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Knarreborg Smedie
Møllebakken 15 · 5690 Tommerup

Tlf. 64 76 13 13

Tallerup Antikvariat
Bøger & Vinylplader
Fag- & skønlitteratur.
Bogsamlinger/bøger fra dødsboer købes.
Mandag, onsdag, torsdag & fredag kl. 10.00 - 17.30
Lørdag kl. 10.00 - 13.00
Tallerupvej 19 · Tommerup St. · 5690 Tommerup
Tlf. 28 19 38 50 · frydenborg@privat.dk
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Leder

Af Kaj Damkær Hansen

Her ved årets slutning er det tid for at se
tilbage på året, der er ved at svinde ud,
men også prøve at kigge i krystalkuglen
for at se, hvad det nye år bringer.
Mange vil nok se tilbage på året med
mindre glæde. Coronaen har haft stor
virkning på, hvordan vi kunne leve vores
liv. Nogle har måske selv været ramt,
men mange af os kender nogen, som har
været smittet. Fester og arrangementer
har været aflyst.
Lilleskov Teglværk har naturligvis også
været ramt af alle restriktionerne. Arrangementer måtte aflyses. De populære
søndagscafeer kunne ikke gennemføres,

og det samme gjalt motorcykeltræf, irsk
aften og jazz.
Tirsdagsholdet måtte i lang tid arbejde
på vågeblus, det vil sige, at man mødtes
i små gruppper, og der var ingen formiddagskaffe. Efterhånden som restriktionerne blev lempet, kom aktiviteterne
stille og roligt i gang igen, og er nu
næsten normale.
Nedlukningen har dog betydet, at alt ikke
vender tilbage til normalen. Morgensamlingen måtte desværre opgives, men
sådan har man nok oplevet det mange
andre steder, at det er svært at vende
tilbage, til det der var engang.
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Der er dog intet, der er så skidt, uden at
det er godt for noget. Det udnyttede vi
på teglværket til at gennemføre et længe
ønsket projekt, nemlig en udvidelse af
køkkenfaciliteterne. Lokalerne var ikke
udlejet igennem en længere tid på grund
af de gældende restriktioner, og det
gav os mulighed for at komme i gang
med projektet. Det skete dels ved egen
arbejdskraft og hjælp udefra. Nu har vi
fået et længe næret ønske opfyldt, og vi
er godt tilfredse med resultatet.
Lokalerne er lejet så meget ud, at vi først
kan foretage en indvidelse engang til
foråret.
Hvad bringer det nye år så? Som det vil
fremgå af dette blad, er der planlagt en
masse spændende arrangementer i den
kommen tid. De meget populære The
Irish Waterfalls kommer igen til marts.
Søndagskafeerne vender tilbage med alle

de populære spillemænd og motorcykeltræf starter til april.
Tirsdagsholdet har stadig god søgning,
og der er også meget at tage fat på både
med vedligeholdelse af teglværket, passe
genbrugsbutikken og de populære skinnecykler.
Der er dog stadig plads til flere, som vil
være med i et godt fællesskab, som ikke
kun drejer sig om at passe de nævnte
opgaver, men som også kerer sig om
hinanden.
Nu krydser vi så finger for, at vi ikke
igen skal lukke ned, men lad os nu gå
ind i det nye år med positive tanker og
ønsker.
Redaktionen ønsker alle en glædelig jul
og et godt nytår.
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Teglværkets dieselmotor og æltemaskiner
Af Poul-Jakob Andersen

Æltning af ler har jo altid været en bærende del af et teglværk. Uden at gå alt
for meget i detaljer med historien, er
æltningen startet med, at folkene på teglværkerne gik i leret, for at få det æltet
med sandet. Der er også brugt dyr til æltningen og forskellige former for makiner
trukket af dyr, motorer og til sidst el.

I løbet af et par år, blev motoren renoveret, så den kunne komme til at køre igen.
En af de aktive motor mænd, Hugo Friis
sagde, at enten gik motoren eller også
gik de. Heldigvis kom motoren i gang!
Og det er altså en motor fra 1935, der
bliver startet næsten hver tirsdag stadigvæk, det kan både høres og lugtes, men
det er kun vellyd og vellugt.

