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Knarreborg Smedie

Bed & Breakfast

Møllebakken 15 · 5690 Tommerup

med 1 familierum til 5 personer, samt 1 dobbeltværelse

Tlf. 64 76 13 13

Grambovej 50 DK - 5690 Tommerup
+45 4035 6755 - bb-grambo@bb-grambo.dk

bb-grambo.dk

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
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Leder

Af Knud Larsen
For ca. 25 år siden døde den hidtil ældste person i verden og hun blev 122 og
164 dage – hvilket indtil nu ikke er overgået og selvom gennemsnitsalderen stiger, er det måske tvivlsomt om den maksimale levealder følger med.
Dog mener nogle forsker, som fokuserer
på menneskets levetid, at det ikke vil
være nogen særsyn i 2100 at nogen når
en alder på mellem 125 og 135 år.

4. Lev sundere – bare lidt:
vi har hørt det mange gange før, men det
passer, Skær ned på alkoholforbruget, spis
sundt og dyrk motion. Det handler ikke om
at blive veganer og løbe maraton.
De gængse råd giver i snit 10 år ekstra og
forebygger dårligdomme sidst i livet.
5. Omgiv dig med mennesker:
Ensomhed er noget af det værste, mennesker kan udsættes for. Nogle studier tyder
på, at det er lige så farligt som at ryge.
Vær sammen med andre, lær nye ting og
sæt oplevelser ind på kontoen – det forlænger livet.

Det med at man bliver mere syg, jo ældre
man bliver, er en myte, som forskeren siger - derimod plejer han at sige, at jo ældre
du er, jo sundere har du levet. Hvis det har
interesse, så er der her nogle ekspert FAKTA til hvordan du bliver 100 år eller mere:

Med ovenanførte i tankerne – især pkt. 5
- er der god grund til at være frivillig på
Lilleskov Teglværk, hvilket også er en god
og sund forhindring for at være alene.

1. Vælg dine forældre med omhu:
25-30 procent af et menneskes levealder
bunder i biologiske og genetiske årsager
og efter 90-års alderen stiger andelen betragteligt. Derfor ser man ofte de aller ældste være talrigt repræsenteret i de samme
familier

Her er der rig mulighed for at få nye og
positive oplevelser sammen med mange
andre frivillige pensionister.
Nogen af de aktive er over både 80 og 90
år – så et godt og spændende sted at være,
med mange spændende interesse områder
– sikkert også noget som passer for dig !

2. Vær kvinde:
- eller lær af kvinderne. Kvinder lever ikke
alene i gennemsnittet længere end mænd,
de udgør også langt de fleste af de allerældste. Blandt de ca. 2.000 i Danmark,
som er over 100 år – er mere end 1000 af
hunkøn.

Vi mødes hver tirsdag fra kl. 08.00 – 12.00,
hvor du er velkommen til at kigge ind for
nærmere information.

3. Drop tobakken:
Storrygere lever i gennemsnit 8-10 år kortere end ikke rygere og de får som regel
flere år med sygdomme og skavanker, inden de dør.
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Nyt fra tirsdagsholdet
Af Poul-Jakob Andersen

Der er sket noget vigtigt. Ringovnen er
blevet åbnet meget mere, og det, der
er inde i den nu, er noget, der har med
ovnen at gøre.

Der er blevet ryddet op og flyttet rundt, så
det ser meget mere indbydende ud både for
os selv, men jo ikke mindst for vore gæster.
Gavlen mod syd, er præget af tidens tand.
Der har siddet nogle mursten der skrev
Lilleskov Teglværk, men de er faldet ned
næsten alle sammen. Dels er stenene forvitrede, dels er brædderne rådnede, det hele
har gjort, at en renovering er blevet nødvendig. Der er ved at blive sat ny træbeklædning på, portene skal også renoveres,
og murstenene skal være nogle nye. Alt
sammen gør forhåbentlig, at man fremover
også kan læse Lilleskov Teglværk skrevet
med mursten, der ikke hænger på mere
eller mindre rådne brædder.
Æltemaskinen er igen ved at blive malet.

