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Tallerupvej 8  |  Tommerup St.  |  Tlf.64 76 10 13  |  www.tommerupoptik.dk

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 
Arne Hansen tlf. 24 24 21 68 

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
- Der spares på el  s. 6
- Tømrerværkstedet  s. 7
- Vinterbilleder 
 Lilleskov Teglværk i sne s. 11
- Åbent Tirsdag s. 16
- Aktivitetskalender s. 20 

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. juni 2023

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

Forsiden:
Skinnecykler fra vinterhi til udsætning 

foreningens hjemmeside:
www.lilleskov.dk

Lilleskov Teglværk
Lilleskovvej 69, 5690 Tommerup
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Leder 
Af Poul-Jakob Andersen

Generalforsamling Lilleskov Teglværk 
fredag d. 3. marts 2023.

Generalforsamlingen er øverste myndig-
hed, som bestyrelsen står til ansvar over-
for, og som bestyrelsen rapporterer til.

Generalforsamling tog meget pænt imod 
formandens beretning, den accepterede 
også bestyrelsens indstilling af personer til 
tillidsposter. Der var ikke kommet forslag 
til punkter på dagsordenen til generalfor-
samlingen. Så alt foregik hurtigt og elegant 
under Georgs Steensboes ledelse i nydelig 
orden. 

Efter generalforsamlingen var der gule 
ærter, øl og vand samt en snaps. Alt også 
under og efter middagen foregik i særdeles 
god ro og orden og kaffen kunne serveres, 
så vi kunne gå velbespiste og i godt humør 
efter en hyggelig aften.

Den eneste udskiftning var Bent Due 
Andersen. Han ønskede at forlade besty-
relsen. Arne Hansen ville godt overtage 

posten. Arne måtte så afgive posten som 
revisorsuppleant, den har Bent Due overta-
get, de har lige byttet. Ellers blev de perso-
ner, der var på valg genvalgt og de øvrige 
fortsætter.

Vi håber det kommer til at gå godt med 
bestyrelsens opgaver fremover, der er jo 
en del udfordringer med tag, frivillige og 
skinnecykler, men bestyrelsen må, sam-
men med alle de aktive forsøge, at få det 
hele til at gå, så Teglværket forbliver et 
levende museum og aktivitetscenter også 
i fremtiden.

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 13
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Der spares på el 
Af Palle Andersen

Elprisernes himmelflugt har betydet, at der 
har været tænkt tanker om hvor og hvordan 
der kan spares på el.

Det har resulteret i, at der de sidste par må-
neder er blevet skiftet lysstofrør.
Investeringen skulle gerne give en bespa-
relse på næste års eludgifter.

Regnskabet for 2022 viser en 
udgift til el på kr. 123.806,-. En 
stigning fra 2021 hvor udgiften 
var på kr. 52.907,-.

Og Teglværket er stort – også 
så stort, at det handler om ca. 
160 rør, der skulle skiftes.

De nye rør er på 16 W  hvor de gamle rør 
var på 40 W.

Nye rør bruger væsentlig mindre størm end 
gamle rør, og giver samtidig et bedre lys.
El priserne er svære at forudsige. Men det 
forvendtes, at udgiften er ”tjent hjem” i lø-
bet af 2-3 måneder.
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Tømrerværkstedet 
Af Poul-Jakob Andersen

Uanset hvilken vej, man kommer fra, bli-
ver man mødt af trækonstruktioner i Lille-
skovvej Teglværks bygninger. Det er ikke 
så mærkeligt, tidligere blev teglværker 
bygget i træ, ofte var en del af arbejderne 
på teglværker i skoven og arbejde om vin-
teren, hvor de bl.a. skaffede træ til teglvær-
kerne. Måske blev der også brugt træ, fordi 
det var mere tilgængeligt og hurtigere at 
bygge med, og så var der en indlysende 
årsag, teglværket var ikke begyndt, at pro-
ducere sten, før det var bygget!

Lilleskov Teglværk er bygget af mange 
omgange, ofte med træ og tømmer fra an-
dre nedlagte mindre teglværker i nabola-
get, så mange af materialerne er gedigne 
genbrugsvarer. Det kan man let se spor af, 
når man ser de bærende konstruktioner 
indvendigt. Det var en god løsning både 
for økonomien og for resurserne.

Der var varmt i teglværket, når ovnen var 
i gang, så tømmer og træfacader blev godt 
gennemtørrede, når der blev brændt sten, 
så et par utætheder her og der, var ikke et 
stort problem, vinden gennem bygninger-
ne var også vigtig, for at tørre stenene.
Tømrerværkstedet på Teglværket vedlige-
holder alt det træværk. Facaderne der i tør-
reladerne er låger der hænger i overkanten, 
så de kan løftes for at skabe gennemtræk, 
skal renoveres eller nykonstrueres, så fa-
caderne ikke rådner eller går i stykker. 
Der sker løbende forbedringer. Det gør der 
også med bærende bjælker og stolper. Stol-
per kan godt blive meget rådne, især hjør-
nestolper eller de kan rådne ne ved jorden. 
Skal hjørnestolperne udskiftes, kræver det 
en del arbejde med at få understøttet taget 
såvel som vægkonstruktionerne, og ofte 
skal der også rettes lidt på bygningernes 
skævhed, så vidt der kan ske forbedringer 
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SELVBETJENING

Tallerupvej 18-20 · Tlf. 63 76 00 64

NIPA ApS
Ellehaven 11 · 5690 Tommerup
64 75 14 08
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der. Er stolperne rådne, fordi de står for 
tæt på jorden, bliver det nederste dårlige 
træ, skiftet ud eller der bliver muret en lille 
sokkel eller oftest begge dele.

