
2020

  FORÅRET ER   
OVER OS

NR. 1 - MARTS 2020

LÆS INDE I BLADET 
OM DE MANGE SPÆNDENDE
AKTIVITETER DER ER SKET

OG SKER I BRYLLE 
OG OMEGN



Grafisk desiGn

Offset-  & diGitaltryk 

skilte & autOdekOratiOn

Leder - Martin Kaszubinska Pedersen. Formand Lokalrådet .  3
Brylle Forsamlingshus - Dilettant  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
Verninge Husflid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Brylle Fritidscenter - 40 års jubilæum  . . . . . . . . . . . . . . . . .  6-7
Brylle Gymnastikforening  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-9
Privat Pasningsordning i Brylle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
Brylle Beboerforening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11
Brylle Boldklub  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12-14
Daglig Brugsen Brylle - Generalforsamling  . . . . . . . . . . . . .  14
Brylle Private Børnehave - Traditioner . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 
Lokalhistorisk Arkiv - Fra det gamle Brylle . . . . . . . . . . . . . .  16
Brylle Menighedsråd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Indstik
Landsbyordningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17-19
Brylle Lokalråd - Nytårstaffel og generalforsamling  . . . . . . .  20-22
Brylle Lokalråd - Byd en tilflytter velkommen . . . . . . . . . . . .  22
Redaktionens tips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23
Ole Sand fortæller - Et umage par - Asymetri i Brylle . . . . . .  24-25
Vigtige telefonnumre i Brylle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26
Annoncer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27-32

INDHOLDINDLÆG
til næste blad skal være  
redaktionen i hænde senest 
den 30. april 2020
arneogbetty@gmail.com
Bladet udkommer 4 gange årligt  
1/3 - 5/6 - 15/8 - 1/12

REDAKTIONEN
• påtager sig ikke ansvar for  

holdninger i artiklernes indhold
• forbeholder sig ret til at  

redigere i artiklerne

EFTERTRYK
Er tilladt med redaktionens  
samtykke og med tydelig  
kildeangivelse.

9. årgang 2020
Oplag: 1.200 stk.

REDAKTION
Ansvarshavende redaktør:  
Betty Nielsen
Tlf. 20 87 72 20
arneogbetty@gmail.com
 
LAYOUT
Anne Vibskov, Tlf. 20 89 95 53 

TRYK
Deslers, Assens

FORSIDEN
Fotograf: Britt Rossnes
Haven på Manngården

2

SE VORES HJEM
M

ESIDE W
W

W
.BRYLLEBY.DK



Fra min barndom husker jeg Brylle som et idyllisk og 
fantastisk sted at være barn. Brylle var en lille landsby 
med mange muligheder for os børn. Skolen og de for-
skellige foreninger var steder alle kom, og ”Det grønne 
område” var et naturligt samlingssted for børn og unge, 
når vi skulle mødes efter skole og i weekender.

For  5 år siden valgte jeg sammen med familien at flytte 
tilbage til Brylle. Det var et naturligt valg for os, for 
der er mange gode muligheder i Brylle. Foreningerne 
fungerer og giver mulighed for forskellige aktiviteter. Et 
bredt udvalg af forskelligartede pasningstilbud til vores 
børn var stærkt medvirkende til at Brylle blev valgt til. 
Dertil er kommet en del private aktører, som giver større 
valgmulighed til Brylles borgere. Der er mange selvs-
tændige i Brylle og omegn, og et lokalt netværk gør, at 
disse erhvervsdrivende kan hjælpe hinanden lokalt.

Fremtiden for Brylle tegner lys, men vi skal have end-
nu mere fokus på udvikling. Der skal være flere attrak-
tive parcelhusgrunde, vi skal tiltrække de almennyttige 
boligforeninger, erhvervsgrunde skal være med til at 
tiltrække erhvervsvirksomheder, som kan se fordele i 
vores infrastruktur, placering og prisniveauer.

Foreningslivet skal blomstre endnu mere, og vi skal 
sikre at de lokale i Brylle føler der er de attraktive 
tilbud de efterspørger. Vi skal sammen sikre, at man-
gfoldigheden beholdes, og at det ikke nødvendigvis 
kun er de traditionelle tilbud der findes.

Landsbyordningen og de private institutioner og 
børnepassere skal være med til at sikre, at børn i 
Brylle bliver passet i så trygge omgivelser, at det er 
tiltrækkende for nye familier i Brylle.

Jeg håber ”Det grønne område” med tiden igen kan 
blive så attraktivt at unge mennesker og børnefami-
lierne ønsker at bruge det om eftermiddagen og de 
lange sommeraftner. Dagplejere og børnepassere, 
samt børnehaverne kan benytte sig af det i mange 
dagtimer. Det ville være fantastisk om et så centralt 
sted kunne være grønt, skønt og attraktivt.

Jeg ønsker at være en aktiv del af lokalsamfundet, og 
derfor valgte jeg at stille op til Lokalrådet. Tilliden fra 
resten af bestyrelsen – som gjorde mig til formand i 
Lokalrådet – vil jeg forsøge at efterleve ved at skabe 
dialog, samarbejde og fokus på fremtiden for Brylle.

BRYLLE 
FØR, NU OG
FREMOVER

FORMAND FOR LOKALRÅDET
MARTIN KASZUBINSKA PEDERSEN 
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Kom så, søster.

Brylle Dilettanterne opfører:

Kom så, søster.
Farce af Henning Lindberg

Generalprøve søndag d. 8. marts 2020 kl. 15.00.
Entré 60,- inkl. ka�e/kage, børn 30,- inkl. sodavand/kage i pausen.
Billetter købes ved indgangen. 

Premiere fredag 13. marts 2020 kl. 19.00. 
Entré kr. 65,-. Tapas kr. 85,- pr. person. Bestilling af tapas senest d. 9/3.

Forestilling lørdag d. 14. marts 2020 kl. 18.00.
Entré kr. 200,- inkl. bu�et, der serveres inden forestillingen.
Efter forestillingen er der musikalsk underholdning af sanger og guitarist Hanne Lynge.

Billetter bestilles på 
www.brylle-forsamlingshus.dk 
eller på tlf. 22844671

          BRYLLE FORSAMLINGSHUS
        KOM SÅ SØSTER AF HENNING LINDBERG

sit gode skind, og stuepigen vil sige op.                                                    
Forestillingen byder på en lang række af specielle, farverige og 
karakterfaste roller. 
 
