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I enhver familie har man leveregler. På en arbejdsplads er der regler og det samme 
gælder i alle andre forhold, hvor mennesker skal være sammen i et fællesskab. 
Her på vores skole har vi nogle hovedregler: Vi vil ikke have at eleverne har seksuelt 
samvær, vi vil ikke have at de ryger, drikker eller tager stoffer af den ene eller den 
anden art.
Disse regler gælder både mens eleverne opholder sig på skolen og på vejen til og fra 
efterskolen.
Vi vil bede forældrene sørge for, at deres børn ikke ryger hjemme i weekenden og 
kommer friske og veludhvilede til efterskolen efter en hjemmeweekend.
Og så til den nok allervigtigste regel. Vi kræver af vore elever, at de har en almin-
delig god opførsel og at vi kan stole på dem.
Heldigvis ved de fleste godt, hvad det betyder og de ved også godt, når de ikke har 
det.
Vi voksne sætter normen for, hvad god opførsel er og sætter samtidig normen for, 
hvad vi anser for en rimelig påklædning, både med hensyn til tøj og forskellige for-
mer for kropsudsmykning og frisure under skoleopholdet her hos os. 
Udover det, så sætter vi nogle praktiske regler for at få dagligdagen til at fungere 
her på Vestfyns Efterskole. For eksempel at eleverne møder til tiden, er velsoigne-
rede, passer deres skolearbejde, taler ordentligt indbyrdes osv.
Skulle man have nogle andre regler derhjemme, så vil det være rart om forældrene 
forklarer deres børn, at på forskellige steder hersker der forskellige leveregler, det 
gælder også på arbejdspladser. Vi skulle gerne kunne tage vore elever med i byen 
uden at de vækker opsigt med uhensigtsmæssig opførsel og påklædning.
Når alt det er sagt, så tror jeg ikke vore leveregler adskiller sig så meget fra dem, 
man har i de fleste danske familier.
Når en elev er meldt ind på Vestfyns Efterskole til et skoleår, forventer vi at for-
ældrene bakker op omkring de ting, der foregår på skolen. Vi forventer også, at 
forældrene sørger for at eleverne kommer afsted  hjemmefra, så de møder rettidigt og 
deltager i alle aktiviteter. 

Marie Klit

Fælleskab og leveregler

Ferier - Week-ends
Vi følger stort set almindelige skoleferier og eleverne vil 
få mulighed for at tage hjem til familien i de allerfleste 
weekends fra fredag til søndag.
Hvis man foretrækker at blive på skolen, vil der ofte for
uden de daglige gøremål foregå forskellige aktiviteter på 
skolen.

Vestfyns Efterskole
Nørremarksvej 21 . 5690 Tommerup . Telefon 64 76 31 13

www.vestfynsefterskole.dk
E-mail: ve@vestfynsefterskole.dk

Vagtlærer telefon 20 97 21 04

Med venlig hilsen fra skolens forstander
Marie Klit.

Gode forbindelser
Tommerup er en by med både idrætshal og svømmehal.
Vi ligger også centralt på Fyn og har gode trafikforbindelser.
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Vi er en lille efterskole, fordi vi har valgt at være en lille skole. 

Skolens målgruppe er unge 14-18-årige drenge og piger, som er parate til at indgå i et 
forpligtende fællesskab med fokus på personlig udvikling og plads til forskellighed.

Målet med opholdet er, at eleverne gennem praktisk og teoretisk arbejde og undervis-
ning og via den daglige omgangsform lærer respekt for sig selv og andre samt respekt 
for eget og andres arbejde og holdninger.

Skolen tilbyder FP9 og FP10 – Folkeskolens prøver - ud fra et bredt fagudbud sup-
pleret med fortælling, motion og praktisk undervisning. Skolens hverdag er bygget op 
omkring nødvendige praktiske arbejdsopgaver, som eleverne tager aktivt del i. Disse er 
eksempelvis køkken- og husholdningsopgaver, brændefyring, landbrugs- og gartneri-
opgaver samt vedligeholdelse af vores inventar og bygninger. Skolen tilstræber en mil-
jøbevidst drift og er til dels selvforsynende ved hjælp af eget dyrehold samt dyrkning 
og bearbejdelse af egne råvarer.

Vestfyns Efterskole giver via praktisk og teoretisk undervisning unge piger og drenge 
mulighed for alsidigt at udvikle deres evner, styrke deres selvtillid, personlighed og 
ansvarlighed og gøre dem bedre egnede til at deltage i såvel det lokale som det interna-
tionale samfund som demokratiske medborgere. Vi forventer således aktiv deltagelse 
og ansvarlighed i en niveaudelt undervisning samt et positivt samarbejde skole og hjem 
imellem.

Vi vil gerne vise vore elever den verden, vi lever i, og vi tager ofte på ture enten 
i Danmark eller i fremmede lande. – På cykel til Assens eller Faaborg, besøge de 
sydfynske småøer i vores motorsejler ”Olivia”, tur til Juelsminde, eller med fly til 
Tanzania.
Vi og vore elever involverer os i meget, stort som småt, men oplevelserne ligger ofte 
lige uden for vores egen dør.
Lige så store oplevelserne er på vore ture i ind- og udland, lige så stor en oplevelse er 
det, når vores so får smågrise og koen får kalv, eller når eleverne kan hente nylagte æg 
i hønsehuset.
Det forventes, at vore elever møder op med en positiv indstilling til at få det bedst 
mulige ud af skoleåret.
Vi kan så til gengæld love, at vi vil gøre det bedste, vi formår, for at eleverne får et 
godt og udbytterigt skoleår.
Ugepris for skoleåret 16/17: 2300 kr. pr. uge i 40 uger inkl. eventuelle. rejser. Der skal 
dog medregnes et ekstrabeløb for evt. traktorkørekort og duelighedsbevis i sejlads. Der 
kan søges om statsstøtte til opholdet. Indmeldelsesgebyr 3000 kr. der betales samtidig 
med indmeldelsen.
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AUGUST
8.  Første skoledag for 2. årselever
9. Første skoledag for alle kl. 14.30
17. HC Andersen festival i Odense
19.-21. Starttur til Bågø med cykel, telt og Trangia
26. Skolefoto
31.-2. Birkholm intro, overnatning med to hold elever

SEPTEMBER
9.-11. Birkholm intro, overnatning med to hold elever
21. Soen fik 10 smågrise
26. Nørremarksløbet – gammel elevdag
27.  Efterskolernes Dag – Åbent hus

