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Tallerupvej 8  |  Tommerup St.  |  Tlf.64 76 10 13

Simon Schmidt
Mobil 21 40 02 38
simon@sikker-el.dk

Odense
Middelfartvej 11D
5000 Odense C

Tlf 63 76 60 90
kontakt@sikker-el.dk

www.sikker-el.dk

Tommerup
Højeløkkevej 18B
5690 Tommerup

SIKKER EL
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Valgt bestyrelse 
Knud Larsen tlf. 28 26 36 59 
Formand knud-larsen@live.dk

Jørgen Pindstofte tlf. 41 42 21 19
Næstformand

Elef Holm tlf. 29 11 02 98
Sekretær

Jørgen Madsen tlf. 42 19 62 91
 
Georg Steensboe tlf. 20 43 65 20
Poul-Jakob Andersen tlf. 21 40 96 74 
Bent Due Andersen tlf. 40 31 87 55

Suppleanter:
Connie Knudsen tlf. 51 54 93 26
Mads Ørbech tlf. 31 20 35 43

Kasserer
Arkild Olsen tlf. 64 76 18 68
 Kirkevej 31
 5690 Tommerup

Kontaktpersoner

Lokaleleje & Rundvisning:
Poul-Jakob Andersen   tlf. 2140 9674
  poul.jakob.andersen@gmail.com

Medlemskab:
Arkild Olsen tlf. 64 76 18 68 

arkildolsen@gmail.com 

MØBEL - & 
GENBRUGSLADEN:
tlf. 28 87 81 88 

Indhold 
- Leder  s. 5
- Kniple- og malefolkene  s. 7
- Indkaldelse generalforsamling  s. 11
- Cykelklumme s. 13
- Julemarked s. 13
- Irsk aften s. 18
- Ny Vestgavl s. 23
- Aktivitetskalender s. 24 

Redaktion: 
Poul-Jakob Andersen tlf. 21 40 96 74
 poul.jakob.andersen@gmail.com

Knud Larsen tlf. 28 26 36 59 
 knud-larsen@live.dk

Palle Andersen                  tlf. 30 25 81 14
                   palleandersen46@gmail.com

Deadline for materiale til næste blad er 
den 1. marts 2023

Annoncer / Reklameplader:
Tage Schärfe tlf. 8111 0922
 htschar@gmail.com

Forsiden:
Ny vestgavl på Teglværket 

foreningens hjemmeside:
www.lilleskov.dk

Lilleskov Teglværk
Lilleskovvej 69, 5690 Tommerup
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Tallerup Antikvariat
Bøger & Vinylplader

Fag- & skønlitteratur.
Bog- og vinylsamlinger 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        

Knarreborg Smedie
Møllebakken 15 · 5690 Tommerup

Tlf. 64 76 13 13Grambovej 50 DK - 5690 Tommerup 
+45 4035 6755 - bb-grambo@bb-grambo.dk

Bed & Breakfast
med 1 familierum til 5 personer, samt 1 dobbeltværelse

bb-grambo.dk
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Leder 
Af Poul-Jakob Andersen

Det er blevet december. Julemåneden 
og den første vintermåned. Den første 
frost, sne og isslag har været, julen har 
haft sit indtog i flere uger nogle steder, 
og Lilleskov Teglværk har haft jule-
marked. 13. november - ja, vinteren og 
julen er godt i gang. 

Vinteren er ikke, hvad den har været, ju-
len vil vi gerne have skal være hvid, men 
chancerne herfor bliver nok desværre 
mindre og mindre. Vinteren bliver mere 
og mere grå og regntiden sætter ind, så vi 
knap kan huske sommerens tørke, vi kan 
i hvert fald ikke huske, vi bare længtes i 
den grad efter vand. De fleste af os længes 
også efter jul med alt det gode, den fører 
med sig. Den fører ofte til eftertænksom-
hed, den fører til at man mindes personer 
og hændelser, man har et forhold til, og 
den fører også ofte til, at man tænker på 
den situation, man er i lige for tiden.