Medvirkende: Ivan Haahr Jørgensen, Jette Sørensen, Dorthe 
Præstekær, Vivi Hansen, Maien Thestrup, Pia Schmidt, Nikolaj 
Laursen, Martin Hermann.

Sufflør:  Anita Jensen                                                                     
Instruktør: Lars Nygaard Jensen          

         

På Brylle Dilettanternes vegne, Pia Schmidt

KOM SÅ, til Dilettant i Brylle Forsamlingshus 2020 
 
I Brylle kan vi bryste os af, at vi, når det er ved at  
blive forår i marts, har en årelang tradition for at  
opføre Dilettant. Og det gør vi også igen i år.  
Som noget nyt, så har vi rykket vores Generalprøve 
til søndag eftermiddag den 8. marts, hvor vi håber, at 
rigtig mange – også børn, har lyst til at komme og få 
et par hyggelige timer sammen med os, samt se vores 
forestilling. Vi har, i år, fået en ny mand på  
holdet, Martin Hermann, som har boet i Brylle i mange 
år, men vi vil rigtig gerne have flere nye med. Om du er 
ung eller gammel, midt i mellem, mand  
eller kvinde, ALLE er velkomnen. Måske sidder der 
også nogle skolepiger/drenge derude, som har lyst  
til at prøve kræfter med scenen, eller en ny- 
tilflytter, som gerne vil integreres blandt garvede  
Brylleboere. Hos os er det lysten, som driver vær- 
ket, og der er jo en helt speciel grund til at vi år  
efter år, mødes en aften om ugen gennem vinte- 
ren, for at vise Brylle, hvad vi har arbejdet med,  
og det er, den gode stemning, vi har. Så har du  
lyst til at være med, så tøv da ikke med at kon- 
takte én af os, eller vores instruktør, Lars  
Nygaard Jensen. Der er altid plads til flere, dog  
skal vi helst vide det inden august, da der bliver  
valgt nyt stykke ud fra, hvor mange aktører vi  
har at arbejde med.

I år fremføres stykket  
’Kom så, Søster’  
af Henning Lindberg.

- Ahlenskjold gods er ved at falde sammen om  
ørerne på Baronen og Baronessen. Baronessens  
’fine’ tante Soffy, med de ekstravagante vaner,  
gør det ikke bedre. Ordentlige tjenestefolk fås  
jo kun, hvis man har en god økonomi, hvilket  
ikke lige er tilfældet på godset  
Ahlenskjold. Baronen øjner imidlertid en løs-
ning; hans søster, som han ikke har set i 25 år.                                                                                              
Så da advokaten dukker op med nyt om Baron- 
ens søster og arven, tror Baronen, at Ahlenskjold  
er reddet…… eller er det. For i stedet for baron- 
ens søster, ankommer der to andre personer.  
Nonnerne Søster Beatrice og Søster Bea. Og de 
 har gode idéer og intentioner med godset  
Ahlenskjold. Og hvad siger tante Soffy med de  
store armbevægelser til, at Nonnerne har andre  
planer med godset. For det er ikke sådan, når  
godset pludselig skal laves om til noget helt an- 
det, samtidig med, oldfruen er ved at gå ud af  
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          BRYLLE FORSAMLINGSHUS      VERNINGE HUSFLID
KURSER

Foredrag Vestfyns Efterskole 
Torsdag 5. marts kl. 19.00 – 21.45 
Nørremarksvej 21 
Om at gøre verdensmål til hverdagsmål. 
FN s verdensmål handler om at gøre verden  
til et bedre sted. Et mere bæredygtigt sted,  
et mindre fattigt og mere fredeligt sted. 
 
Kasper Glent - Rolle har arbejdet med at  
facilitere workshops om verdensmål i de  
seneste 3 år bl.a. i regi af spejderne.  
Pris incl. Kaffe og kage 125kr. 
 
Hyggelig fredag formiddag  
27. marts og 24. april kl. 10.00 – 12.00 
Ingen underviser, vi hjælper hinanden.  
Kaffe på kanden – mød blot op. 
Tobovej 45 
 
Håndsyet læder  
Lørdag og søndag 7.og 8. marts kl. 9.00 -15.30 
Pris: 585kr./u. 18. år 440 kr. 
Underviser Ellen Loumann 
 
Syning af stofrester  
Fredag 6. marts kl. 16.30 – 21.05 og  
lørdag 7. marts kl. 10.00 – 15.30. 
Kom og brug på meningsfuld måde  
stofrester – skab et stykke unikt beklædning. 
Pris: 430 kr. /unge u. 18 år 325 kr. 
Underviser: Eva Holm 
 
Bees Wrap 
Fredag 13. marts kl. 17.00 – 19.45 
Er en erstatning for plast og alufolie  
i dit køkken og din madpakke. 
Pris: 250 kr./u. 18 år. 225 kr 
Underviser: Sasia Ingvartsen 
 
Begynderhækling 
Fredag 27. marts kl. 16.30 – 21.05 
Lørdag 28.marts kl. 10.00 – 15.30 
430kr u. 18 år 320 kr. 
Underviser Sasia Ingvartsen 
 
Broderi – leg med nål og tråd – Traditionel  
pileflet – Syning – genbrugsskjorte til kjole.  
– se mere info på www.verninge.husflid.dk  
eller facebook – tlf. 64762294 
 
Alle kurser afholdes på Brylle Skole eller  
Huset, Tobovej 45, 5690 Tommeru.
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        BRYLLE FRITIDSCENTER        40 ÅRS  JUBILÆUM

GODT NYTÅR 
 
Brylle Fritidscenter 40 år!!! 
 
Ja, det er rigtigt - 40 år er gået siden den selvejende insti-
tution, blev stiftet på en generalforsamling i Brylle Forsam-
lingshus den 3. December 1979.  
 
Vi afholdt 40 års jubilæum i Brylle Fritidscenter den 10. 
December 2019. 
Jeg vil sige mange tak for alle de fine gaver og taler vi blev 
beæret med på denne dag. 
Der var en god stemning blandt alle fremmødte gæster, 
som fik et par hyggelige timer med lidt til halsen og ganen. 
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       40 ÅRS  JUBILÆUM

Jeg kan til orientering oplyse at den første bestyrelse blev 
dannet umiddelbart efter stiftelse den 3. December 1979. 
 
