerberger
gennem kommerciel direktør Peter Høffner
Thomsen om støtte til bindene om teglværker ved Flensborg Fjord. Der blev omgående
bevilget 10.000,-. https://www.egernsundtegl.dk
Jeg har foreslået Danske Tegl (tidligere
Kalk- og Teglværksforeningen af 1893) via
formanden Andreas Christensen, om de vil
være fast sponsor for serien. Det ville jo være
en naturlig kombination. Spurgte ham for et
par dage siden, om de havde taget stilling.
- Det lå endnu hos direktøren. http://www.
dansketegl.dk

Der er blevet rettet og tilføjet lidt her og der
i manuskriptet, og korrekturlæseren Ida har
været igennem det hele igen.
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HairByNybo
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag

kl. 09.00 - 17.00
kl. 09.00 - 20.00
kl. 09.00 - 18.00
kl. 09.00 - 19.00
kl. 08.00 - 16.00
kl. 09.00 - 12.00

Book online på hairbynybo.dk
eller på tlf. 5182 7788

Tlf. 64 76 21 64
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Skinnecykel sæson 2020
Af Knud Larsen

På grund af Corona nedlukning i foråret lykkedes det os først at få skinnecyklerne på banen den 8. juni – 2 måneder efter sædvanlig
start – men trods dette, har vi umiddelbart
haft en god sæson med mange udlejninger –
dog kender vi endnu ikke det konkrete tal og
indtjening.

Dog havde vi igen i år flere problemer med
banestrækningen mellem Assens og Flemløse i forbindelse med nedgravning af rørene
til det nye rensningsanlæg i Assens, som vi
håber, er løst til næste års udlejnings sæson,
idet entreprenørfirmaet har lovet at reparere
forholdene forinden.

Som tidligere år, har der været 21 stk. skinnecykler til udlejning i Tommerup St., og 10
stk. i henholdsvis Assens og Glamsbjerg.

Hjemkørslen fra Assens og Glamsbjerg blev
igen i år foretaget af Multiatleterne m.v. fra
Assens og det er en stor hjælp for os, som
endnu engang gerne vil sige en stor TAK for.

Vores udlejere har dog oplyst, at der har
været stor søgning og brugerne er kommet
fra hele landet – så igen må vi konstatere, at
skinnecykling er en stor turistattraktion for
Assens kommune og Fyn generelt, idet der
ikke er andre steder på Fyn, hvor man kan
køre på skinnecykler – og slet ikke på en
ubrudt banestrækning på godt 29 km.

Nu håber vi på en sæson 2021 uden de store
Corona restriktioner samt en færdigrenoveret
bane og indtil da, vil samtlige cykler blive efterset – repareret og malet af de mange frivillige fra Tirsdagsholdet.

MØBEL- & GENBRUGSLADEN
Lilleskov Teglværk ∙ Lilleskovvej 69 ∙ Tommerup St.

Der kan igen afleveres salgsbare møbler
og effekter i Møbel- og Genbrugsladen
på Lilleskov Teglværk
Gerne i åbningstiden

Tlf. 28 87 81 88

www.lilleskov.dk
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KLINIK FOR FODTERAPI
Klinikken er åben:
Mandag - Onsdag - Fredag

v/ statsaut. fodterapeut
Lene Jensen
Tallerupvej 43
Tommerup St.

Hjemmebesøg:
Tirsdag - Torsdag

Tlf. 64 762 762 - 40 177 762
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Fra en svunden tid
således, at der kunne komme luft ind imellem dem.

Her fortsættes historien om Lilleskov Teglværk, sådan som den er fortalt af Karen Jespersen og Sven Spangsberg.

Efter at have tørret 2-4 uger afhængig af vejret, blev stenene kørt ind i højovnen og stablet der, så de kunne blive brændt.
Højovnen var gravet ned i jorden, så i starten
skulle man køre ned af en slisk med stenene.
Efterhånden som de blev stablet højere og
højere op, lå slisken på dem, og de var solide
nok til, at man kunne gå på dem og køre på
dem med en trillebør.

Jens Chr. Madsen og hans kone drev teglværket på helt gammeldags måde fra starten,
hvilket var et hårdt slid.
Leret blev gravet op med spade og greb og
kørt til æltehullet på trillebør. Derefter blev
det æltet med fødderne.
Man gik simpelt hen rundt i det.
Stenene blev selvfølgelig håndstrøget. Det
forgik på strygebordet, hvor en passende
klump ler blev klasket ned i en trestensform
af træ. Det overskydende ler blev strøget af
med en strygepind. Jens Christian og hans
kone nåede op på at kunne stryge 7000 sten
på en dag. Det var jo enormt mange sammenlignet med, at der hele den første sommer
(1905) i alt blev brændt 5000 sten.