Lilleskov Teglværk er et gammelt tegl-
værk, der ikke er blevet bygget med hen-
blik på, at det skulle være et museum. 
Det blev bygget for at brænde teglsten, 
tagsten og drænrør, som dengang blev la-
vet af tegl. Byggeriet af teglværket, ved 
mange nok, blev til efterhånden som be-
hovet blev større, og efterhånden som an-
dre teglværker lukkede, der blev genbrugt 
materialer fra andre teglværker. Materia-
lerne behøvede ikke være nye, det gjorde 
ikke så meget om de ikke var helt perfek-
te, var skæve og ikke passede helt sam-
men, der kunne sagtens kompenseres for 
ukurente materialer, når der blev bygget. 
Det gjorde ikke så meget vinden kunne 

suse igennem bygningerne, det var blot 
med til at køle, ovnen varmede jo meget 
op, så regnen, der måtte komme gennem 
et utæt tag tørrede hurtigt, lidt regn gik 
nødvendigvis ikke voldsomt meget ud 
over tømmer og ovnens murværk.

I 2006 var taget blevet så utæt, at der 
måtte et nyt til, eller i hvert fald måtte 
der lægges tag på ny. A.P. Møller Fonden 
donerede 3 millioner kroner, men et af 
kravene var dog, at der skulle genbruges 
tagsten, de måtte ikke være nye. Teglsten 
er ikke altid nøjagtig ens fra brænding til 
brænding, de er ikke ens fra teglværk til 
teglværk, og de er ikke ens lavet hen over 
årene. Der var god mulighed for at finde 
teglsten, der ikke helt passede sammen. 
Mange af de tagsten, der blev lagt hen 
over bygningen med ovnen, blev taget 
fra tørreladerne. De tagsten og andre blev 
lagt som det nye tag, medens tagstenen 
på laderne var enten nye eller fra samme 
teglværk. Så derfor er de heldigvis ikke 
så utætte. 

Desværre skulle stenene også lægges 
uden undertag, det var der jo ikke op-
rindelig, og det ser jo mere autentisk ud, 
når der ikke er undertag, som kan være et 
plastmateriale eller tagpap. Nogle steder 
er taget efterfølgende blevet understrøget 
med skum, det har ikke afhjulpet proble-
mer med utæthed, måske nogle steder, 
men så er der opstået utætheder andre ste-
der, som måske endda er værre.

Når stene ikke passer helt sammen, og der 
ikke er undertag, og når der ikke er brugt 
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tømmer, der helt ”passede,” så kan der 
opstå utætheder. Det er den situation vi 
står i lige nu. Derfor er vi nu i gang med 
at søge Realdania om penge til renovation 
af taget i bygningen, hvor ovnen står, så 
vi kan bevare ringovnen, som den stod, 
da produktionen ophørte i begyndelsen 
af 1980`rne. For øvrigt, og det kan ikke 
gentages for tit, er Lilleskov Teglværks-
museum, som det står, det eneste tegl-
værksmuseum i Danmark, som i princip-
pet kan genoptage produktion af mursten. 
Vi håber, Realdania vil hjælpe Lilleskov 
Teglværk med penge til nyt tag, der bli-
ver med undertag, så det forhåbentlig kan 
være tæt i mange år fremover, og at de 
ikke stiller krav, som kan virke rigtige og 
tro mod det originale, men som ikke re-
spektere kravet om at skulle holde Tegl-
værket intakt som museum forhåbentlig 
mange år fremover.

Dette er et fromt jule- og nytårsønske fra 
Lilleskov Teglværk.God jul og godt nytår.

Kontingent 2023
Vedlagt dette blad følger indbetalings-
kort for kontingent for det nye år – 2023.

For at kunne deltage i generalforsamlin-
gen skal den være betalt inden udgangen 
af Januar.

Vi ved at mange af Jer betaler kontingen-
tet kontant, men vi appellerer til at be-
nytte INDBETALINGSKORTET, idet 
det efterhånden er dyrt og besværligt for 
foreningen at komme af med kontanter 
i banken.

HUSK at melde evt. flytning eller andre 
hændelser således, at vi undgår at få bla-
dene retur med adressaten ubekendt.
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Kniplefolkene og malerne på Lilleskov Teglværk 
Af Poul-Jakob Andersen

Kører man forbi Lilleskov Teglværk en 
mandag eftermiddag i vinterhalvåret, 
kan man se en masse biler, det vidner 
om en eller anden form for aktivitet.  

En eftermiddag i november gik jeg inden-
for i Cafeen, hvor der sad en del aktive 
kvinder og også en mand. De er omkring 
14 aktive kniplere. Der kommer hele ti-
den nogle nye, men de vil stadig gerne 
være flere, og der er også nogle, der hol-
der op. Nye er som oftest kommet, fordi 
de har hørt om det- altså ved mund til 
mund metoden   Det er ikke fordi, det vir-
ker hverken dødt eller tomt, for det gør 
det bestemt ikke, men fordi de gerne vil 
være flere og synes, det er en god måde 
at lave håndarbejde på og være i aktivitet 
sammen med andre.  