Bestyrelsen havde følgende sammensætning i 1979 
 
Formand  Mogens Rasmussen 
Næstformand    Holger Pedersen 
Kasserer  Rasmus Rasmussen 
Brylle Beboerforening Mogens Mølhede 
Brylle Gymnastikforening Poul Sørensen 
Brylle Boldklub  Kristian Dalsgaard 
Brylle Forsamlingshus Rasmus Rasmussen 
Tommerup Kommune Finn Brunse 
 
Nuværende Bestyrelse 
 
Formand  Mogens Rasmusse 
Næstformand  Henning Berg Hansen 
Kasserer  Finn Henriksen 
Sekretær  Gittemai Roger 
Medlem   Arne Roger Nielsen 
Brylle Beboerforening Anette Clemmesen 
Brylle Gymnastikforening Frederikke Frehr 
Brylle Boldklub  Anne Marie Sørensen 
Brylle Forsamlingshus Kai Hou 
 
Jeg vender tilbage med nyt om Brylle Fritidscenter efter 
generalforsamlingen i marts måned. 
 
Undertegnede og Arne Roger Nielsen træder ud af besty-
relsen, og der skal derfor vælges to ny til bestyrelsen. 
 
Med venlig hilsen 
Formand Mogens Rasmussen 
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Skal du også være aktiv på et at vores attraktive hold i 
foråret? Vi tilbyder igen i år forårshold i april, maj, juni!   
 
Der udbydes følgende hold:  
 
Dance kids/mix tirsdag fra 16.00-16.45 (starter d. 7/4) 
OBS: de 2 hold er slået sammen i foråret - kun 25 pladser!  
 
Jumping begynder/ let øvede tirsdag fra 17.00-17.50 
(starter d. 7/4)  
 
Jumping øvede torsdag fra 17.30-18.20 (starter d. 2/4) 
 
Løbehold tirsdag kl. 17.00-18.00 (starter d. 10/3)  
 
Zumba onsdag kl. 19.20-20.25 (starter d. 11/3) 

 

Du kan læse mere om de forskellige hold og tilmelde via 
www.bryllegymnastik.dk.  
 
Vel mødt til et dejligt forår med masser af motion og glade 
børn og voksne. 

Et hvert succesfuldt samfund har behov for folk som går 
forrest og viser vejen!  
 
Fællesskab, glæden ved bevægelse og et engagement i 
lokalsamfundet er nøgleværdier i Brylle gymnastikforening.  
Mener du også at disse værdier er vigtige at videregive til  
de børn, unge og voksne så er det netop dig vi leder efter. 
At være instruktør i BGF vil netop give dig en central rolle  
og mulighed for at give børn, unge og voksne muligheden 
for et aktivt og kammeratligt samvær, samt styrke inte-
ressen for gymnastik, motion og sundhed i vores dejlige 
lokalsamfund.  
 
Vi søger til den kommende sæson 2020/21 instruktører på 
de følgende hold: 

• Spillopperne (gymnastik og leg 3-6 årige) 

• Kids jumping 

• Jumping Fitness  
 (Gerne med erfaring, men ikke et krav)  
• Løbehold

At være instruktør kan selvfølgelig lyde som en stor mund-
fuld, hvis man ikke tidligere har haft erfaring med forenings-
arbejde. Det ved vi udmærket i BGF og derfor støtter vi altid 

op med nødvendige kurser/oplæring, eller blot nye kurser  
til inspiration, således du føler dig klædt på til at tage det  
enkelte hold.   
 
Hvis du kan genkende dig selv i vores værdier, men er i tvivl  
om det kunne være noget for dig, kan du få information ved  
at kontakte Dina eller Frederikke fra bestyrelsen, eller blot  
aftale besøg på holdene og opleve den gode stemning.  
 
Vi ved du er derude i vores dejlig by, og vi glæder os til at  
høre fra dig. 

Hvis du går med tanker om at være instruktør på et andet  
hold eller har idéer til nye hold i foreningen, så hører vi også 
meget gerne fra dig!   

                        BRYLLE GYMNASTIKFORENING
   FORÅRSHOLD I  BRYLLE GYMNASTIKFORENING

                   NYE TRÆNERE

      GYMNASTIKOPVISNING
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Sæt X i kalenderen allerede nu - Gymnastikopvisning 
LØRDAG 7. MARTS 2020!  
 
Det er snart forår, og sæsonen er derfor snart forbi! Der 
har været fuld af aktivitet i både gymnastiksalen og Fritid-
scenteret de sidste par måneder, og holdene er nu snart 
klar til at vise hvad de har lavet gennem efteråret og vin-
teren. Det sker lørdag den 7. marts i Brylle Fritidscenter 
til den årlige gymnastikopvisning.     
 
Opvisningen er for alle interesserede og det plejer at 
være en formiddag med god stemning og opbakning fra 
publikum. Der vil være mulighed for at købe kaffe og kage 
under hele opvisningen.  
Entré 25 kr. pr. person (børn t.o.m 10 år og aktive gymn-
aster er gratis)   
 

Program: 

9.30   Indmarch  
  Fællesopvarmning  
  Spilopperne  
  Voksen-barn  
  Dance Kids 
  Dance Mix  
  Zumba   
  Dance voksne  
  Kids Jumping  
  Jumping Fitness   
Ca. 12.00  Udmarch + tak til instruktører  



 

                        BRYLLE GYMNASTIKFORENING
   FORÅRSHOLD I  BRYLLE GYMNASTIKFORENING

      GYMNASTIKOPVISNING

      BRYLLE GYMNASTIKFORENING
     GENERALFORSAMLING

 

 

GENERALFORSAMLING 

11. marts 2020 kl. 19.00 i Brylle Fritidscenter 

1. Valg af Dirigent  
2. Valg af referent.  
3. Fremlæggelse af årsberetning.  
4. Fremlæggelse af årsregnskab  
5. Fastsættelse af kontingent.   
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer  

På valg er:  
Anja Mørk Rasmussen 
Frederikke Frehr Kristensen  

7. Suppleant  
  På valg er: 
  Louise Skytte  
8. Revisor  
  På valg er: 

Peter Oldenbjerg  
9. Indkomne forslag   

Skal meddeles formanden senest 8 dage føre generalforsamlingens afholdelse 
10. Eventuelt  
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TrædrejningTrædrejning

     PRIVAT PASNINGSORDNING I BRYLLE

At arbejde med børn er min store passion, en passion 
der ikke slutter ved fyraften, men som fortsætter ind i 
mine fritidsinteresser. Jeg elsker håndbold og er træner 
for mindre børn. Jeg arbejder med børn fra 2 år og op 
til 8 år og jeg kan bruge mange ting fra sporten til min 
hverdag og omvendt. 
 