Der er blevet ryddet ud i brandkamrene,
der er blevet sat flere mursten og drænrør
ind i brandkamrene, for at vise, hvordan
ovnen blev udnyttet, og hvordan den
brændte sten og drænrør. Der er også
blevet sat lys ind, så man bedre kan se,
hvordan den fungerer, og så man ikke så let
støder hovedet ind i hvælvingerne ved bl.a.
rundvisninger. Selve ovnen er også blevet
mere fritlagt udenom, så der ikke står så
meget rundt om den, så kan man bedre
forestille sig, hvordan den fungerer.
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Nu er det slutmalingen. Forhåbentlig gør
det også, at både maskinen og malingen
holder i mange år, så der ikke skal fjernes
rust og males i den nærmeste fremtid. Helt
undgå vedligeholdelse, kan der nok ikke
være tale om, men det hele kommer til at
fremstå både pænere og mere vejrbestandigt. Det hjælper vores nye afdækning
mod nord også med til. For øvrigt er denne
afskærmning en ændring af teglværket,
som er en ændring af det oprindelige, men
som er nodvendigt for at bevare så meget
af det oprindelige som muligt, nemlig det
der er indeni.
Ellers udfører tirsdagsholdet det sædvanlige med at passe møbelladen, så den ser
indbydende og ordentlig ud, Cafeen bliver
ryddet op og gjort rent, så vi kan leje den
ud og selv trives i den. Køkkenholdet sørger også for lidt mundgodt om tirsdagen,
det sætter vi alle pris på. Smedene arbejder
med jernet, der er gang i essen, og cyklerne

kræver deres. Der gøres meget for at gøre
alle cykler køreklare, og der er faktisk en
hel del at gøre, selvom de var i orden ved
start af sæsonen. Banestrækningen skal
også vedligeholdes, trods en tør sommer
vokser brombær og andet. Og der skal
være lys overalt, så der kan gå et lys op
for os – ja der er meget, der bliver og skal
ordnes.
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NIPA ApS
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Rundvisning på Lilleskov Teglværk
Af Poul-Jakob Andersen

Lilleskov Teglværk må betegnes som et
levende museum. Men det er levende på
en speciel måde. Det er ikke et teglværksmuseum, der laver teglværk som mursten, drænrør elle tagsten, som det blev
gjort i tidligere tider.
Det er et museum, der står med de maskiner, der blev anvendt de sidste år i begyndelsen af 80`erne, hvor teglværket
fungerede. Det skulle være det eneste teglværksmuseum i Danmark, der står, så det
kan producere teglværksprodukter, hvis det
skulle være. De sidste maskiner er blevet
renoveret inden for de sidste par år, så det
hele virker. Det levende museum består i
alle aktiviteterne, der er på teglværket som
Cafè, skinnecykler, møbellade og flere arbejdende værksteder, der holder teglværket vedlige, og så er der også rundvisning.

Ringovnen står, så man kan se, hvordan
den har fungeret, og i princippet kunne den,
som sagt, tages i brug igen.

Ved rundvisning vil man blive præsenteret
for alle de funktioner, der var på Lilleskov
Teglværk og for det historiske. Man vil
også blive præsenteret for, hvor leret kom
fra, hvordan det blev transporteret fra udgravningssted til teglværket med et lille tog.
Togvognene, der transporterede leret, er lavet om til persontransport, så man kan køre
med lertoget til udgravningsstedet, hvor der
er en fantastisk udsigt over landskabet mod
vest til Brændholt Bjerg og Frøbjerg Bavnehøj og øst Tommerup St., og Broholm kirke
samt Dyred Banke.

Uden for disse tidspunkter, kan der bestilles
rundvisning for grupper. Min kr 300,Grupperundvisning kan kombineres med
en tur med lerbanetoget. Dette skal dog bestilles særskilt.