Stenen skulle stables således, at der blev
trækkanaler op gennem ovnen. Varmen kunne nemlig så fordele sig jævnt over det hele
fra bund til top. Der kunne være 40-50.000
sten i højovnen på en gang, og det tog ca. en
halv sommer at fremstille dem.
Så snart højovnen var fyldt, blev porten lukket med store mark sten og ler.
Der var seks fyrhuller, tre i hver side, og der
blev nu fyret i ovnen med kul. Der var ingen
skorsten, så røgen stod op gennem taget. Når
flammerne slog igennem, standsede man fy-

Stenene blev tørret i det fri. Der var lavet et
stort plant område i marken, hvor de våde
sten forsigtigt blev lagt ud. Stenene blev
vendt nogle gange, så snart man kunne uden,
at de gik i stykker.
Tørringen skulle ske
langsomt, så stenene
ikke revnede. Hvis det
blev regnvejr, blev de
kørt ind i tørvejr og
så ud igen når regnen
holdt op. Så snart det
kunne lade sig gøre,
blev stenene stablet, ligesom man stabler tørv
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ÅBNINGSTIDER
Brændekildevej 11 · Tlf. 65 96 00 55
Kongensgade 66-68 · Odense C Tlf. 20 82 82 82
Tallerupvej 85 · Fyrtårn Tommerup

Bemandet

Ubemandet

Man. - tors.

06.30-20.30

20.30-22.00

Fredag

06.00-18.00

18.00-22.00

Lørdag

}
09.00-13.00

07.00-09.00

Søndag

Tlf. 64 76 31 71 · www.ﬁnform.dk

09.00-13.00

13.00-22.00

Vi har plads til 30 spisende gæster.

Ring og bestil på

Tlf. 64 76 18 00
Åbningstider
Mandag - fredag
Lørdag - søndag

kl. 16.00 - 21.00
kl. 15.00 - 21.00

SKOLEVEJ 14 · 5690 TOMMERUP · WWW.PIZZAPALERMO3.DK · TLF. 64 76 18 00

Vi beklager !!!

Cafeen er lukket resten af året!
Tallerupvej 22 · Tommerup St. · gaardhaven.dk · Tlf. 27 51 09 30
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Meget hurtigt, allerede i 1917, blev vindmøllen erstattet at en 4-hestes petroleumsmotor.
Det var alt det maskineri de havde. Og næppe havde de fået motoren, før de på grund af
krigen ikke kunne få petroleum.

ringen og lukkede hullerne med sten og ler.
Så stod ovnen i 14 dage og kølede af, inden
man tog stenen ud.
Folk på egnen ville gerne købe Maries og
Jens Chr. Madsens sten, for som snakken
gik: ” Det er jo folk, som vil bestille noget”.
Efter kort tid fik Madsen et ælteværk og en
vindmølle til at trække det. Vindmøllen skulle helst ligge så højt som muligt, så den blev
placeret i hegnet bagest på jordstykket. Den
investering gjorde arbejdet meget lettere,
men betød også, at man kun kunne stryge
sten, når det var blæsevejr.

Nu måtte Jens Chr. Madsen så igen finde en
ny løsning. Han købte sig en hest og lavede
et rigtigt gammeldags ælteværk med stang
og rundgang, som hesten kunne trække uden
petroleum eller anden form for brændstof. Så
kunne de stryge sten.

Åbningstider i møbel- og genbrugsladen:
Tirsdage
kl. 09.00-11.30
Torsdage
kl. 13.00-17.00
Lørdage
kl. 10.00-13.00

RYTTERGADE 8 - 5690 TOMMERUP - petersauto.dk@gmail.com
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Aktivitetskalender 2021
På grund af Coronasituationen er det ikke
tjenligt at begynde at tilrettelægge nye aktiviteter, som vi så blot skal aflyse.

Generalforsamlingen den 5. marts har været
besluttet længe, men hænger også i en tynd
tråd.

Vi kan på nuværende tidspunkt heller ikke
vide om det bliver muligt at gennemføre Irsk
aften den 26. marts. Alle I, som stadig har jeres billetter fra aflysningen i foråret, vil naturligvis også få besked.

Vi vil holde jer orienteret gennem lokalaviserne og på Facebook.
Møbel- og genbrugsladen åbner igen i det nye
år torsdag den 7. januar med uændrede tider.