OKTOBER
5. Foredrag om HF Søfart
Uge 41 Terminsprøver
8. og 9. Forældrearrangement med overnatning
Uge 42 Efterårsferie
21. Tur til Gyldensten Gods
30. Forældresamtaler
 
NOVEMBER
4. Brødrene Løvehjerte
6. Forældresamtaler
Uge 46 Brobygning (10. klasse)
15.  Flygtninge Pop-up restaurant
18.  Aflevering af DOSO (10. klasse)
20. Bedsteforældredag
24. og 25. 1. hjælpskursus for traktorførere
26. Pige/drengedag
27. Musical på Tommerup Efterskole
28. og 29. Duelighedsweekend

DECEMBER
17. Juleaftensarrangement
18. Juleafslutning i Tommerup Kirke
19. Juleferie
30. Tyrekalven blev født

Årets gang 2015/2016
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JANUAR
3. Forældremøde om Tanzania
13. Efterskolernes Aften
27. Tur til Tanzania
 
FEBRUAR
9. Hjem fra Tanzania
11. Fremlæggelser for forældre
Uge 7 Vinterferie
 
MARTS
7. Det første lam blev født
Uge 10 Terminsprøve
Uge 11 Praktik
Uge 12 Påskeferie
 
APRIL
2. og 3. Unge på flugt-arrangement
12.-14. Forårstur med cykler, traktor og båd til Juelsminde
16. Generalforsamling i foreningerne Trankebar, SMK, mm.
25. Trække fordybelsesemner til mundtlige prøver
 
MAJ
2.  Skriftlige prøver starter
7. Lillebælt Halvmarathon for 7 elever og 2 lærere
18. Skolens generalforsamling

JUNI
1. Dyrene transporteres til Birkholm på sommergræs
2. og 3. Mundtlig prøve i fysik FP9
6. Mundtlig prøve i matematik FP10
7. og 8. Mundtlig prøve i engelsk FP9 og FP10
10. Mundtlig prøve i samfundsfag FP9
10.-12. Det Fynske Dyrskue, vi har vores egen stand
13. og 14. Mundtlig prøve i dansk FP9 og FP10
15.-17. Afslutningstur til Lundeborg
18. Skoleåret afsluttes, familien er inviteret til kl. 10.

Årets gang 2015/2016
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Elevhold skoleår 2015/2016

Mathias Juul Jensen, 
Odense

Mathias Kehler 
Henriksen, 
Svendborg

Emil Bjarne Madsen, 
Nykøbing Sj.

Johan Søndergaard 
Jensen, Glamsbjerg

Magnus Frederiksen, 
Svendborg

Rune Vegger 
Thomsen, 
Augustenborg

Jonas Teglgaard, 
Aarup

Anna Olsen, Odense

Rasmus Jensen, 
Eskildstrup

Anders Povelsen, 
Odense

Stine Svendsen, 
Odense

Maria Ahnstrøm 
Hansen, Dianalund

Kristian Alex 
Henriksen, Aarup

Miina Maya 
Linnankari, Odense

Lea Flindt Pedersen, 
Ørbæk

Ditte Ingeborg 
Straarup, Assens

Caroline Lund 
Christensen, Kolding

Mads Jensen, 
Augustenborg

Mike Osther, 
Rødding

Mark Carbel 
Svendgaard, 
Brædstrup
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Elevhold skoleår 2015/2016

Anders Randrup 
Kristensen, Odense

Lærke Christine 
Clausen, Odense

Benjamin Søgaard 
Mikkelsen, 
Brenderup Fyn 

Cecilia Korfits 
Østergaard Nielsen, 
Egtved

Victor Kling, 
Aarup

Freja Arnsfeldt 
Larsen,
Munkebo 

Magnus Birch 
Berensen, 
Holmegaard

Leander Lars 
Nørregaard Nielsen,
Hundslund

Rebecca Molsbak-
Langkjær, 
København S

Micaela Abkjer 
Brossmann, Korsør

Milla Maria 
Thorgersen, Haarby

Anna Greve 
Thøstesen, 
Vissenbjerg

Jamal Ghalayini, 
Holbæk 

Laura Lindberg 
Hajslund,
Otterup
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Elevernes tanker om Vestfynsefterskole

Ditte Straarup skriver:
Da jeg startede på VE turde jeg intet, og var bange for fællesskabet.  Jeg har klaret 
mange udfordringer, fx turen til Tanzania. Det var hårdt, men en tid jeg ikke vil 
glemme. Jeg har haft mange nedture, men det der fik mig op igen, var mine dejlige 
venner på VE. Nu er skoleåret snart omme, så tak for et godt år 

Miina skriver:   
Jeg vil gerne være andenårselev fordi jeg synes, at det er en fantastisk efterskole.  
Jeg har lært nye mennesker at kende på en anden måde, fordi vi ikke så mange.  
Der er meget fællesskab og hygge i timerne og i fritiden. Valgfagene er meget 
spændende, fx ridning, jollesejlads, praktisk, og dyr. Jeg har fået meget ud af at 
være her, fx har jeg lært at takle problemer, jeg er blevet mere moden og har lært at 
tage ansvar. Lærerne er der for én når man har brug for at snakke, og problemerne 
bliver løst så hurtigt som muligt. Jeg er  klar til at tage ansvar og være en andenår-
selev.

Stine Svendsen skriver: 
Fællesskabet på VE er noget der komme til at fylde meget i ens liv. Jeg har nu gået 
her i 2 år og de bedste oplevelser jeg har fået, er nok fællesskabet og de stunder vi 
har haft sammen. Vi har grinet, larmet og hygget . Jeg ved, at når jeg er færdig med 
at gå her, kan jeg kun huske gode oplevelser. Jeg har udviklet mig og jeg er nu klar 
til den store verden der er derude. Alt det jeg har lavet på VE, er noget der blive 
husket langt fremad i mit liv. 

Johan skriver: 
Jeg synes VE er en god skole, og den ligger ikke langt hjemmefra. Det der er rig-
tig godt ved VE er, at vi har praktisk arbejde og det er fedt, fordi man kommer til 
at lave noget med sine hænder. Jeg kan også rigtig godt lide at der ikke er særlig 
mange elever, for der er et godt sammenhold, og man kommer til at kende hinanden 
godt i løbet af skoleåret.