Jeg glæder mig til at arbejde sammen med de øvrige 
private børnepassere i Brylle, som i øvrigt er forhånd-
værende kollegaer. 

www.privatpasningsordning-mariehønen.dk                       Jan-Birthe@live.dk                                                                                                            

www.metteprivatpasningsordning.dk                                   wandrup@live.dk

www.iris-privat-pasningsordning.dk                                     irisejlif@mail.dk

www.johnnasprivatepasningsordning.dk                              kontakt@johnnasprivatepasningsordning.dk   

Jeg hedder Johnna og er startet som privat 
børnepasser d. 1. marts. Jeg bor i Brylle på  
Hyldegårdsvej og er gift med Claus.  
Sammen har vi tre udeboende børn. 
 
Jeg har været kommunal dagplejer i mange år,  
men har nu lyst til at stå på egne ben. Jeg tror  
på den lille enhed for de mindste børn. Hos mig  
er der hjemmelige forhold, da det er mig, som  
modtager barnet, er sammen med det, og af- 
leverer det igen til forældrene om eftermiddagen.  
Jeg ved, hvad barnet har lavet hele dagen. Det er 
vigtigt, at skabe et trygt miljø, så omsorg, tryghed  
og nærvær er tre vigtige ting. 

Velkommen til Johnna.  
Vi glæder os til et godt samarbejde.                                                                   
 
Vores sommerudflugt gik til Galaxen i Nårup, hvor vi 
legede hele dagen på den store legeplads. En dejlig 
dag, der sluttede med forældrekaffe. 
 
I løbet af efteråret bruger vi hallen, hvor vi laver en 
masse aktiviteter. Der ud over er der også tid til besøg  
i børnehaverne, legepladsen og staudehaven. 
 
I december holdt vi juletræsfest sammen med bedste-
forældrene, vi fik et stort flot juletræ sponseret af 
Aavang juletræer, tusinde tak for det. Vi havde besøg  
af julemanden, som kom med julegodter til alle børn. 

                   VELKOMMEN TIL JONNA
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Vi er en aktiv forening som har en god økonomi og 
en stor aktiv bestyrelse bestående af 8 personer, der 
alle yder en god indsats. Det betyder også at vi som 
forening har luft til at bidrage både økonomisk og arbe-
jdsmæssigt sammen med de andre aktive foreninger i 
byen ved de mange forskellige arrangementer og tiltag 
der laves i byen.  
 
Vi har også en del udlejning af partytelte og tilbehør, 
såsom havemøbler og kulørte lamper. Senest har vi 
investeret i en stor velspillende Soundboks, der kan 
lejes til jeres fest. 

Efter at vi har investeret i en Mobilepayordning kan 
vi se at det faktisk har givet os lidt flere medlemmer 
hvilket vi sætter stor pris på. Vi takker alle de hus-
stande som var medlem i 2019 og glæder os til at rigtig 
mange brylleborgere melder sig ind i 2020.  
 
Kontingent koster 125,- kr. for året 2020 og man kan 
betale via girokort eller Mobilepay på nr.: 227207 
eller via netbank  overførsel:  Reg.nr. 6810 Konto nr. 
1193602  - Husk at skrive jeres adresse.    

Med venlig hilsen  
På vegne af bestyrelsen 
Tommy Dalgaard

                    BEBOERFORENINGEN
 NYT FRA BBF

  BRYLLE BEBOERFORENING SOUNDBOKS

  GENERALFORSAMLING

BBF udlejer nu SOUNDBOKS2, så du kan  
holde fest med en fantastisk lydkulisse!  
Dette uanset om det er til bryllupsfesten,  
julefrokosten, på studentervognen eller  
havefesten – kun fantasien sætter grænser. 
Forbind den til din mobil eller tablet og lad  
festen begynde! 
 
Bookes ved Michael på tlf. 40162640

  
 
 
    VARIGHED  PRIS

    1 dag   400,- 
    Ekstra dage  200,-  
    Depositum  1000,-

Dagsorden:  
 
1. Valg af dirigent 
2. Beretning v/formand 
3. Regnskab v/kasserer 
4. Kontingent 
5. Indkomne forslag 
6. Valg af  bestyrelsesmedlemmer 
 1. Formand Tommy Dalgaard  
 2. Sekretær Hanne Winther 
 3. Martin Aalund 
 4. Michael. N. Andersen 
7. Valg af revisor 
8. Eventuelt

  

Indkaldelse til Generalforsamling i Beboerforeningen 
for Brylle og Omegn. 
 
Torsdag den 23. april 2020 kl. 19.00 på Brylle Skole
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                    BRYLLE BOLDKLUB
BRYLLE 
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               GENERALFORSAMLING  

                         SOMMERFEST    

GENERALFORSAMLING I 
BRYLLE BOLDKLUB

Onsdag den 18. Marts 2020  
kl. 19,00 

 
i Brylle Fritidscenter BRYLLE 

B

O L D K LU
B

     Hurra! Vi har fået 23.876,03 kr. fra OK.  
Tak til alle, der har tanket – og bliv endelig  
     ved, det kan mærkes i klubkassen.

Et lille indlæg vedr. byfest på Brylle Boldklubs baner i uge 24. 
I dagene fra onsdag d. 10 juni til og med lørdag d 13 juni.   
 
Der startes onsdag d. 10 juni med  Brylleløbet, som Brylle 
Gymnastikforening står for.  
 
Torsdag d. 11 juni er der banko i hallen kl.18. Dørene åbner 
kl.17. Begrænset antal pladser, så bestil i god tid. Der plejer  
at være rift om pladserne. 

Tilmelding fra 1.maj, skal ske til Louise på tlf.nr: 22841100,  
- gerne på sms. Eller på mail: bankobrylle@gmail.com.  
Du modtager en besked retur ved bestilling. 
 
Betaling foregår i hallen. 
 
Ingen medbragt mad eller drikkevarer.  - Der vil være salg af 
mad i hallen. 
 
Fredag d. 12. juni er der aktiviteter og fodbold på banerne, og 
boderne er åbne fra kl. 17.00 til 21.00. 
 
