
Juletræs-
tænding og 
fælles-
spisning
Tommerup

Julen kommer til Tomme-
rup en måned før, kalen-
deren siger jul, fredag 
25. november. Det er 
Tommerup Forsamlings-
hus og Tommerup Skoles 
Støtteforening, der står 
bag arrangementet, som 
begynder klokken 15 på 
pladsen ved det tidligere 
posthus på Skolevej.
Her er der mulighed for at 
købe gløgg, kakao, æble-
skiver m.m., og klokken 
16.15 tænder borgmester 
Søren Steen Andersen 
årets juletræ.
Et kvarter senere ankom-
mer julemanden, og det 
skulle være ganske vist - 
han har godteposer med til 
alle børn.
Klokken 17 er der fakkel-
optog til Tommerup Skole, 
hvor der er fællesspisning 
for alle, der har lyt til at 
være med. Menuen er 
flæskestegsburgere, som 
kan bestilles på https:/
Tommerup.nemtilmelding.
dk. Vil man spise med, skal 
man have bestilt og betalt 
senest 18. november.
Hører flæskestegsburgere 
ikke til livretterne, eller vil 
man af andre årsager hel-
lere selv medbringe mad 
og drikke er det også helt 
i orden.
Arrangementet slutter 
med sang ved juletræet 
klokken 19. (liw)

Din lokale avis i Assens KommuneL14

Musikpædagog Barbara 
Ilskov kommer med en 
kuffert fuld af rasleæg og 
søde dyr samt sin guitar.

I cirka tre kvarter vil hun 
synge og spille sammen 
med dem, der har lyst til at 
være med.

Arrangementet, der finder-
sted på Tommerup Biblio-
tek lørdag 26. november 
klokken 10, er målrettet 
børn mellem et og fem 
år og deres forældre eller 
bedsteforældre. 

Gratis adgang med tilmel-
ding via Assens Musiksko-
les hjemmeside 
www.assensmusikskole.dk

Musiklørdagene er et 
samarbejde mellem Assens 
Musikskole og AssensBibli-
otekerne. (liw)

Musik og 
fællessang 
på det gamle 
rådhus
Tommerup

Der er sang og musik på 
programmet, når Råd-
huskælderens Venner mø-
des i kantinen på Tomme-
rup gamle rådhus tirsdag 
29. november.
Husets Orkester fra 
Faaborg underholder på 
klaver, violin, mundharmo-
nika, banjo og sav, og de 
medbringer deres sangbog 
med sjove lokale tekster til 
velkendte melodier, så det 
skulle være muligt at synge 
med.
Det koster 75 kroner at 
deltage inklusive kaffe og 
brød i pausen. Arrange-
mentet begynder klokken 
14. Vil man med, skal man 
huske at melde sig til hos 
Birthe Malmos Madsen på 
tlf. 64 75 18 87 eller på mail 
til verninge@c.dk (liw)

Tommerup St.

Der vanker gløgg, god-
teposer og æbleskiver til 
børn og voksne, når City 
Tommerup byder på juleri-
er lørdag 26. november.
Julen kommer bogstavelig-
ste stand til stationsbyen, 
når toget ruller ind på 
stationen klokken 12, og 

selveste julemanden (eller 
er det måske som sidste år 
hans kvindelige stand-in?) 
træder ud.

Herfra følges han med FDF 
i spidsen og alle de børn og 
voksne, der er kommet for 
at modtage ham gennem 
byen til Torvet, hvor der 
skal jules.

Omkring klokken 13 tæn-
des juletræet, og så er der 
julesalmer på programmet. 
Hvis du ikke allerede har 
fundet julestemningen 
frem, så er der i hvert fald 
mulighed for at finde den 
her. (liw)

Caroline Schjødt-Pedersen 
med rødder i Tommerup 
blev forrige weekend valgt 
til KFUM og KFUK’s hoved-
bestyrelse.

- Jeg vil være en del af 
hovedbestyrelsen, fordi 
jeg gerne vil give tilbage til 
den organisation, der har 
været med til at forme mig 
som menneske, og fordi 
jeg synes, det er vigtigt, at 
vi i organisationen er am-
bitiøse i vores arbejde med 
børn og unge, har hun sagt 
om sit kandidatur.

Caroline Schjødt-Pedersen 
er som frivillig i styregrup-
pen for KFUM og -K’s 
Treehouse bogstaveligt 
talt vant til at tage fælles-
skabet til nye højder.
Sidste år var hun således 
lejerchef på den årlige 
Treehouse-sommerlejr, der 
blev afholdt på Tommerup 
Efterskole. Her byggede 
hun sammen med andre 
unge mødesteder i træer-
nes toppe, hvis man kører 
en tur forbi efterskolen, vil 
man se, at i hvert fald et af 
trætop-husene er bibe-
holdt.

Det er Caroline Schjødt-Pe-
dersens mål, at organisa-
tionen har fokus på børns 

og unges trivsel. KFUM og 
-K skal være en organisa-
tion, der giver svar på de 
nye udfordringer, børn og 
unge møder i dag.

- Børn og unge skal opleve, 
at der er plads til dem, 
ligesom de er, og at de kan 
meget mere, end de selv 
tror, siger hun i en presse-
meddelelse.

Et tema, der også har 
fyldt meget i hendes 
engagement som frivillig. 
Det er nemlig et af ho-
vedtemaerne for KFUM 
og -K’s ungdomsfestival 
Wonderful Days, som 
Caroline Schjødt-Pedersen 
har været involveret i først 
som en del af kommunika-
tionsudvalget, siden som 
festivalguide og i år som 
deltager i det udvalg, der 
planlægger festivalen, der 
for to år siden samlede 500 
unge på Tommerup Efter-
skole. I 2023 skal den igen 
afholdes der, og planlæg-
ningen er i fuld gang.

Også på festivalen ople-
ver såvel deltagere som 
frivillige, at det er et sted, 
hvor der er plads til alle, og 
at man kan mere, end man 
tror. (liw)

Tommerup St.

Røde Kors i Tommerup 
lancerer i december endnu 
en aktivitet i Det Grønne 
Røde Kors Hus på Tallerup-
vej. Torsdag 8.december 
klokken 19-21 åbnes dørene 
for den første af fire-fem 
syng-sammen aftener i 
løbet af vinteren.

Lasse Skov lever musikken. 
Det koster 30 kroner at 
deltage inklusive kaffe og 
kage. Da der er begrænset 
plads, skal man tilmelde sig 
og betale i Røde Kors-bu-
tikken på forhånd. Her er 
der også mulighed for at 
skrive, hvis man ønsker en 
bestemt sang, så kan det 
være, at man er så heldig, 
at ønsket opfyldes. (liw)

Syng med andre og få måske din 
egen ønskesang på programmet

Lørdag kommer julen 
til Tommerup St.

Barbaras musiklørdag 
på Tommerup Bibliotek

Tommerupper i KFUM 
og K’s hovedbestyrelse
Caroline Schjødt-Pedersen vil styrke fællesskabet 
og arbejde for børns og unges trivsel

Caroline Schjødt-Pedersen har altid været engageret i KFUM og -K, nu 
har hun fået en plads i hovedbestyrelsen. Foto: Magnus Najbjerg