Mads Jensen skriver:
Når man går på efterskole skal man lære at klare sig selv. Det er sådan jeg har set 
på det, imens jeg har været her på VE. Man får et andet forhold til lærere og kam-
merater end i Folkeskolen og man bliver mere voksen af at gå på efterskole.

Rune skriver: 
Jeg synes det er et rigtig godt værelse jeg bor på, fordi vi har det pisse sjovt og det 
er altid hyggeligt om aftenen. Hvis vi bliver uvenner får vi det løst hurtigt, for vi 
skal ikke gå rundt og hade hinanden.
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Benjamin skriver:
Skolestarten som andenårselev var mere hård end jeg havde regnet med. Det var 
rigtig svært at vænne sig til, at det ikke var de samme elever og værelseskammera-
ter. Der er meget mere ansvar at tage som andenårselev, man skal gå foran med et 
godt eksempel. I starten af året blev jeg smidt hjem på en tænker, fordi jeg fortalte 
de ny ankomne elever, hvad vi havde lavet af dumme ting.  

Rebecca skriver: 
At starte på Vestfyns Efterskole er noget af det bedste der er sket for mig. Jeg er 
meget glad for de veninder og venner jeg har fået, jeg ved at de altid er der for mig. 
Jeg har det svært med alt i skolen og har dårligt selvværd, men lærerne lytter og 
gør hvad de kan for at hjælpe. Det er rart, at vi er få elever på skolen og at vi ikke 
sidder inde i klassen hele dagen. Her på skolen er der mulighed for at være den du 
er, uden at blive dømt som i folkeskolen. Man kan snakke med næsten alle her på 
skolen, man knytter en masse gode bånd med de andre elever, lige meget om det 
er drenge eller piger. Man har mulighed for at gå over til dyrene hvis man vil, man 
kan også sætte sig i klasseværelset hvis man vil have lidt ro på, eller man kan gå 
over i idrætshallen hvis man fx vil spille fodbold eller badminton.
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Praktisk og landbrug
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Starttur til Baagø

Da de nye elever på Vestfyns efterskole skulle på starttur tog de til 
Baagø. Men for at komme derhen skulle de cykle langt, sejle, og med en 
færge. Alle 36 elever skulle sove i telt og tage ansvar for at købe mad til 
deres madhold.  

Cykelturen
Startturen startede med at eleverne 
skulle cykle fra Vestfyns Efterskole til 
Assens havn. Der var cirka 35 kilome-
ter. Undervejs holdt de en pause ved 
et supermarked for at spise madpakker 
eller købe slik og is. 

Olivia 
Da de nåede frem til Assens Havn 
sejlede de med båden Olivia, som er 
skolens egen båd. Da det var første 
gang for nogle af eleverne at sejle på 
båden, fik de et lille sikkerhedskursus af 
Thomas Brok Gentsch. Det lille sikker-
hedskursus gik ud på, at han fortalte lidt 
om regler og om hvordan man opfører 

sig på båden. En af eleverne (Caroline 
Christensen) skulle op, så han kunne 
demonstrere redningsvesten. Det tog 
cirka en halv time at sejle fra Assens 
havn til Baagø.

Madlavning
Eleverne startede ud med at lave mad 
om aftenen den første dag. Den første 
dag fik køkkenholdgruppe 1 svinekød 
med pasta. Om morgenen den anden 
dag fik de morgenmad som bestod af 
boller, og middagsmaden bestod af 
rugbrød med pålæg. Om aftenen fik de 
pasta med ketchup og oksekød. De 2 
dage de fik aftensmad var der noget galt 
med deres gryder, så spritten under kom 
op i deres mad.
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Cykelturen hjem 
Da de skulle cykle hjem var pigerne 
og drengene delt, da pigerne skulle 
cykle tidligt om morgenen. Eleven 
Caroline Christensen cyklede sammen 
med Emma Saksaa, Lærke Clausen, og 
Milla Thorgersen, da vi var nogle af de 
hurtigste på cyklerne. Undervejs punk-
terede Millas cykel og hun blev nødt 
til at tage hjem. Da pigerne cyklede 
ude i skoven ved en lang bakke, blev 
Emma Saksaa stukket af en bi. Efter et 
stop mistede de også Lærke Clausen, 
da Emma og Caroline ikke havde fået 
hende med. Da det kun var Caroline 
og Emma der cyklede kunne de ikke 
finde båden Olivia nede på havnen, så 
de cyklede de andre i møde og vi fandt 
båden. Da alle pigerne var kommet ned 
til havnen var der frugt, müslibarer og 
vand.  

Olivia hjem
På vej hjem på Olivia lagde Emma og 
Caroline sig ned og sove i kahytten 
efter en lang og hård cykeltur. Da de 
nåede frem kørte pigerne i bus hjem til 
Vestfyns efterskole. 

Caroline Lund W Christensen
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Forældrearrangement

Efterskoleliv d. 9. og 10. oktober på Vestfyns Efterskole! Sådan lød invitationen 
til skolens forældre sidste efterår. Vi havde længe gået med et ønske om at møde 
forældrene på et mere hyggeligt plan end bare de traditionelle forældresamtaler og 
snakken ude på gårdspladsen fredag eftermiddag, når skolen er ved at omstille sig 
til weekend! Så vi besluttede at forældrene skulle mærke efterskolelivet og ha hele 
pakken! 
Det blev nogle fantastiske dage sammen med rigtig mange forældre og deres børn. 
Torsdag aften mødtes vi til fællesspisning efter at alle var indkvarteret i elevhusene. 
Mødrene i pigehusene og fædrene i drengehusene! Så var vi i gang.! 
Og når det nu er efterskole man er på, havde vi inviteret til foredrag med Rasmus 
Sciellerup med overskriften: DIT LIV- DIT ANSVAR. Det var bestemt et foredrag 
hvor både forældre og børn kunne få noget med fra… Inspirerende og lærerigt!
Vi lærere puttede forældre og børn og næste morgen skulle alle være klar til mor-
genvækning kl. 7.
Efter at have morgenfodret dyrene gik alle til fælles morgenmad som flere forældre 
havde deltaget aktivt i at forberede. Dagens program bød på fortælletime med ind-
læg fra forskellige forældre og deres erhverv (baggrund for deres valg af erhverv!) 
og praktisk arbejde sammen med deres barn. Det blev en uforglemmelig formiddag 
spækket med gode indspark fra forældre, der gik all in med deres evner og kunnen. 
Der blev kløvet brænde i stor stil, mostet æbler, lavet hegn rundt om ridebanen, 
lavet opsadlingsrum til hestene, ryddet op i udekøkkenet, lagt flis på gangarealer til 
hønsehusene og i køkkenet blev den fineste frokost stablet på benene.  
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Kl. 12 var der velfortjent pause og de forældre der havde mere energi, sluttede 
dagen af med endnu et foredrag om Gamle danske Husdyr ved Marie Klit og en 
gang fredagsrengøring over hele skolen.
Jeg vil gerne her ved årets afslutning sige jer forældre mange tak fordi I bakkede så 
stort op om vores nye initiativ og gav skolen en håndsrækning med alt hvad I kunne 
byde ind med. Vi håber det bliver en tradition i årene fremefter. Vi håber selvfølge-
lig også at vi gav jer en lille smagsprøve på ”Efterskolelivet”
     