Lørdag d. 13. juni er der tuneringskampe for seniorer og ung-
dom. Derudover er der  sponsor- og gadeturnering hvor man 
skal tilmelde hold, hvis man ønsker at deltage. 
 

Lørdag aften er der fest i teltet (fodbold EM Danmark-Finland 
på storskærm) Bagefter er der spisning og dans.  
Tilmelding til spisning og fest lørdag aften kl. 18.30 (gratis).  
 
Man kan tilmelde sig fra 1. maj  
til Kent Kirkegaard på sms 26 91 73 69  
eller mail: kirkegaardkent@gmail.com.  
 
Har man ønske om at sidde sammen ved bordet til spisning, 
er det en fordel, at man tilmelder sig som et samlet antal og 
med en ansvarlig for tilmeldingen.  
 
Håber at vi ses til nogle sportslige, hyggelige og sjove dage. 
Program for dagene  offentliggjort senere. 
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   BRYLLE TOMMERUP  VETERAN (+45)

Jeg er så småt i gang med at planlægge træning-
skampene, så vi kan være klar til turneringsstart først i 
april. Jeg mangler at finde en modstander til søndag den 
22. marts kl. 10.00 til 11.30. Søndag den 29. marts skal 
vi spille mod Fåborg Super Old Boys kl. 15.00. Alt efter 
hvornår sæsonstart bliver, er banen booket for en træn-
ingskamp søndag den 5. april kl. 10.00 
 
Det er altid spændende at vente på, at se hvilke hold 
man kommer i kreds med, om der kommer nye hold 
med. En ting er dog sikkert, fra først i april er det alvor 
og vi spiller kamp hver torsdag. Jeg kan dog allerede se 
den første lille forhindring, men mon ikke DBU kan flytte 
EM-kampen torsdag den 18. juni til en aftenkamp, hvis 
jeg allerede nu beder dem om det?? Trods det at nogle 
på holdet er stoppet, har dårlig knæ, dårlig hofte, osv., 
så har vi stadig en fornuftig trup på ca. 20 mand – det er 
lykkedes mig at gøre et par gode indkøb inden transfer-
vinduet lukkede, så jeg er fortrøstningsfuld. Der er også 
forlydender om et Old Boys hold (30+, onsdage), så det 
kan være jeg kan låne en i ny og næ. Der er også nogle 
på holdet, som har mulighed for at hjælpe Super Veteran 
holdet (50+, tirsdage), så de kommer i god form ved 
at spille to gange i ugen. Ellers bliver det ”business as 
usual” hvor vi stemmer om dagens spiller og spiser efter 
hver hjemmekamp (hvilket man skal fravælge, hvis man 
ikke kan deltage). 
 
Hvis der er nogen som ser dette og tænker, at det vil de 
gerne være en del af, så kontakt undertegnede. 
 
Jeg ser frem til en god sæson med god opbakning fra 
spillerne – vi ses! 
 
Med venlig hilsen 
Peter Gade, 30228599

Forår 2020 
 
Efteråret blev som vanligt sluttet af med et brag af 
en afslutningsfest. Sammen med Super Veteranerne 
mødtes vi i Brylle Fritidscenter, hvor vi spillede fodbold 
på den lille kunstgræsbane, yderligere lidt i hallen og 
slutteligt spiste vi dejlig mad, fik et glas vin eller to, 
hyggelig snak og samvær – og ikke mindst i bedste 
oscarstil overrækkelse af diplomer til årets spillere. 
Hos Veteranerne blev det velfortjent Carsten målmand 
Pedersen der blev årets spiller. 
 
Vi er en trofast skare på 12-18 stykker, der træner 
hele vinteren på kunstgræsbanen i Tommerup. Det 
har ikke været en vinter med megen kulde og frost til 
følge, til gengæld en del regn – så er det dejligt at være 
så privilegeret at have kunstgræsbanen i Tommerup, 
så vi slipper for ”at løbe i mudder til knæene”. Vi kan 
sagtens være flere, så hvis du har lyst til at spille med, 
også selv om du ikke har alderen, er du velkommen – 
forhør dig hos mig om træningstiden, som for tiden er 
onsdage fra 18.00 til 19.15. 
 
Onsdag den 26. februar træner vi kl. 18.00 til 19.15, her 
vil Tommerup Boldklub give lasagne efter træningen 
som optakt til Champions League (Real Madrid – Man-
chester City eller Olympique Lyon – Juventus)i TV’et. 
Tilmelding til arrangementet er nødvendig! 

Lørdag den 7. marts kl. 17.30 afholder Tommerup 
Boldklub rafleturnering i løgn for alle – senior til 
”Danefæ” i Brylle og Tommerup. Tilmelding er nødven-
dig! 
 

Foråret er på vej, og vi glæder os til den nye sæson,  
som ligger lige foran os. Vi spiller tirsdag og lørdag. 
 
Vi har årsmøde i Rytterskolen tirsdag d. 14 april kl. 19.00. 
Mød endelig op, og hør nærmere. 
Evt. spørgsmål, kontakt Maja 27121662. 
 
Vinderne fra vores petanque turnering 2019 blev: 
1 plads: Erik Mortensen og Hans Åge Rask ( mangler) 
2 plads: Elsebeth Hansen og Hans Erik Thomsen. 
3 plads: Poul Svensson og Aage Bechsgaard.

  PETANQUE      
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               TENNIS 
Så er vi på vej til et nyt forår, selvom det jo ikke er meget 
vinter som vi har haft i denne omgang. 
 
Vi håber jo på dejligt vejr, så der kan spilles meget  tennis 
i den kommende sæson.  
 
I april måned er der frivillig arbejdsdag i Brylle Fritids- 
center, hvor man bl.a. sørger for, at tennisbanerne  
bliver klar til brug. Man laver også andre reparationer 
rundt omkring banerne, bl.a. oprydning. Så hvis man  
har lyst til, at komme og give en hånd med, skal man 
være så velkommen.  
 

Man kan gå ind på Brylle Fritidscenter hjemmeside, og  
se hvornår arbejdsdagen er, eller se på den seddel som 
bliver hængt op ved indgangspartiet. Man starter med 
morgenmad, og slutter med frokost når man er færdig 
med dasgens arbejde. 
 
Så der håbes på godt vejr, og at mange flere vil komme 
og spille tennis, så banerne kan blive brugt. 
 