På Lilleskov Teglværks hjemmeside, kan
man se hvordan man bestiller en rundvisning. Der står følgende.
I forbindelse med cafèarrangement den
første søndag i måneden, dog kun fra april
måned, er der rundvisning på Teglværket.
Rundvisningen varer c 1 til 1,5 time
Prisen for voksne er kr. 30,- og børn kr. 15,-

Cafèen tilbyder kaffe/kage for grupper på
mindst 10 personer:
kaffe/te, lagkage samt rundvisning kr 90,pr. person.
Arrangementet skal bestilles minimum 14
dage før.
Henvendelse til Poul-Jakob Andersen
Mobil 2140 9674
e-mail: poul.jakob.andersen@gmail.com

Tilbage på teglværket ser man, hvordan leret blevet forarbejdet i den store ælte og forarbejdningsmaskine, hvordan stenene blev
tørret og til sidst brændt i ringovnen.
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Nyt forsøg
Af Palle Andersen

Bodil Udsen sang i 1970 ”Hva' i helved
går de rundt og gør i banken efter tre” !
Ja mange kan sikkert huske den gamle sang,
som blev spillet i radioen igen og igen.
Når den sang toner frem i hukommelsen, er
det begrundet i at mange går og spørger til,
hvad der egentlig laves på cykel- og smedeværkstedet hen over sommeren, når nu alle
skinnecykler er ude på ”sporet” i Tommerup st., Glamsbjerg og Assens.
Ja billedet taler jo sit tydelige sprog.
Men der skal dog tilføjes, at ”tirsdagsfolket”
også får styr på og overblik over materialer
o.l. Hen over sommeren gøres der status
over mangler på bolte, møtrikker m.m., så
man kan være forberedt på vinterens gennemgang af alle skinnecyklerne.

Men der er andre opgaver, der skal løses.
Der er vagtplaner, hvor der ugen igennem
kontrolleres om der er cykler, som har fået
skader. Brugerne fortæller ofte om ting,
som trænger til eftersyn, når de afleverer
nøgler og sadler.
Småting repareres på stedet, men der er
også cykler, som skal repareres så meget, at
de hentes og bliver kørt på værkstedet – og
retur igen.
Som det fremgår af billedet, er der i de situationer mange, som gerne giver råd og dåd
til den, der forestår reparationen !!!
Men indrømmes skal det dog også, at holdet
også bruger tid på ”hyggesnak” - ”røverhistorier” og ”kan du/i huske” o.s.v. o.s.v.,
helt i tråd med, hvad det også handler om,
når man er frivillig på tirsdagsholdet.

Lageret af kranker, pedaler, pedalarme og
kæder skal gennmgåes. Kort sagt skal der
være et fornuftigt lager af alle de reservedele som der vil blive brug for i vinterens løb.
11
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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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Uge 29

Af Poul-Jakob Andersen
Det er en uge, der vender tilbage år efter år. Det ved vi, men det er også en uge,
mange har skrevet ind i kalenderen, så
de kan deltage i kurser eller aktiviteter
på Lilleskov Teglværk. Verninge Husflid
står for arrangementet.

Jeg snakkede lidt med en mand, der ikke
var helt ung længere. Jeg måtte jo så også
spørge ham, om han havde deltaget før. Han
stod ved en drejemaske til træ, han var ved
at dreje et eller andet, jeg ved ikke hvad, det
var også nærmest ligegyldigt for mig, jeg
var bare ude efter, om han havde deltaget
før. Det var så ikke første gang, men der var
nogle, der havde været der flere år end ham.
Nåh, men hvor mange år, har du været her,
nu ville jeg godt have svar, han skulle ikke
blive ved at holde tallet tilbage. Ja, der var
nogle, der havde været med længere tid som
sagt, han har kun deltaget i 18 år.

Der foregår rigtig mange ting, og der er stor
aktivitet både ude og inde. Der er også en
del, der overnatter på området med camping
lige nord for Teglværket, så der er mennesker døgnet rundt.
Jeg var på besøg, en tidlig morgen, der var
der meget lidt aktivitet, men masser af tegn
på kreative aktiviteter. Da jeg kom senere
på dagen, var der ikke kun tegn på aktiviteter, der var der en masse mennesker, der
lavede en hel masse spændende ting med
mange materialer lige fra bløde ting som
papir til hårde ting som sten.