Den næstsidste æltemaskine, på Lilleskov Teglværk blev trukket af en diesel motor, der stadig står inde i motorrummet. Det er en 3 cylinderet Deutz
fra 1935. Motoren blev ikke brugt efter
1965. Den fik lov at blive stående indtil
omkring 1991, hvor der var nogle meget
aktive motorfolk, der gav sig til at restaurere den. Et stort arbejde, der krævede tilvirkning af reservedele. Det var
nok ikke noget dårligt, at der var gode
forbindelser ned til vaskemaskine virksomheden Nyborg. En af medarbejderne
var rejsemontør på Nyborg, og han var
inde i det helt gamle varelager på Deutz
fabrikken i Sydtyskland.

Mortoren trak som sagt både æltemaskine, og hvad der ellers var af maskiner,
det var ikke blevet almindeligt med el.
Selve æltemaskinen var fra Svendborg
var i brug fra 1937 til 1965. Den bestod
af forælteren, valseværk, strygemaskine
og afskærebord. Leret, der var blandet
med sand i forholdet tre dele ler til en del
sand, passerede de forskellige maskiner
og endte i en ensarter sej masse, der blev
trykket ud i strygemaskinen. Her var der
sat forme i, alt efter, hvad der skulle laves: massive sten, hulsten eller drænrør.
Trækkraften fra motoren til maskinen
blev udført med store fladremme. Den
gik op til en overladsaksel og derfra gik
flere mindre fladremme til de forskellige
maskiner.

LEH-SERVICE

og MASKINUDLEJNING

64 76 23 13

Møllebakken 15 - 5690 Tommerup
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NIPA ApS
Ellehaven 11 · 5690 Tommerup
64 75 14 08
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I 1965 blev den nye maskine købt, og
det er den der står i museet i dag. Den
stoppede i 1983, da produktionen på Lilleskov Teglværk stoppede. Den fik lov
at stå urørt frem til 1993, hvor man begyndte at ”grave” den fri, der var sat så
mange forskellige ting ind omkring den,
at man ikke kunne se eller fornemme
den. I 1913 - 14 begyndte man at renovere maskinen. Gammelt ler i maskinen
skulle bankes ud, rust skulle fjernes og
den skulle males og smøres og repareres,
så den igen kunne startes. Et stort arbejde, der først i år er blevet helt færdiggjort, så den kan køre, som den gjorde
tidligere – helt funktionsdygtigt. Man
kan se kasse-føde maskine, forælter, valseværk, transportbånd, strygemaskine
med vakuum og afskærebord, det er bare

at komme med på rundvisning f.eks. på
en søndag den første i måneden, hvor
Caféen er åben.
Det sidste, der er sket, er lavet på siden
af maskinen mod nord. Der er blevet fjernet krat, og der er gravet gammelt tørret
ler, så man kan komme om bag maskinen. Der har det været nødvendig, at forstærke bærende jernstolper, de var ved
at ruste op. Der er altid noget, der skal
vedligeholdes på så gamle bygninger, så
det er rart med så mange håndværkere,
der stadig ønsker at være aktive i deres
fag, så det hele ikke vælter sammen, og
så man kan se, hvordan teglværket har
fungeret.
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e

v. Carsten Sørensen - Aut. VVS-installatør

Krengerupvej 37 • Tlf. 50 95 36 10 • 5690 Tommerup • www.skovlund-vvs.dk
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Hos os får du altid

gratis lånebil
med fri km

Dit lokale værksted med
den høje service og lave pris
Hos RH Autoteknik får du f.eks.:
Gratis hente-/bringeservice
Gratis lånebil med fri km.
Hjulskift for kun kr. 200,Hjulopbevaring for kun kr. 100,pr. sæson
Serviceeftersyn fra kun kr. 999,Eget skadecenter

Service- og reparation af din eleller hybridbil
Service- og reparationsaftaler
FordelsKlub, hvor du bl.a. optjener
5% i bonus
Rabataftaler med firmaer, klubber,
foreninger mv.

Book tid nu på tlf. 21 33 12 00
Vi servicerer også mesters vognpark.
Lån en gratis varebil mens din egen er på værksted hos os!
Åbningstider: Mandag-torsdag kl. 07.30 - 16.00 · Fredag kl. 07.30 - 14.00

tommerup
Ellehaven 6
5690 Tommerup

brobyværk
Bøgebjergvej 54
5672 broby
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Hair by Nybo
Tlf 51 82 77 88

Skolevej 7A
5690 Tommerup
Online booking:

Hairbynybo.dk

Tlf. 64 76 21 64
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MØBEL- & GENBRUGSLADEN
Lilleskov Teglværk ∙ Lilleskovvej 69 ∙ Tommerup St.
Der kan igen afleveres salgsbare møbler og effekter i
Møbel- og Genbrugsladen på Lilleskov Teglværk
Åbningstider:
Tirsdage kl. 09.00 til 11.30
Torsdage kl. 13.00 til 17.00
Lørdage kl. 10.00 til 13.00
Café søndage kl. 14.00 til 17.00

Tlf. 28 87 81 88

www.lilleskov.dk
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Aktivitetskalender 2022
Søndag d. 6. februar kl. 14.00-17.00
Søndagscafe

Fredag d. 25. marts kl. 18.00
Irsk aften
Se omtale på bagsiden af bladet.