Helle Jørgensen
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Besøget på Gyldensten Gods

Stine Svendsen skriver om besøget på Gyldensten Gods:
Da vi var ankommet til Gyldensteen, blev vi vist rundt af en sød mand og WOW!, 
må jeg sige. Det er virkelig et stort sted !... Det vi mest så var løg… jeg kan ikke 
beskrive hvor mange løg de laver….
Men det er ikke kun løg de dyrker. De laver også meget andet, fx æbler, græskar, 
pyntegræskar, rødløg.. osv. Og de går ikke kun op i at dyrke grøntsagerne, men 
også i hvordan de skal få fx løgene op af jorden og hvordan de skal bruge mindst 
tid på dette. Så derfor prøver de nye maskiner af og ser, hvor lang tid de skal bruge 
på at tage dem op. 
Hvis man virkelig godt kan lide et job, hvor man laver det samme hver dag, så tror 
jeg nok lige at man skulle komme forbi Gyldensteen. Gyldensteen er et sted hvor 
man bruger håndkraft, og sidder bag et rat og kører traktor.  

Jonas Teglgaard skriver:
Det første vi gjorde var at gå op på en bro-
vægt og det sjove var, at vi kunne se hvad 
flokken vejede: 2260 kg. Derefter gik vi ind 
på lageret. Her så vi mange kasser med løg 
og derefter gik vi baglæns i systemet og ind 
i sorteringsanlægget. Her så vi løgene blive 
sorteret i forskellige størrelser efter vægt. 
Hvert eneste løg blev automatisk vejet og 
faldt ned i de rigtige kasser. Vi gik op på fly-
vepladsen og her så vi Brian demonstrere sin 
drone. De bruger den til se, om der er ukrudt 
på deres marker. Så gik vi en lang tur ned til 
det nye naturcenter for at spise madpakker. 
Bagefter gik vi tilbage for at se Brians trak-
tor. Den var rigtig fed, syntes de fleste.
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Bedsteforældredag
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Pige/drengedag

Drengetur: 
Tranekær Gods, jagtsamlingen, skydning efter lerduer

Pigetur: 
Odense Brandstation, rundvisning og brandslukningsøvelser
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Juleafslutning
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Elevernes dagbog fra Tanzania

Caroline skriver: Efter vi havde været ude og bade, tog vi til et sted hvor der 
havde været meget slavehandel. Det var en underlig følelse at vide, at man står et 
sted, hvor der har foregået sådanne ting. Efter et hurtigt besøg der, tog vi ud og 
besøgte masaierne. De sang imens de hoppede rundt. Det var underligt at de lige 
pludselig tog deres telefoner frem. Folket virkede ellers så gammeldags. En ung 
pige på omkring 14 år kom med en krone og en halskæde hen til mig. Hun tog 
det på mig og trak mig med ud for at danse. Det var meget grænseoverskridende 
for mig, men jeg gjorde det alligevel. Jeg har altid frygtet at danse overfor andre. 
Jeg var glad og stolt bagefter. Efter vi er kommet til Tanzania, er jeg begyndt at 
overskride mine egne grænser. Jeg er mere ligeglad nu. For det er en del af livet at 
prøve nye ting, overskride grænser, have pinlige øjeblikke og udforske verden.

Malthe skriver: Noget man skal vænne sig til er de klamme toiletter. Det er bare et 
hul i jorden, så det var meget grænseoverskridende. Da vi nåede frem til skolen var 
den ikke så slem som jeg havde troet. Jeg glæder mig til at komme i seng og sove, 
for jeg tror aldrig jeg har været så træt i hele mit liv.

Johan: Vi har besøgt et savværk. Det var fantastisk, de skar træ ud efter øjemål. De 
havde ingen sikkerhedsbriller på og heller ikke noget høreværn.
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Magnus F: Det var meningen at vi skulle have kørt til Elephant Motel kl. 10 i 
dag, men politiet tilbageholdt os. Jeg synes ikke rigtigt jeg hørte en klar grund til 
det andet end mistanke om noget der hele tiden skiftede. Efter nogle timer blev vi 
sendt hen til immigrationscentret fordi de mener, at lærerne bryder visumreglerne. 
Til at starte med ville de have at vi skulle betale hundrede og et eller andet tusind 
(red. 600 dollars pr. person) for at komme videre. Efter mange timer hvor vi ikke 
ville give os og efter at Daudi havde banket i bordet mange gange, slap vi med ca. 
1000 danske kr. Det der var lidt latterligt med det var, at vi ikke kunne komme i 
kontakt med den danske ambassade, der skulle være vores sikkerhedsnet. Men det 
endte med at vi kom til motellet kl. lort og fik nogle få timers søvn. Jeg fik mindre 
end de fleste pga. nogle aber der rendte rundt ved teltene og larmede, det gjorde 
mig lidt nervøs.

Victor: Emil købte en høne på markedet i dag, og den gav han til Daudi. Og vi 
skulle putte den ned til hans kyllingefarm, og så var jeg ved at træde på en slange 
og det var meget skræmmende!

Michaela: I dag var vi på en sisal plantage. Jeg vidste ikke hvad det var, før vi 
kom. Det er en slags plante, som via en lang proces bliver til tråde og alt efter 
kvaliteten bliver solgt i Europa eller lokalt. Sisal kan blive lavet til snor, tæpper og 
bl.a. bunden af kinasko. Efter det kom vi til en savmølle. Det er helt tydeligt at der 
ikke er de samme regler i Tanzania som i Danmark. De bruger ikke høreværn og 
der er ikke nogen nødstop-knap….. Der var engang hvor man ikke måtte vælge sin 
egen mand/kone. Det var ens far der valgte og piger fik en pris efter skønheden. 
Det vil sige at hvis en pige var meget smuk, kostede hun måske 30 køer, og hvis 
hun ikke længere var jomfru, faldt prisen på hende.