De sidder ved hver sin knipleplads og bru-
ger enten flamingo plade som nåleholder 
eller mere traditionelt en kniplepude, der 
er lavet af aske spåner med stofbetræk, så 
det ligner en pude. Så er der et virvar af 
tråde og mange nåle, der byttes om på for 
til sidst at komme til at ligne kniplerier, 
som kan bruges mange forskellige steder.
Det hele startede i Annes tid før år 2.000 
i Tallerupskolens formningslokale, som 
det hed dengang. Men der var bl.a.  for 
meget maling på bordene til det fine tråd-
værk, så Anne fik det flyttet op på Tegl-
værket omkring 2005, og på et tidspunkt 
var de oppe på 25 aktive, men coronaen 
gjorde et indhug i de aktive, så selvom der 
er kommet nye, har der været flere. Anne 
var en meget aktiv kvinde på Teglværket i 
mange år omkring årtusindskiftet, længst 
tid før.
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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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Er man interesseret, kan man bare møde 
op og se, hvad de laver. Har man lyst til 
at gå i gang, har de materialer, og der er 
ingen tvivl om, at man sagtens kan blive 
hjulpet i gang, selvom man er helt uden 
erfaring. De eneste krav eller forudsæt-
ninger, der kræves, er at man kan tælle til 
4 og kende farverne rød, grøn og blå. Så 
det er ikke på grund af manglende kvali-
fikationer, man skal holde sig ti bage. Det 
skal heller ikke være, fordi man er usik-
ker på at møde andre, jeg er meget sikker 
på, man bliver taget godt imod, og som 
de siger, de skrappe hjælper de mindre 
skrappe.
Kniplefolkene er på Teglværket mandag i 
vinterhalvåret fra 13.30 til 16.30.
Jeg fik ikke nævnt, men de holder også 
kaffepause. Hygge og socialt samvær er 
også en vigtig del af samværet.
Jeg fortsatte op i det andet lokale på Lille-
skov Teglværk. Det vi kalder keramikken. 
Der sad malerne.
Malerne startede omkring 2005 som Pa-
letmalerne under AOF. De har været op 
til 25 malere, nu er de 14 – 15, heraf tre 
mænd, der for øvrigt har det som blom-
men i et æg. Det mærkede jeg også selv. 
Alle er pensionister. Der er ingen faste un-
dervisere, men de giver hinanden respons 
og inspiration og vejleder med gode råd 
og opmuntring. De betaler 200 kr. hvert 
halve år til ”husleje.”
Der bliver malet med acrylmaling og lidt 
mindre med akvarel. Stilarterne spænder 
vidt, naturalistisk, abstrakt, kopiering ef-
ter foto/maleri, det er helt op til den en-
kelte. De har udstilling en gang om året. 
Vil man gerne prøve, skal man bare møde 
op, der er helst sikkert nogle, der vil hjæl-
pe en i gang, og de vil gerne være flere.
De aktive malere kommer mange steder 
fra, Glamsbjerg, Årup, Tommerup bland 

andet. Det er ikke geografien, der skal af-
holde en fra at komme, for de tager gerne 
imod nye. I den forbindelse er det nok vig-
tigt at sige, at det sociale trives og snak-
ken går så godt og vel. Jeg kom tilfældigt 
i kaffe pausen, og der blev straks serveret 
kaffe og kage, så tak for det. I parentes 
skal det nævnes, at jeg var hos malerne, 
mens kniplefolket holdt pause, så deres 
pause kan jeg ikke beskrive, men jeg har 
på fornemmelsen at den ligner malernes. 
Det vil sige god snak og fint samvær, hvor 
der ikke mangler snak.
De holder også julefrokost, hvor de med-
bringer pakker, så der er helt sikkert også 
hyggeligt samvær. 
Alt det ovenstående fik jeg at vide ved 
den ene ende af bordet, medens snak-
ken gik ved den anden ende, men skulle 
der yderligere oplysninger til, var begge 
bordender med.
En mandag, hvor jeg ville beskrive to ak-
tiviteter, der foregår på Teglværket, det 
var bestemt ikke kedeligt. Tvæt imod gav 
det indtrykket af, at Lilleskov Teglværk 
danner rammen for aktiviteter af forskel-
lig slags, som er til gavn for den enkelte i 
et godt fællesskab. Det er ikke noget, der 
har med museet direkte at gøre, men det 
er med til at levendegøre den kulturinsti-
tution, teglværket også er. 
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Foreningen Lilleskov Teglværk indkal-
der hermed til ordinær generalforsam-
ling på Lilleskov Teglværk. Lilleskovvej 
69, 5690 Tommerup St.  