Musikalsk underholdning “Bisp” ved
Irene m.fl. I Kafeen kan man købe
kaffe, te, kage og forfriskninger. Der
mulighed for rundvisning, og Møbelog Genbrugsladen er åben.

Søndag d. 3. april kl. 14.00-17.00
Søndagscafe
Musikalsk underholdning ved Geldsted
spillemændene. I Kafeen kan der købes
kaffe, te, kage og forfriskninger. Der er
mulighed for rundvisning, og Møbelog Genbrugsladen er åben.

Fredag d. 4. marts kl. 18.00
Generalforsamling
Foreningen Lilleskov Teglværk holder
generalforsamling.
Se omtalen andet sted i bladet.

Onsdag d. 20. april kl. 17.30-21.00
Motorcykeltræf

Søndag d. 6. marts kl. 14.00-17.00
Søndagscafé

Der kan købes grillpølser, biksemad
med spejlæg, kaffe og drikkevarer.

Musikalsk underholdning ved Lindø
Harmonikaklub. I Kafeen kan der
købes kaffe, te, kage og forfriskninger.
Der er mulighed for rundvisning, og
Møbel og Genbrugsladen har åben.

KLINIK FOR FODTERAPI
Klinikken er åben:
Mandag - Onsdag - Fredag

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

Hjemmebesøg:
Tirsdag - Torsdag

Tlf. 40 177 762 - 64 762 762
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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

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
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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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Generalforsamling
Foreningen Lilleskov Teglværk indkalder hermed til ordinær generalforsamling på Lilleskov Teglværk, Lilleskovvej 69, 5690 Tommerup

Fredag den 4. marts 2022 kl. 18.00
Dagsorden:
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		

Valg af dirigent.
Valg af referent og stemmetællere.
Forelæggelse af bestyrelsens beretning.
Forlæggelse af regnskab til godkendelse.
Indkomne forslag.
Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer.
Valg af 2 suppleanter.
Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
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 22. februar hos
Tove Hüttel tlf. 53 29 03 32. Betalingen sker ved indgangen.

Egen
Auto
trans
port

RYTTERGADE 8 - 5690 TOMMERUP - petersauto.dk@gmail.com
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STØT VORES ANNONCØRER!

På skinnecykel i
den fynske natur
Tommerup-Glamsbjerg-Assens

Oplev det frodige fynske landskab i
ro og mag - tag en tur på skinnecykel
Udlejning:
SuperBrugsen
Tallerupvej 16, Tlf. 64 76 14 18
06217@coop.dk
Circle K
Odensevej 14, 5620 Glamsbjerg
Tlf. 64 72 22 02, 10234circlekeurope.com
SuperBrugsen, Assens
Søndre Ringvej 10, 5610 Assens
Tlf. 64 43 13 00, 06005@coop.dk
Pris:
Leje for Skinnecykel/r pr. tur kr. 300,00
(mellem kl. 09.00 - 19.00)
Depositum skinnecykel pr. stk. kr. 350,00

Skinnecykling - en anderledes
oplevelse for hele familien.

Skinnecykling Tommerup
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FREDAG DEN
25. MARTS 2022 KL. 18.00
inviterer Lilleskov Teglværk til en festlig
og fornøjelig IRSK AFTEN

med spisning kl. 18.30 og efterfølgende musik ved bandet

THE IRISH WATERFALLS

Nåede du det ikke tidligere eller ønsker du et gensyn
- så er chancen der igen til en festlig aften !
Der serveres Irsk stuvning og Irish Coffee - Pris kr. 300.Der er i alt 90 billetter til salg, som kan købes fra lørdag den 5. marts 2022
kl. 10.00 - 13.00, dog max. 4 stk. pr. person hos:
Lilleskov Teglværk - MØBEL- OG GENBRUGSLADEN
Lilleskovvej 69, 5690 Tommerup St.
(Se åbningstiderne et andet sted i bladet)

Deslers Grafisk Hus | Tlf. 6471 4809 | deslers.dk

Musikken er udpræget irsk og skotsk folkemusik,
med respekt for den klang disse sange har krav på.