    GOD SPILLESÆSON

GENERALFORSAMLING

Dagli’ Brugsen Brylle
 

Onsdag den 22. April Kl 19.30      
i Brylle Forsamlingshus
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          BRYLLE PRIVATE BØRNEHAVE
                DER ER TRADITIONER OVER ALT

Og i Brylle Private Børnehave har vi også mange traditioner. 
Hvert år bager vi julekager med stor hjælp fra både støt-
teforening og bedsteforældre. Julekagerne bruger vi til den 
årlige juletræsfest vi holder i skolens gymnastiksal omkring 
første december og da alle er så gode til at bage, er der 
tit kager nok til luciaarrangementet også. Luciaoptog øver 
storegruppen sig flittigt på og stemningen samt spændingen 
spreder sig stille og roligt når vi nærmer os luciadag.En helt 
særlig dag for mange.  
 

Væltet telt

I år var vi så heldige at få sponsoreret et stort flot 
juletræ af Aavang Juletræer, det blev pyntet i  
højt humør og skabte julestemning og glæde 
længe, tusind tak til dem! 
 
Nu er vi alle kommet godt ind i det nye år og ser 
frem til endnu flere traditioner. Fastelavn er lige 
om hjørnet, dernæst kommer påske hvorefter 
både Kristi Himmelfart og Pinse også melder sin 
ankomst. Når vi ikke snakker om traditioner og 
hygger os med at pynte op og holde de forskel-
lige fester, glæder vi os over at gå lysere tider i 
møde og dermed forår, hvor der skal forspires i 
vindueskarmen og plantes både blomster, grønt-
sager og krydderurter ud så børnehaven igen kan 
begynde at ”lyse op”. 
 
 
 
Vi ønsker alle Brylleborgere  
et herligt forår, og husk, at  
alle er velkomne til at kigge  
forbi legepladsen i week- 
enderne, bare vi i fælles- 
skab passer på den. 
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                        LOKALHISTORISK ARKIV   
    FRA DET GAMLE BRYLLE 

Niels Knudsen er ved folketællingen 1845 blevet afløst 
af August Jørgensen. Denne sælger i 1852 ejendom-
men til A.S. Pretorius, som i 1853 sælger den videre til 
Knud Frederiksen. 
 
Knud Frederiksen flytter gården ud på sin lod i Nappe-
marken, nu Vesterlaugsvej 6. Svigersønnen Jørgen 
Hansen driver senere snedkerforretning på gården og 
overtager ejendommen i 1895. 
 
I 1903 sælger Jørgen Hansen og fru Frederikke gården 
og flytter ind i deres nye hus, Ryttergade 10, som er 
bygget på en del af toften, hvor den gamle gård lå. 
Både Jørgen og Frederikke boede her i 1923. 
 
Den nye ejer af gården på Vestre Laug, Poul Pedersen, 
drev gården til 1911, hvor han og familien flyttede til 
byen. De havde beholdt resten af toften og opført en 
ejendom der. 
Poul Pedersens døtre, Camilla og Yrsa boede sam-
men i Ryttergade 12 i mange år og arbejdede som 
kogekoner. De blev ofte kaldt “Poulspigerne”. Deres 
bror Laurids, som i mange år var brødkusk på Borreby 
Mølle, overtog villaen På Ryttergade 10 ved Frederik-
kes død i 1935. 
 
Thyge Schjerning og Margit Egdal 
Lokalhistorisk arkiv, Ryttergade 3 i Brylle

”Parti fra Brylle” står der på det gamle postkort med huse og haver 
langs en idyllisk landsbygade. Men hvor er det? Man kan se længe 
på billedet, for det er ikke nemt at se, det er hovedgaden gennem 
Brylle, og at villaerne er Ryttergade nr. 10 og 12.  
 
De to villaer ligger på toften til en af de gamle gårde i Brylle, som lå 
på matrikel 9. Denne gård købte Mads Hieresen til selveje i 1782.  
Ved udskiftningen i 1785 mistede Mads Hieresen en del af sin have, 
men beholdt toften ved gården. Han fik tildelt lodder bl.a. i Nør-
remarken og i Nappemarken, en englod i Møllemosen osv. Alt i alt 
et lidt spredt jordtilligende, som Mads Hieresen måske ikke var helt 
tilfreds med. Han solgte hovedparcellen i Nørremarken til forskellige 
købere og resten af gården til en Niels Knudsen og købte så Eske-
mosegård på Birkevej.   
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                         LANDSBYORDNINGEN
            KLASSE-STIK

Tommerup vandt i finalen over Brylle og løb velfortjent afsted 
med vandrepokalen. 
Imens nogle spillede, bagte andre vafler, så alle hyggede sig 
og havde en dejlig eftermiddag med spil, vafler og saftevand. 
Vi glæder os til næste klassestikturnering, hvor vi håber at 
vinde pokalen tilbage. 
 
Brylle SFO

”Klasse-stik”-stævne for område ØST 
 
Fredag d. 15.november blev der dystet om en stor  
flot pokal i Brylle Idrætscenter. Brylle SFO havde  
inviteret Partnerområde Øst til en turnering i klassestik. 
Klassestik er et meget populært boldspil på Brylle Skole,  
hvor to hold spiller mod hinanden. 
Tommerup og Tallerup mødte talstærkt og velforberedte  
op, og kampen om pokalen var hård.  
Alle kæmpede til sidste fløjt og der var sved på panderne  
fra start til slut.

Den 11. december var der  
koncert i Fyrtårn Tommerup.  
Odense symfoniorkester kom  
70 mand høj og spillede til de  
350 børn, der havde indøvet  
sangene fra Valhal Julekalenderen.   
 
Det var en stor oplevelse at se,  
hvordan et symfoniorkester spiller,  
og vi var så heldige at få lov til at stå lige bag de største 
trommer i orkesteret.  
 
Sangene fra julekalenderen fremførtes af professionelle  
solister, der var klædt ud som Thor og Odin mm.   
 
Modsat et boldstævne, hvor der udråbes en vinder til  
sidst, er det gode ved at være til musikstævne, at her  
er der ingen tabere, kun vindere.  
 
Det blev en dejlig dag for 3. og 4. klasse fa Brylle Skole. 
 
Skrevet af lærer Hans Jørgen

            VALHAL I TOMMERUP
     ODENSE SYMFONIORKESTER
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                      LANDSBYORDNINGEN

       MATEMATIKDAG PÅ BRYLLE SKOLE
Mens de yngste elever fra 0.-2. klasse fik mulighed for at 
prøve spil med terninger, lykkehjul og sandsynlighed med 
centicubes, fik de ældste elever også chancen for at spille 
bingo og prøve rouletten. 
 