Så kom vi til sproget. Jeg kunne tydeligt
høre, han ikke var lokal, heller ikke fra Fyn.
Jeg foreslog ham så Vendsyssel, men det
var ikke helt rigtigt. Han kom fra Ålborg,
der var noget nordjysk lune. Man må vel
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også sige, jeg havde været heldig med mit
gætteri. Det synes jeg selv. Han havde boet
i Ålborg 12, tror jeg, han sagde, det var. Han
kom oprindelig fra Hjørring, men nu ville
venner i Hjørring ikke have han skulle sige,
han kom fra Vendsyssel, han havde Været
væk for længe. Helt i Ålborg.
Det var en vældig snak. Man kan vel sige, at
nogle deltagere kommer langvejs fra i hvert
fald en, og der er nogle, der kommer år efter
år, det har jeg vendelboens, undskyld ålborgenserens ord for, så det må være rigtigt.
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Hair by Nybo
Tlf 51 82 77 88

Skolevej 7A
5690 Tommerup
Online booking:

Hairbynybo.dk

LEH-SERVICE

og MASKINUDLEJNING

Tlf. 64 76 21 64

64 76 23 13

Møllebakken 15 - 5690 Tommerup
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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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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

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

Salg af biler og motorcykler

Egen Autotransport

RYTTERGADE 8 - 5690 TOMMERUP - petersauto.dk@gmail.com
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Julemarked 2022 på Lilleskov Teglværk
Søndag den 13. november kl. 10.00 til 14.00
Igen i år vil der ved vores jule loppe marked, som foregår i stedets ”Keramik” lokale være mulighed for at gøre
nogle fantastiske julekøb til billige
penge.

– Så med ca. 6 uger til jul er der
mulighed for at sikre sig nogle
gode juleting til at pynte med.
I Cafeen vil der være mulighed
for at få stillet sin tørst og sult,
idet der som tidligere sælges:
Flæskesteg med rødkål og rugbrød
samt Æbleskiver og gløgg,
øl - vand.

Hele lokalet vil være prydet af salgsbare
juleting, ligesom der også vil være
åbent i GENBRUGS BUTIKKEN.
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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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Aktivitetskalender 2022
Aktivitets kalender 2022

4. september kl. 14.00 – 17.00 Søndagscafe / entré - 25,- kr
Musikalsk underholdning ved:
Kogsbølle Køkkenband
samt udstilling m.v. ved kniplerne i Keramikken
Der kan købes kaffe, te, kage og drikkevarer.
Mulighed for rundvisning.
Møbel- og genbrugsladen har åbent.
21. september kl.17.30–21.00 MC/BIL Teglværkstræf
Grillpølser, Biksemad m. spejlæg,, kaffe
og drikkevarer kan købes.
www.mc-teglværkstræf.dk
1. oktober kl. 10.00 – 15.00

Motorcykel – STUMPEMARKED
Genbrugsfund / reservedele med mere !
Har man stumper m.v. der fylder op derhjemme
så fyld i traileren eller bilen og mød op – eller tag din
motorcykel med til en GRATIS dag.
Der kan købes grill-pølser samt øl og vand.

2. oktober kl. 14.00 – 17.00

Søndagscafe / entré - 25,- kr
Musikalsk underholdning ved:
Knud Skægs Musikforsyning, Bogense
Der kan købes kaffe, te, kage og drikkevarer.
Mulighed for rundvisning.
Møbel- og genbrugsladen har åbent.

6. november kl. 14.00 – 17.00 Søndagscafe / entré - 25,- kr
Musikalsk underholdning ved:
John og Kurts Duo
Der kan købes kaffe, te, kage og drikkevarer.
Mulighed for rundvisning.
Møbel- og genbrugsladen har åbent.
13. november kl. 10.00-14.00 JULEMARKED fra ”Keramikken”
(se omtalen i bladet)
Åbningstider i møbel- genbrugsladen:
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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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

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

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

Circle K
Odensevej 14, 5620 Glamsbjerg
Tlf. 64 72 22 02, 10234circlekeurope.com