Der er blevet lavet en mur mod nord i den 
østligste bygning med toget og æltemaski-
nen. Muren har aldrig været der før, det har 
været nødvendigt dels for at beskytte ælte-
maskinen, dels for at det store malerarbej-
de, der er lagt i at male æltemaskinen ikke 
skulle blive ødelagt af vejrliget. Sådan må 
der foretages vurderinger, når noget skal 
bevares, og det oprindelige ikke jpasser 
ind med et museeum, men kunne fungere i 
teglværkssammenhæng.
Tømrerne og murerne prøver også at tætne 
taget, så vidt det er muligt. Der er alvorlige 
utætheder.
Inde i bygningerne er der en del træværk, 
der skal vedligeholdes eller forbedres. Det 

kan være gulvplanker, der skal udskiftes, 
nogle skabe og hylder, der skal sættes op. 
Smede, elktrikere, cykelværkstedet, skal 
have lavet nogle trækonstruktioner. Der 
skal sættes gelændere op, så sikkerheden 
er i orden ved rundvisninger og i daglig-
dagen. Desuden skal der ordnes og syste-
matiseres med trælageret, der kommer en 
del brugt træ ind, og der bliver også købt 
en del nyt. Bliver der ikke holdt orden på 
lageret, er det også sværere, effektivt at 
bruge materialerne, men vi er godt hjulpne 
af uddannede tømrere, murere, entrepe-
nører og tidligere tømmermester, og så en 
del ufaglærte, så det går meget godt, bare 
vi kunne holde regnen ude. Det er vores 
største problem eller udfordring, som det 
hedder i dag, men det er et problem.

v. Carsten Sørensen - Aut. VVS-installatør
Østerbro 4 • Tlf. 50 95 36 10 • 5690 Tommerup • www.skovlund-vvs.dk

Fjernvarmeinstallation
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Vi har haft sne. Der faldt et pænt lag, så 
alt var klædeligt dækket med sne, og der 
var frost. Så jeg skyndte mig at tage nogle 
billeder, der viser Lilleskov Teglværk i 
klædelig vinterudgave. Måske er det en 
tilsnigelse, at kalde det vinterudgave, for 
det er jo ikke typisk vintervej i vores tid 
i Danmark. 

Men nu er forårsmåneden her, så er det 
dejligt med et par snebilleder, mens vi 
glæder os til endnu lysere dage og måske 
også mere varme og mere tørvejr.

Vinterbilleder Lilleskov Teglværk i sne 
Af Poul-Jakob Andersen

BOOK TID TIL DIN BIL PÅ BRYLLEAUTO.DK
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Tommerup Apotek
”Vi tager hånd om din sundhed”

I april flytter apoteket til  
lækre nyindrettede lokaler  
på adressen Tallerupvej 24. 

Handicapvenlig adgang uden  
trapper - nemt og bekvemt med 
rollator og barnevogn. Vi har god 
plads og fuld diskretion i forbindelse 
med ekspedition. Mulighed for at få 
en samtale om din medicin og tjek af 
om du bruger din inhalationsmedicin 
korrekt. 

Vi glæder os til at byde dig 
velkommen på apoteket. 

Tommerup Apotek
Filial af Bellinge Apotek

Tallerupvej 24, 5960 Tommerup, Tlf. 64 75 10 16

Åbningstider Mandag - fredag 
9.00 -17.30

Lørdag
8.30 -12.30
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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
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Åbent Tirsdag 

                                           den 18. april 2023

Kl. 08.00 – 12.00

På

Museet Lilleskov Teglværk

Lilleskovvej 69, 5690 Tommerup

Har du lyst til at være frivillig, så er du velkommen til

at komme til Åbent Tirsdag for at opleve et

spændende sted sammen med de mange andre frivillige,

som ugentligt mødes for at vedligeholde det gamle teglværk og

skinnecyklerne samt hjælpe til i køkkenet.    

Man vil blive vist rundt og få forklaret om stedet og arbejdet og

                                          Kl. 10.00

vil der blive serveret kaffe med brød m.v. i

”Keramikken”

Alle interesserede er velkomne!
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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

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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24. marts kl. 18.00  IRSK aften

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

18. april kl. 08.00 – 14.00  ÅBENT – TIRSDAG
 (se omtalen i bladet)

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

29. april  Sæson start for skinnecykel udlejning

17. maj kl. 17.30 – 21.00  MC/BIL Teglværkstræf
 Grillpølser, biksemad m. spejlæg. 
 Kaffe og drikkevarer kan købes.
 www.teglværkstræf.dk

21. juni kl. 17.30 – 21.00  MC/BIL Teglværkstræf
 Grillpølser, biksemad m. spejlæg. 
 Kaffe og drikkevarer kan købes.
 www.teglværkstræf.dk

 Åbningstider i GENBRUGS BUTIKKEN:
 Lilleskovvej 69, 5690 Tommerup St.
 Tirsdage  kl. 09.00 – 11.30
 Torsdage  kl. 13.00 – 17.00
 Lørdage  kl. 10.00 – 13.00
 Cafésøndag  kl. 14.00 – 17.00

Aktivitetskalender 2023