Eleverne fra 3.-6. klasse skulle også lave deres egne spil, 
som skulle bruges til et stort Casino for alle efter frokost 
 
Nogle spil i Casinoet tjente mange penge, mens andre  
måtte kæmpe for at holde hovedet over vande. 
 
Det blev en vellykket dag, hvor eleverne hyggede sig,  
og alle fik arbejdet med emnet på deres eget niveau. 
Tak til Mette for en dejlig dag. 
 
Skrevet af lærer Lisbeth Larsen.

Onsdag, den 22.januar, blev den almindelige skoledag lavet 
om til en dag med matematik på skemaet for alle. 
 
Eleverne var delt på kryds og tværs, men fælles for alle var, 
at der blev spillet og gjort erfaringer med begreberne chance 
og sandsynlighedsregning. 
 
I samarbejde med Mette Fynbo, der er kommunens mate-
matikudvikler, havde vi planlagt en dag med masser af spil, 
sjov og snak. 
 

            LIDT NYT PÅ SKOLEN
Elevrådet havde bl.a. fremsat ønske om elevskabe,  
eller ”lockers”, som det hedder på nydansk.  
Derfor har alle elever i 3.-6. klasse fået hver deres  
skab og glæden er stor. Samtidig med, at der er  
blevet ryddet op i klasserne! 
 
Der er også kommet nyt liv både i kælderen og på  
gangen, da vi har fået store planter ind til at skabe  
liv og atmosfære samt godt indeklima.

18



                            LANDSBYORDNINGEN
            VUGGESTUELIV  PÅ  AGERHOLM

Vi er godt midtvejs i vinteren, og vind og vejr giver os røde 
kinder. I vuggestuen på Agerholm prioriterer vi hver dag 
at komme udenfor. Her er nærværet og det aktive udeliv 
den daglige ramme for samværet for de mindste. Selvom 
det gamle bondehus er hyggeligt og med indbydende 
læringsrum, går vi, oftest i små grupper, ud af døren efter 
formiddagsmaden for på ny at lade os forundre og inspir-
ere i haven, på børnehavens legeplads og i nærmiljøet. 
 

Som personalegruppe har vi mulighed for at skabe en 
variation af aktiviteter og tilbyde fleksibilitet i forhold til 
børnenes ønsker og behov for dagen. I Agerholm vug-
gestue bliver der leget, danset, tumlet, sunget, udforsket, 
fortalt historier og meget mere, hvor de faste rutiner er 
medskabende for genkendelighed og ro. Desuden har 
vi, i takt med vores fælles oplevelser og pligter i form af 
pasning af dyrene sammen med børnehaven på Ager-
holm, rig mulighed for at give hver enkelt barn en glidende 
overgang til næste kapitel i livet. Ca. en måned før børne-
havestart, påbegynder vi samarbejdet om overgangen, 
og barnet besøger sin nye gruppe ”Uglerne” ugentligt og 
lærer børn og voksne at kende.  
 

Vi er 5 ansatte i vuggestuen, som er normeret til 15 børn. 
Vi serverer frisklavet mad, frugt og grønt hver dag, hvor vi 
ved måltiderne får en snak med børnene om maden samt 
om de små og store ting, der optager dem. Dette gør vi, 
for at understøtte deres sproglige forståelse og udvikling 
samt styrke fællesskabsfølelsen. 
 
I er altid velkomne til at kigge forbi til en snak. Ring evt. 
på tlf. 30454818 og lav en aftale. 
 
Lene, Pia, Catrine, Winnie og Dorrit R.

Vores vuggestue er fuld af liv, og de trygge og tillidsfulde 
bånd børn og voksne imellem er fundamentet for vores 
fællesskaber. Der er er altid en imødekommende voksen, 
hvis man vil lege, trøstes efter et fald eller fortælle om en 
oplevelse med familien. Vores pædagogik bygger på de 
styrkede læreplaner og foregår i børnehøjde med legen 
som bærende element. I samarbejde med forældrene 
har vi fokus på det gode børneliv. Vores fagligt stærke og 
engagerede team sikrer gennem det daglige arbejde, at 
de smås hjerter og hoveder får lov at spire og gro, og vi 
dyrker succesoplevelser. Alle bliver et hoved højere, når 
det lykkes at trække en gulerod op af skolehavens jord 
eller bære en squash hjem til vuggestuen.  
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       NYTÅRS                              BRYLLE LOKALRÅD TAFFEL

Nytårstaffel og generalforsamling for Brylle Lokalråd. 
15/1 2020 Brylle forsamlingshus. 
 
Brylle lokalråds årlige nytårstaffel indledtes med at Vagn Top 
som formand for lokalrådet bød velkommen til de 42 borgere 
og repræsentanter fra lokalrådet, der var mødt op. 
Der blev serveret kransekage og ”Champagne” samt andre 
kølige læskedrikke til de fremmødte. 
 
Foranlediget af den lokale og meget aktuelle debat om 
udvidelse af svineproduktionen på bedriften Ryttergade 44, 
var svineproducent Jacob Wrang inviteret til at fortælle om 
sine planer.   
Jacob redegjorde fint for sine planer og tanker om udvid-
else af produktionskapaciteten fra 25.000 til 55.000 enheder, 
samt om baggrunden for sin ansøgning om tilladelse til at 
bygge en ny stald. Jacob udtrykte også et stort ønske om 
en god dialog med borgerne i byen, specielt om hvad man 
kunne gøre for at mindske generne mest muligt. Der var en 
god og konstruktiv dialog under Jacobs indlæg. 
 
Herefter blev der afholdt generalforsamling i Brylle Lokalråd. 
 
Dagsorde: 
Ad.1  Valg af dirigent og referent 
 Marie Louise Larsen blev valgt til dirigent og  
 Tommy Dalgaard blev valgt til referent. 
 ML konstaterede at generalforsamlingen var lovlig  
 indvarslet, og samtidig blev dagsordenen godkendt.

Ad.2  Bestyrelsens Beretning v/ formand Vagn Top 
 Brylle sogn er et dejligt område, hvor folk gerne  
 flytter til. Huse og byggegrunde bliver hurtigt solgt.  
 På den anden side af kommunegrænsen bliver  
 byggegrunde, halvt så store som vores og til den  
 dobbelte pris, revet væk. Derfor er det forstem- 
 mende at opleve den manglende interesse for vores  
 område fra kommunens politiske ledelse.  
 