Freja: Udsigten ved den her skyline er så flot, så flot.  Det er som noget man ser 
på Animal Planet, og nu står jeg midt i det! Før vi nåede herhen kørte vi med bus, 
hvilket var fint nok. Men lige pludselig kom der vandhuller, så bussen sad fast. Så 
måtte vi gå hele vejen. 
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Juelsmindetur

Dyr til Birkholm
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Sejlads
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Jollesejlads

Formål: 
At eleverne skal præsenteres for de grundlæggende discipliner indenfor sejlsport. At 
de bliver trygge ved at færdes i vand og at de får rykket egne grænser.

Indhold:
Vandtilvænning
Svømning i våddragt og med rednings- eller svømmevest
Kæntring i jolle og hvordan man kommer på ret køl
Sejlads for sejl
  
Mål:
At flere unge mennesker får øjnene op for sejlsportens verden. At de oplever en sejr 
ved at være ”kaptajn i egen båd”

Et tilbud i skoleåret 2015-16 i samarbejde med Assens sejlklub
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Om madkundskab

Magnus F skriver:
Madkundskab er et valgfag på VE. Jeg synes det gode ved madkundskab er, at det 
er en rigtig kok der underviser. Det minder overhovedet ikke om hjemkundskab, 
som man havde i folkeskolen. Det er mere relevant og man lærer rent faktisk at 
lave mad, og om hvordan man bruger et køkken. Kokken, som hedder Christian, er 
mega sjov og vi kan lave jokes om næsten alt. Jeg har haft mange sjove timer i det 
køkken og kommer helt sikkert til at savne det.
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Ridning
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Eksempel på en dags gang på Vestfyns Efterskole

Kl. 7.00 Elevernes bliver vækket. Køkkenholdet gør 
  morgenmaden klar, der tændes op i brændefyrene og  
  dyrene fodres.
Kl. 7.30 Morgenmad i spisesalen (for alle)
Kl. 7.50 Morgenrengøring på alle områder og oprydning/opvask  
  efter morgenmaden
Kl. 8.15 Fortælletime (eks. Kristendom, samfundsfag, historie)
Kl. 9.00 Boglig time 
Kl. 9.45 Pause, der serveres frugt og grønt kl. 10
Kl. 10.15 Praktisk undervisning: Køkkenholdet laver varm mad,  
  alle andre har praktiske opgaver: stald, rændekløvning,  
  ordne hegn, køkkenhave, slå græs, vedligehold, hånd- 
  værksmæssige opgaver, evt. ridning eller kreativ.
Kl. 12.00 Middagsspisning. Vi starter med en sang. Lærerne  
  spiser sammen med eleverne.
Kl. 12.30 Køkkenholdet rydder op efter spisning, alle andre har  
  pause. Lærerne holder møde. Telefoner udleveres (dog  
  er de første to måneder mobilfri!)
Kl. 13.30 Dansk, matematik, fysik/kemi eller engelsk
Kl. 15.30 Idræt, fx boldspil i idrætshallen eller på fodboldbanen,  
  løbetur i området eller en længere cykeltur.
Kl. 17.00 Køkkenholdet forbereder aftensmad, dyrene fodres
Kl. 17.45 Aftensmad (fælles)
Kl. 18.10 Aftenrengøring på alle områder
Kl. 18.45 Aftentime (eks. dansk eller engelsk), eller lektietime
Kl. 19.45 Aftenundervisning – frivilligt tilbud: Traktorteori,  
  musik og sang, navigationsteori, ridning, kreativ,  
  boldspil el. lign. - Eller fælles aktivitet som bål og  
  fællessang, rundbold eller foredrag.
Kl. 21.00 Aftenforfriskning: The og boller, evt. frugt.
Kl. 21.30 Mobiltelefoner afleveres, elevernes går på egne  
  værelser
Kl. 22.00 I seng
Kl. 22.30 Vagtlæreren siger godnat, lyset slukkes og der skal  
  være ro.



28



29



30

De måske egnede og de andre.

Nu sidder vi igen og kigger på eleverne, der forsøger at slæbe at slæbe sig igennem 
Folkeskolens Afgangsprøver. Nogle har let ved det. For andre er det en prøvelse, 
der blot skal overstås. Fælles for begge grupper er, at de hvis ikke de opnår det 
magiske tal, som giver adgang til videre uddannelse, skal de op til en ny prøve enten i 
sommerferien eller på den valgte ungdomsuddannelse. 
Samtidig kan jeg glæde mig over elever, der med stolthed knokler sig gennem et 
stykke arbejde og veltilfredse betragter resultatet efter endt skoledag med sved på 
panden – her bliver ”motoren” virkelig brugt, og de vokser for hver dag og med hver 
opgave. 
Vi er så heldige, at vi på Vestfyns Efterskole har så mange praktisk forståelige 
opgaver, som skal løses gennem året. Dyrene skal fodres, der skal gøres rent og vi skal 
have mad på bordet hver dag. Der skal repareres, bygges nyt og en hel masse andet, 
som giver lærdom, imens man løser opgaven. 
Så er det man igen kan spørge sig selv: ” hvad er det vigtigste, vi kan lære eleverne? 
” Der er ikke noget entydigt svar. I bund og grund er det nok en blanding af de 
enkelte elementer af både boglig, praktisk og  kreativ undervisning, der gør os til hele 
mennesker og som gør, at vi kan klare os og fungere i den  omskiftelige tilværelse, de 
fleste af os bliver udsat for. 
Det er vigtigt, at ungerne får en solid boglig ballast. Det er vigtigt, at de mestrer at 
kunne læse, skrive og regne. Det er vigtigt at kunne sprog. Det er vigtigt at lære fysik, 
biolog og geografi. Det er alt sammen vigtigt, ikke blot for at klare et kommende 
arbejde, men også for at blive et helt menneske… Indlæring er noget sjovtnoget. 
Ofte kan man lære ting på rekordtid, hvis man enten er motiveret eller tvunget til det. 
Måske skulle man tvinge eleverne, altså de, som har almindelige forudsætninger for at  
lære, til at tilegne sig et stof,  før man går videre med det næste.  Alt for ofte mangler 
eleverne de basale  kundskaber. En del har aldrig lært at læse ordentligt . En del har 
aldrig lært at stave ordentlig. En del  mestrer ikke de 4 regningsarter.  Her taler jeg 
om ganske almindelig begavede elever uden behov for  specialundervisning.  Måske 
skulle man sikre sig, at netop de elever mestrer de helt basale kundskaber  før man gik 
videre med den øvrige indlæring…   Jamen, det burde de vel have lært i  Folkeskolen 
?. Ja,  men virkeligheden er, at mange ganske almindelige elever ikke har de basale 
kundskaber, og det volder  problemer for dem i de øvrige fag og i resten af deres 
skoletid. Har de været dovne ?    måske. 
Er det noget ganske nyt. Er det på grund af internet, computer, mobiltelefonen, 
Facebook og alt det andet? Nej, sådan var det også i 1983, da vi startede Vestfyns 
Efterskole. Vi havde lige så mange elever dengang i 1983 som vi har i dag, der 
manglede de basale kundskaber. 
Nå, men jeg kan da glæde mig over, at vi lærer dem så meget andet. Jeg glæder mig 
dagligt over at se eleverne vokse og blive mere og mere modne for hver uge, der går. 
De elever, vi modtog for et år siden, er ikke de samme elever, der forlader os efter et 
år på Vestfyns Efterskole. Jeg glæder mig over, at vi gennem året udsætter dem for så 
mange prøvelser og stiller dem overfor så mange krav, at de bliver modne og får mod 
på tilværelsen.  
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Nørremarksløbet