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent og stemmetæller.
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.

Generalforsamlingen gælder kun medlem-
mer og af hensyn til kasserens registrering 
skal medlemskabet være fornyet senest ved 
udgangen af januar måned 2023.

Som tidligere er der tradition for, at der 
efter generalforsamlingen er spisning
med gule ærter.

Tilmelding er nødvendigt, idet max. 80 
personer kan deltage i spisningen og det
er efter ”først til mølle” princippet.
Spisningen koster kr. 100 pr. person og 
bestilles via mail med angivelse af antal
personer – og med bindende tilmeldinger 
senest den 21. februar til: 
palleandersen46@gmail.com
Betalingen sker ved indgangen.

Generalforsamling - Fredag d. 3. marts 2023 kl. 18.00
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v. Carsten Sørensen - Aut. VVS-installatør
Krengerupvej 37 • Tlf. 50 95 36 10 • 5690 Tommerup • www.skovlund-vvs.dk



13

Så er Teglværkets 42 cykler og 84 sad-
ler kommet retur.  

De har forhåbentlig ”cyklet” en god skil-
ling ind. Hvor meget vil vise sig når
regnskabet præsenteres til generalforsam-
lingen.
Det flittige cykelhold er i fuld gang med 
en gennemgang og kontrol. Der reparare-
res og males så cyklerne kan være klar til 
sæson 2023.
Arbejdet biståes af folkene på smede-
værkstedet, som svejser og tilpasser bl.a 
hjul og aksler.

Cykelklumme 
Af Palle Andersen

Julemarked 2022 
Af Palle Andersen

Søndag den 13. november løb det store 
julemarked af stablen på teglværket. 

Fredagen gik der en større flok af de frivil-
lige igang med at gøre markedet klar.

Genbrugsbutikken skulle ”jules op”, og i 
”Keramikken” skulle der gøres plads til 
alle de juleting, som der var blevet samlet 
siden sidste julemarkedet.

Og når man ser på de mange borde, som 
var fyldt til bristepunket i ”Keramikken”,
var det ikke så lidt der havde været på la-
ger.

Da det hele var gjort klar, var det et impo-
nerende syn af juleting, der kunne studeres 
af søndagens gæster.

Og studeret og undersøgt blev der. Kort ef-
ter kl. 10.00 kom de første ”kunder” og det 
fortsatte i en jævn strøm lige indtil marke-
det lukkede kl. 14.00

Folk var også flittige til, at besøge ”Gen-
brugsbutikken” og ”Cafeen” havde travlt 
med salg af flæskesteg med rødkål og rug-
brød og æbleskiver og gløgg.

Alle de involverede kunne efter, at der var 
rydet til side, se tilbage på en hyggelig og
travl dag med mange besøgende og også 
en rigtig god omsætning.



14



15

Tlf. 64 76 21 64

Hair by Nybo
Tlf  51 82 77 88 

Skolevej 7A
5690 Tommerup

Online booking:
Hairbynybo.dk

LEH-SERVICE
og MASKINUDLEJNING

64 76 23 13
Møllebakken 15 - 5690 Tommerup
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tommerup
Ellehaven 6
5690 Tommerup

brobyværk
Bøgebjergvej 54
5672 broby

Dit lokale værksted med 
den høje service og lave pris

Book tid nu på tlf. 21 33 12 00

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 el-  
eller hybridbil
 Service- og reparationsaftaler
 FordelsKlub, hvor du bl.a. optjener 
5% i bonus
 Rabataftaler med firmaer, klubber, 
foreninger mv.

Åbningstider: Mandag-torsdag kl. 07.30 - 16.00  ·  Fredag kl. 07.30 - 14.00

Hos os får du altid 

gratis lånebil 
med fri km

Vi servicerer også mesters vognpark.
Lån en gratis varebil mens din egen er på værksted hos os!
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KLINIK FOR FODTERAPI

Tlf. 40 177 762 - 64 762 762              

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

Klinikken er åben:
Mandag - Onsdag - Fredag

Hjemmebesøg:
Tirsdag - Torsdag

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

RYTTERGADE 8 - 5690 TOMMERUP - petersauto.dk@gmail.com

Salg af biler og motorcykler Egen Autotransport



18



19

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

Ring og bestil på 

Tlf. 64 76 18 00

Åbningstider
Mandag - fredag kl. 16.00 - 21.00
Lørdag - søndag kl. 15.00 - 21.00

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

Vi har plads til 30 spisende gæster.
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Lindeallé 16 · 5690 Tommerup st. · Tlf. 64761400
www.tandlaegerne-boegild.dk

V/ Anne Bøgild
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Som mange måske har bemærket, har 
der henover sommeren stået stillads 
ved vestgavlen af Teglværket ud mod 
vejen. Gavlen trængte til renovering. 