TANDLÆGERNE BØGILD
V/ Anne Bøgild

Lægehuset, Lindeallé 16, 5690 Tommerup
Tlf. 64 76 14 00 - Fax. 64 76 14 07
www.tandlaegerne-boegild.dk
E-mail: klinikken@tandlaegerne-boegild.dk
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DEPOTRUM UDLEJES
Fra 4,2 m2 til 63 m2
Priser fra 300,00 kr. pr. rum pr. md.

LAGERRUM/VÆRKSTED
UDLEJES
Fra 140 m2 til 300 m2
Priser fra 20,00 kr. pr. m2 pr. md.

BELLIGGENDE I TOMMERUP

KNARREBORG
EJENDOMME A/S
TLF. 21 37 56 60
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Renovering af teglværksmaskinen
Af Poul-Jakob Andersen

rebord.
Der
er blevet lagt
arbejdstimer,
udregnet løsningsmodeller,
udtænkt
arbejdsgange, for
at få det hele på
plads, så nu kan
vi snart nyde og
glæde os til færdiggørelsen af hel anlægget.

Maskinen, den centrale del af teglværket.
Restaureringen er i fuld gang stadigvæk,
men i løbet af de sidste par år er den næsten
blevet færdig. Maskinen består af en kasseføde-maskine, hvor ler og sand blev hældt i
oppefra. Derefter kom en forælter, hvor ler og
sand dryssede ned og blev æltet. Dernæst kom
blandingen til et valseværk, et transportbånd,
strygemaskine med vakuum og afskærebord.
Maskinen er blevet gjort helt funktionsduelig i
år, den kan køre, det elektriske fungerer, transportbånd er blevet lavet, der er i den grad blevet malet dels med et rustbeskyttende lag dels
med færdigmaling, så den næsten står, som da
den kom på Lilleskov Teglværk i 1965.

Der er fundet andre maskiner, der er blevet anvendt på lilleskov teglværk, som også er ved
at blive sat i stand, de fleste er også færdige.
De kan ses ved siden af ”maskinen.”
Oppe ved togbanen er der blevet sat tre tipvogne op på et par skinner. Der kan man se,
hvordan de tipvogne, der blev anvendt til at
transportere ler, ser ud, når de ikke er omdannet til passagervogne, som bliver brugt til
togudflugt op til lergraven.

Det har været spændende at følge arbejdet, se
hvordan det stille og roligt skred fremad, og se
hvor flot, maskinen tager sig ud. Vi har også
hørt og set den køre både med æltemaskine,
det imponerende valseværk, transportbånd,
der er blevet fornyede/ renoverede og så de
to sidste maskiner, strygemaskine og afskæ-

Kontingent 2021
kontanter i banken.

Vedlagt dette blad følger indbetalingskort for
kontingent for det nye år. For at kunne deltage
i generalforsamlingen skal den være betalt inden udgangen af januar.

Når vi udsender bladet, sker det ofte, at det
kommer retur med adressaten ubekendt. Dette
skyldes, regner vi med, at man glemmer at
melde flytning.

Vi ved at mange af jer betaler kontingentet
kontant, men vi appellerer til at benytte indbetalingskortet, idet det efterhånden er dyrt og
besværligt for foreningen at komme af med

Så hvis I flytter: HUSK AT MEDDELE
DET TIL KASSEREREN.
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Generalforsamling

Fredag den 5. marts 2021 kl. 18.00

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent og stemmetællere.
3. Forelæggelse af bestyrelsens beretning.
4. Forlæggelse af regnskab til godkendelse.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af 2 suppleanter.
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
9. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på ordinær
generalforsamling skal fremsættes skriftligt og være formanden i hænde senest den
1. februar.
Af hensyn til kassererens registrering skal

medlemskabet være fornyet senest ved udgangen af januar måned.
Som tidligere er der tradition for, at der
efter generalforsamlingen afsluttes med
at spise gule ærter. Her er af flere årsager
begrænsninger, så der max. kan deltage 80
personer. Derfor er tilmelding til spisningen nødvendig og ”først til mølle” princippet gælder her.
Spisningen koster kr. 100 pr. person, og
bestilles senest den 19. februar hos Tove
Hüttel tlf. 53 29 03 32. Betalingen sker ved
indgangen.
I skrivende stund er vi imidlertid nødt til
at tage forbehold for, om generalforsamlingen kan holdes på det nævnte tidspunkt, og
om det også er muligt at gennemføre den
traditionelle spisning.
Bestyrelsen vil gennem de lokale ugeaviser
og på Facebook holde medlemmerne orienteret om situationen.

STØT VORES ANNONCØRER!
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