Det vigtigste af alt er, at de unge har nogle drømme. Hvis ellers ”motoren” er blevet 
startet og til stadighed får brændstof, så skal de såmænd nok klare sig… Det viser alle 
de tidligere elever, vi har sendt 
videre ud i livet, både de egnede og de måske egnede.   Faktisk har jeg aldrig haft en 
elev, hvor det var karakteren til Afgangsprøven, som kom til at præge deres liv.  
Man bliver så glad, når man møder en tidligere elever som fortæller, at det var netop 
året på Vestfyns Efterskole, der blev et vendepunkt i deres liv. Det var samværet, 
mødet med alle de nye mennesker, som man ikke selv havde valgt og det, at lærerne 
havde villet dem som mennesker, som betød noget. 
Netop i samtalen mellem lærer og elev får vi ofte tænkt store tanker  måske det 
allervigtigste ved at gå på efterskole.
   

Tidligere forstander og nu sejladslærer (blandt andet) - Poul

Velkommen til årets Nørremarksløb 
og gammel elevdag lørdag d. 24. 
september 2016 fra kl. 14-17. Vi starter 
med det traditionelle Nørremarksløb 
(man må også gerne gå), enten 4 eller 
7 km. Herefter kan der købes kaffe/the/
sodavand og kage (25 kr.) og der er tid til 
at udveksle minder fra tiden på Vestfyns 
Efterskole. Vi håber på rigtigt stort 
fremmøde!!
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Til elevholdet 2015-16