Nogle af stolperne var ved at rådne, 
facadebeklædningerne var dårlig og por-
tene kørte ikke for godt, skinnerne sad 
ikke ordentlig fast, og sad ikke, hvor de 
engang har siddet,  engang hvor portene 
efter al sandsynlighed kørte bedre. Der 
skulle ny understøtning af nogle af bjæl-
kerne, bjælker holder nemlig mest på no-
get ovenover, hvis de har god forbindelse 
med underlaget i det her tilfælde jorden.  

Der er lavet nye ”fundamenter under 
bjælkerne, hvor fundamenterne var dår-
lige, der er blevet skiftet bjælker ud, der 
er blevet sat ny beklædning, skinnerne 
portene køres på er fæstnet, så de ikke 
falder af, og så portene let skydes til side, 
og der er kommet nyt ”skilt” lavet af nye 
mursten, de gamle forvitrede og faldt ned.
L I L L E S K O V   T E G L V Æ R K.
Og så er der vel ikke mere at sige om 
den sag. Jo, det er der. Tømrere og mu-
rere og entrepenører har været i gang, det 

har maleren også og elektrikerne. Ma-
leren er stadig i gang, for næste år skal 
portene renoveres, så malerarbejde med 
grundig af træ og også maling af træ er 
i gang. Elektrikerne har sat ny lampe op, 
og de har måttet skifte mange ledninger 
ud, eller sætte dem op på de nye stolper, 
der er kommet, eller ændre opsætningen 
af de ledninger, der ikke bare kunne være 
samme sted som før og som måske hel-
ler ikke var lange nok. Måske skal det 
også nævnes, at det ikke bare er en stor 
logik, der ligger til grund for opsætning af 
ledninger i Lilleskov Teglværksmuseum. 
Man kan vist god sige, at der ikke har lig-
get en overordnet plan for ledningsnettet, 
som man så bare har kunnet udbygge ef-
terhånden som behovet var der. Elektri-
kernes arbejde bliver sommetider overset, 
selvom det ofte er dem, der hjælper os an-
dre med at se noget. I dette tilfælde ser vi 
resultatet - en ny flot vestgavl, som der 
har været en del håndværkere ind over, 
så vi kan se den flotte nye vestgavl, som 
maleren, tømreren, mureren, entrpenøren, 
smeden og elektrikeren har renoveret.
Et stykke fælles arbejde til bevaring af 
Lilleskov Teglværk.

Ny Vestgavl på Teglværket 
Af Poul-Jakob Andersen
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5. februar kl. 14.00 – 17.00 Søndagscafe / entré - 25,- kr
      Musikalsk underholdning ved:
      Kogsbølle Køkkenband
      Der kan købes kaffe, te, kage og drikkevarer.
      Mulighed for rundvisning.
      Møbel- og genbrugsladen har åbent. 
 
3. marts kl. 18.00   Generalforsamling
      (Se omtalen i bladet)

4. marts kl. 10.00   Billetsalg starter til IRSK AFTEN
      i Genbrugsbutikken – Lilleskov Teglværk
      Lilleskovvej 69, 5690 Tommerup St.

24. marts kl. 18.00  IRSK aften
      (Se omtalen i bladet)

2. april kl. 14.00 – 17.00 Søndagscafe / entré - 25,- kr
      Musikalsk underholdning ved
      De Thorøhuse Spillemænd
      Der kan købes kaffe, te, kage og drikkevarer.
      Mulighed for rundvisning.
      Møbel- og genbrugsladen har åbent

19. april kl. 17.30 – 21.00 MC/BIL Teglværkstræf
      Grillpølser, Biksemad m. spejlæg, kaffe
      og drikkevarer kan købes.
      www.teglværkstræf.dk

      Åbningstider i møbel- genbrugsladen:
      Lilleskovvej 69, 5690 Tommerup St.
      Tirsdage  kl. 09.00 – 11.30
      Torsdage  kl. 13.00 – 17.00
      Lørdage  kl. 10.00 – 13.00
      Cafésøndage  kl. 14.00 – 17.00
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