Det er blevet juni igen, og imens vi sveder i sommervarmen over de mange ting der skal nås 
inden afslutningen af skoleåret, forundres jeg endnu engang over, hvor hurtigt et skoleår går. Det 
føles jo ikke længere end et øjeblik siden at I stillede på parkeringspladsen, med favnen fuld af 
tasker og sager til et helt skoleår, sommerfugle i maven, og med en mor eller far som var lige 
ved at knibe en tåre eller to…
I har været hele vejen rundt på vores skole, alle har sejlet i skolens båd, Olivia, alle har set 
Birkholm, alle har sejlet i joller og rigtig mange har siddet på en hest. I har klaret jeres køk-
kentjans, selvom det ind imellem er hårdt, nogle gange skulle I hentes ud af sengen for at dyrene 
blev passet, men de fleste gange har I klaret det selv. Vi har trukket jer gennem tykt og tyndt, 
- lektier, rengøring, fortælletime, cykelture, teltture, fællessang, en rejse til Tanzania, alt sammen 
fordi, vi gerne vil klæde jer godt på, så I er rustet til virkeligheden! Det har bestemt ikke altid 
været uden diskussioner, tårer, vrede, men for at udvikle sig, er det nogle gange nødt til at gøre 
lidt ondt undervejs…
Flygtningesituationen i Danmark, og i hele Europa, har fyldt meget på vores skema i år, både 
fordi det var så aktuelt i medierne men også fordi, at vi blev spurgt om samarbejde på flere for-
skellige fronter. To unge flygtninge har fortalt om deres oplevelser til jer og det var noget, der i 
den grad gjorde indtryk. Både når man hører om krigens rædsler og de forrykte ting der foregår 
i religionens navn, men også når man hører at disse mennesker engang havde et helt normalt 
liv med hus og hjem og ting de var glade for, som de var nødt til at forlade, måske for altid. I 
december måned fik vi selskab af Louay fra Syrien, som er i sprogpraktik på vores skole, og her 
i de sidste 6 uger af skoleåret har vi fået ny elev – Jamal – ligeledes fra Syrien. Begge har I ele-
ver taget imod med åbne arme og helt selvfølgeligt. 
Under Unge på flugt prøvede I på egen krop nogle af de strabadser, flygtninge udsættes for. I 
blev stresset, svedte, blev snydt og blev frataget personlige ejendele, I skulle gå langt og und-
være søvn og mad… Kan I huske hvor fantastisk de to cocktailpølser smagte ude i ridehallen 
midt om natten. Nogle af jer måtte give op og trække i ”nødbremsen”, I følte jer for pressede 
og kunne ikke overskue tingene mere. Heldigt det bare var et spil, for i den virkelige verden er 
der nogle gange ingen kære mor… Efterfølgende kunne I dog ærgre jer over at I ikke kom med 
på natteflugten, biljagt med lommelygter og høje råb, adrenalinkicket og løb ud over mørklagte 
marker, - lige indtil I nåede ”EU” (altså cykelstien mellem Brylle og Tommerup…) og kom 
i sikkerhed i Tommerup Kirke. Det er første gang vi har prøvet Unge på Flugt, og både for 
instruktørerne og for os var det på mange måder en aha-oplevelse. Instruktørerne kunne ikke få 
armene ned over den praktiske tilgang vi havde til tingene, både i forhold til planlægningen, men 
også undervejs. Fx er de vant til at finde mobiltelefoner eller chokolade i elevernes lommer, hos 
jer var det fastnøgler og tændrør – blandt andet…
Vores tur til Tanzania var på mange måder et højdepunkt for alle. Trods flyskræk, hjemve, frygt 
for det fremmede og sprogvanskeligheder, klarede I strabadserne over al forventning. Aldrig har 
jeg oplevet et elevhold som brokkede sig så lidt undervejs, og aldrig har vi været indkvarteret 
så kummerligt, som på den nedlagte radiostation i Muheza. I kendte jo ikke den normale stan-
dard, men tilpassede jer hurtigt de nye betingelser; at pigernes toiletdør (altså forhæng) blev ved 
med at blæse op så man kunne se ind, at der de første nætter var ulideligt varmt uden faner, at 
grunden skulle ryddes på ny for kryb og slanger da vi vendte hjem fra Lusotho, og at Daudi den 
sidste nat var nødt til at jage et par ”bad guys” på flugt…. På turen op i bjergene sad bussen fast 
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i mudderet. Ti friske drenge var dog ”mand” for at løse problemet sammen med Daudi og chauf-
førerne. Det er det fantastiske ved eleverne fra VE, I er altid løsningsorienterede og i en situation 
som for mange ville være uoverskuelig og umulig, finder I selvfølgelig en løsning netop pga. 
jeres praktiske tilgang til livets udfordringer. Vores tilbageholdelse i Lusotho, hvor immigrati-
onsmyndighederne ikke ville lade os rejse videre, klarede I også i stiv arm. I lærte om korruption 
på nærmeste hold og kan forhåbentlig bedre sætte jer ind i, hvilke begrænsninger der kan være 
for folket i Tanzania og i andre lande hvor det velfungerende demokrati ikke er en selvfølge.
Her for nylig havde jeg det privilegium at deltage i kvægtransporten til Birkholm. Pga. vejret 
måtte den oprindelige plan aflyses, og så måtte vi afsted med de elever, som ikke havde nært 
forestående prøver, og de voksne som kunne undværes på skolen (dvs. Poul og jeg). Det var en 
fornøjelse at opleve den stemning der er, når ansvarlige unge mennesker selv går i gang med 
opgaverne før alle andre får øjne. Fårene klarede I selv at læsse og køre afsted med, - kl. 2.30 
om morgenen! Og kl. 6 var jeg klar til at overvære læsningen af skolens køer. Og jeg siger 
”overvære”, for det var reelt min opgave, da I jo havde fået klare instrukser om, hvordan det 
skulle foregå, og disse fulgte I nøje og uden problemer. I Lehnskov lagde Yrsa til, og dyrene 
blev ligeledes læsset, hvorefter sejlturen gik mod Birkholm. Så var det at jeg i overmod (jeg 
har jo været cowgirl i Australien i mine unge dage) fik sagt, at jeg skulle da nok trække den 
ene ko fra stranden og op til Vestergaards marker. Lettere sagt end gjort, for når sådan en dame 
først lugter nye græsmarker, er det bare om at følge med. Jeg måtte da også bide i græsset på et 
tidspunkt, men stædig som jeg trods alt er holdt jeg fast i snoren og fik (til dels) kontrollen igen. 
På vejen hjem i Olivia kunne vi klappe os selv på skulderen for veludført mission, - og hvile de 
ømme muskler (måske mest mig)…
Det er så tydeligt, at vi her i slutningen af skoleåret kan høste frugten af alle de timer vi har inve-
steret i jer elever i løbet af skoleåret. Hvor er det fedt at høre stoltheden i stemmen, når hende 
der ikke troede hun duede til noget, pludselig får 10, eller ham som aldrig åbnede munden til 
daglig, scorer et 4-tal ved prøverne. Ligeledes kan vi glæde os over, at køkkenet godt kan funge-
re uden at kokken er på arbejde, det har madkundskabsholdet styr på, uden at de voksne behøver 
at blande sig. I praktisk laves der for tiden selvvalgte projekter til forskønnelse af vores skole, 
hvor I selv har skullet stå for planlægning, økonomi, plantegninger, - inden det blev godkendt 
af de voksne. Her viser I, at I magter det ansvar det er, selv at styre et stykke ”rigtigt” arbejde, I 
knokler på, - selv når I har fri, og sørger for færdiggørelse og oprydning så I kan aflevere et pænt 
resultat.
Helt i Vestfyns Efterskoles ånd har praktiskholdet i løbet af foråret bygget spær til den nye stald. 
Her bliver 1-2-3 trekanten omsat til virkelighed, det er nu matematikken faktisk kan bruges til 
noget, og det har virkelig været en lærerig proces. Det vil fremover være en af de ting I kan pege 
tilbage på, når I besøger os om mange år, - ”vi var det elevhold som byggede spær til den nye 
stald”. For som så mange andre elevhold her på VE, har netop I også sat jeres helt eget aftryk, 
både hos os lærere, men også små fysiske ting som I har været med til at bygge, forbedre eller 
nytænke.
Jeg glæder mig til at se mange af jer til det kommende Nørremarksløb, og høre hvordan det går 
jer. For I skal nok blive ”til noget”, - alle sammen, det er jeg sikker på. Hvad det lige ender med, 
det er jo op til jer selv, alt efter hvilke mål og drømme I har, og især afhængig af hvilken indsats 
I yder, for at forfølge disse mål og drømme!!

Held og lykke til jer alle sammen, og tak for et uforglemmeligt skoleår!

Kærlig hilsen Marie
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Forstander

Skolens lærere

Inge Merete Godsk Pedersen
Ridning, tysk, matematik, dansk, biologi

Karin Jensen 
Dansk, kreativ, afspænding, 
idræt, fortælletime

Thomas Gentsch 
Matematik, fysik/kemi, prak-
tisk, sejlads, landbrug og dyr

Marie Klit

Helle Jørgensen
Afdelingsleder, engelsk, 
samfundsfag, historie, cykling

Christian Rexbye
Kok, madkundskab, idræt

Henrik Nørgaard
Pedel, idræt, sejlads praktisk

Lone Søe
Matematik, engelsk, dansk, 
sejlads, UU-vejleder

Henrik Ravn
Navigation

Lasse Wewer
Engelsk, praktisk, 
UU-vejleder, sejlads, cykling, 
idræt, fysik, geografi

Poul Petersen
Tidligere forstander, 
sejlads, praktisk, PR

Formand: Jens Rasmussen, Tommerup
Birgit Faarvang, Tommerup
Martin Krog Hansen, Tommerup
Lene Jultved, Tommerup
Peter Hansen, Årup

Jakob Figen Kromann, Bagenkop
Anne Jensen, Middelfart

Skolens bestyrelse Suppleanter

I enhver familie har man leveregler. På en arbejdsplads er der regler og det samme 
gælder i alle andre forhold, hvor mennesker skal være sammen i et fællesskab. 
Her på vores skole har vi nogle hovedregler: Vi vil ikke have at eleverne har seksuelt 
samvær, vi vil ikke have at de ryger, drikker eller tager stoffer af den ene eller den 
anden art.
Disse regler gælder både mens eleverne opholder sig på skolen og på vejen til og fra 
efterskolen.
Vi vil bede forældrene sørge for, at deres børn ikke ryger hjemme i weekenden og 
kommer friske og veludhvilede til efterskolen efter en hjemmeweekend.
Og så til den nok allervigtigste regel. Vi kræver af vore elever, at de har en almin-
delig god opførsel og at vi kan stole på dem.
Heldigvis ved de fleste godt, hvad det betyder og de ved også godt, når de ikke har 
det.
Vi voksne sætter normen for, hvad god opførsel er og sætter samtidig normen for, 
hvad vi anser for en rimelig påklædning, både med hensyn til tøj og forskellige for-
mer for kropsudsmykning og frisure under skoleopholdet her hos os. 
Udover det, så sætter vi nogle praktiske regler for at få dagligdagen til at fungere 
her på Vestfyns Efterskole. For eksempel at eleverne møder til tiden, er velsoigne-
rede, passer deres skolearbejde, taler ordentligt indbyrdes osv.
Skulle man have nogle andre regler derhjemme, så vil det være rart om forældrene 
forklarer deres børn, at på forskellige steder hersker der forskellige leveregler, det 
gælder også på arbejdspladser. Vi skulle gerne kunne tage vore elever med i byen 
uden at de vækker opsigt med uhensigtsmæssig opførsel og påklædning.
Når alt det er sagt, så tror jeg ikke vore leveregler adskiller sig så meget fra dem, 
man har i de fleste danske familier.
Når en elev er meldt ind på Vestfyns Efterskole til et skoleår, forventer vi at for-
ældrene bakker op omkring de ting, der foregår på skolen. Vi forventer også, at 
forældrene sørger for at eleverne kommer afsted  hjemmefra, så de møder rettidigt og 
deltager i alle aktiviteter. 

Marie Klit

Fælleskab og leveregler

Ferier - Week-ends
Vi følger stort set almindelige skoleferier og eleverne vil 
få mulighed for at tage hjem til familien i de allerfleste 
weekends fra fredag til søndag.
Hvis man foretrækker at blive på skolen, vil der ofte for
uden de daglige gøremål foregå forskellige aktiviteter på 
skolen.

Vestfyns Efterskole
Nørremarksvej 21 . 5690 Tommerup . Telefon 64 76 31 13

www.vestfynsefterskole.dk
E-mail: ve@vestfynsefterskole.dk

Vagtlærer telefon 20 97 21 04

Med venlig hilsen fra skolens forstander
Marie Klit.

Gode forbindelser
Tommerup er en by med både idrætshal og svømmehal.
Vi ligger også centralt på Fyn og har gode trafikforbindelser.
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I enhver familie har man leveregler. På en arbejdsplads er der regler og det samme 
gælder i alle andre forhold, hvor mennesker skal være sammen i et fællesskab. 
Her på vores skole har vi nogle hovedregler: Vi vil ikke have at eleverne har seksuelt 
samvær, vi vil ikke have at de ryger, drikker eller tager stoffer af den ene eller den 
anden art.
Disse regler gælder både mens eleverne opholder sig på skolen og på vejen til og fra 
efterskolen.
Vi vil bede forældrene sørge for, at deres børn ikke ryger hjemme i weekenden og 
kommer friske og veludhvilede til efterskolen efter en hjemmeweekend.
Og så til den nok allervigtigste regel. Vi kræver af vore elever, at de har en almin-
delig god opførsel og at vi kan stole på dem.
Heldigvis ved de fleste godt, hvad det betyder og de ved også godt, når de ikke har 
det.
Vi voksne sætter normen for, hvad god opførsel er og sætter samtidig normen for, 
hvad vi anser for en rimelig påklædning, både med hensyn til tøj og forskellige for-
mer for kropsudsmykning og frisure under skoleopholdet her hos os. 
Udover det, så sætter vi nogle praktiske regler for at få dagligdagen til at fungere 
her på Vestfyns Efterskole. For eksempel at eleverne møder til tiden, er velsoigne-
rede, passer deres skolearbejde, taler ordentligt indbyrdes osv.
Skulle man have nogle andre regler derhjemme, så vil det være rart om forældrene 
forklarer deres børn, at på forskellige steder hersker der forskellige leveregler, det 
gælder også på arbejdspladser. Vi skulle gerne kunne tage vore elever med i byen 
uden at de vækker opsigt med uhensigtsmæssig opførsel og påklædning.
Når alt det er sagt, så tror jeg ikke vore leveregler adskiller sig så meget fra dem, 
man har i de fleste danske familier.
Når en elev er meldt ind på Vestfyns Efterskole til et skoleår, forventer vi at for-
ældrene bakker op omkring de ting, der foregår på skolen. Vi forventer også, at 
forældrene sørger for at eleverne kommer afsted  hjemmefra, så de møder rettidigt og 
deltager i alle aktiviteter. 

Marie Klit

Fælleskab og leveregler

Ferier - Week-ends
Vi følger stort set almindelige skoleferier og eleverne vil 
få mulighed for at tage hjem til familien i de allerfleste 
weekends fra fredag til søndag.
Hvis man foretrækker at blive på skolen, vil der ofte for
uden de daglige gøremål foregå forskellige aktiviteter på 
skolen.

Vestfyns Efterskole
Nørremarksvej 21 . 5690 Tommerup . Telefon 64 76 31 13

www.vestfynsefterskole.dk
E-mail: ve@vestfynsefterskole.dk

Vagtlærer telefon 20 97 21 04

Med venlig hilsen fra skolens forstander
Marie Klit.

Gode forbindelser
Tommerup er en by med både idrætshal og svømmehal.
Vi ligger også centralt på Fyn og har gode trafikforbindelser.
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