Brylle er en harmonisk by med et centrum og  
bebyggelser tæt omkring. I centrum er Brugsen,  
Kirken, Rytterskolen og Den Gamle Møbelforret- 
ning og hvis vi ser godt efter, er der rundt i byen  
en bred palet af virksomheder; en køreskole,  
Elses Fodklinik, frisører, onlinebutik, motion og i  
det forholdsvise beskedne areal som er Brylle Sogn, 
er der over hundrede små og mellemstore virksom- 
heder; tømrermestre , VVS’ere, handelsfirmaer,  
vognmænd, vinduespudsere, massører, produk- 
tionsfirmaer, hestestalde, it og meget mere. Det vil 
derfor være forkert at tale om at forretningslivet er 
væk, for aldrig før har der været så rigt et forret-
ningsliv, her i vores område.   
 
Åben By er blevet en tradition, og planlægningen  
til næste Åben By i september er gået i gang. Prisen  
for en stand kan diskuteres og ligeledes formen,men  
muligheden for at verden kan møde Brylle til Åben  
By, er unik, og fortjener rigtig stor opbakning, også  
fra byens borgere. 
 
For ca. et år siden, blev linjeføringen til Baltic Pipe-
line fastlagt – tror jeg nok, og måske har lodsejere 
fået besked, men desværre har lokalrådet ikke  
fået meddelelse herom. Hvordan nedgravningen  
af gasledningen vil påvirke byudviklingen og skov-
beplantningen er heller ikke afklaret.  
 
I sensommer holdt kommunen og Vandcenter Syd et 
Åben Skov arrangement i Brylle Vandskov, og i den 
forbindelse etablerede kommunen stianlæg til og fra 
skoven. En af stierne endte på Kløvermarksvej, hvor 
en jordvold blev fjernet, for at skaffe adgang til stien. 
Desværre blev ingen orienteret om projektet, hvilket 
var en klar mangel i forholdet til tidligere aftaler. Dette 
afstedkom et borgermøde. Hele Kløvermarksvej 
stillede op i Rytterskolen, og ligeledes en embeds-
mand fra Miljø og Trafik. Resultatet blev blandt andet 
at henvisningsskilte til Brylle Vandskov blev opstil-
let ved Vibækvej, ligeledes opsættes der bomme 
ved indkørslen til stierne fra Kløvermarksvej og ved 
Toftevej 40.  
 
Uden en fornuftig dialog kan lokalrådets bestyrelse 
ikke fungere, for lokalrådenes bestyrelser er kom-
munens talerør, og skal primært forholde sig til 
opgaver i samarbejde med kommunen. 
 
Erhvervsudvikling er naturligvis af stor vigtighed 
og er bestyrelsens hovedopgaver. Det er tilflytning 
til området også, sådan at børnehaver og skolen 
fortsat er sikret tilgang. Ambassadørordningen gør 
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       NYTÅRS                              BRYLLE LOKALRÅD                                       BRYLLE LOKALRÅD
i den forbindelse en kæmpe indsats, for øvrigt er 
kommunens initiativ med Ambassadørordning, som 
vi her i Brylle er en aktiv del af, blevet hædret og 
roses vidt omkring.  
 
Det årlige Dialogmøde med repræsentanter fra By-
rådet var velbesøgt. Faktisk var der en god debat, 
og den udtalelse der stod tilbage da alt det andet 
var sagt, var at vi skal huske at tale kommunen op. 
Assens Kommune er et dejligt sted med mange 
kvaliteter, og det skal vi huske hinanden på. Hvis vi 
ønsker tilflytning og udvikling, så hjælper det ikke 
noget kun at nævne det negative. 

Den årlige temadag for lokalråd i kommunen var 
igen i år en god og inspirerende oplevelse, og  
dagen endte med oprettelse af projektgrupper  
om blandt andet stier i kommunen. Det kan være 
Assensbanen, cykelstier, gamle kirkestier, ride-
stier og meget andet, som kan binde kommunen 
sammen. Andre grupper var ”Værested for unge 
med benzin i blodet”, ”Inkluderende fællesskaber”, 
”Blomster og bier i Assens Kommune” (En gruppe 
som ønsker at gøre Assens til blomsternes og 
biernes kommune), ”Markedsføring” og ”Kystsikring 
af Assens by”. Dette gode arbejde har desværre 
ikke nogen repræsentant fra Brylle Lokalråd lige nu, 
men hvis en af Jer finder inspiration i noget af dette 
projektarbejde, så sig endelig til. 
 
Brylle Lokalråds flagskib har nu i et par år været  
Lys på Kvindeegen. Desværre blev lyssætningen 
for omkostningsfyldt, og derfor er lyset på kvinde-
egen opgivet lige nu. I stedet for har Rytterskolens 
Venner venligst udlånt deres flagstang til lokalråd-
ets lyskrans, som nu lyser og blinker byens lys ud. 
Den sidste fredag i november mødte en hel del 
brylleborgere op med lanterner for at tænde lyset. 
Beboerforeningen stod for æbleskiver og forfrisk-
ninger, Morten Juel Jensen uddelte slikposer og 
mandariner, og ikke mindst, så sang skolens kor  
på allersmukkeste vis.  
 
Efter denne årsberetning er det slut med mig som 
formand. Jeg brænder fortsat for byens udvikling, 
men andre vil tage over, og sådan skal det være. 
Tak for opbakningen, og tak fordi I til stadighed er 
med til at skabe gode rammer for Brylle Lokalråd. 
 
Bente Paulli fortalte om ambassadørordningen 
og om at vi ændrer den fra at ambassadørerne 
besøger alle nye tilflyttere til at naboerne nu selv 

skal besøge deres nye nabo eller genbo med en gavepakke 
som man efter aftale kan afhente hos Bente Paulli. Vi håber 
meget at alle tager godt  
imod muligheden for selv at byde sin nye nabo velkommen 
til byen. 
 
Kai Hou redegjorde for sagen om tilgang, mærk-ning samt 
stier og bomme ved vandskoven. 
 
Tommy Poulsen redegjorde kort for lokalrådets arbejde 
i Stærmoseområdet, bl.a. at de afholder et lokalt første-
hjælpskursus den 4/2. De arbejder også på at få fart- og 
trafikmåling på Tobovej og der arbejdes på at flytte 
Stærmose-stenen ud til vejen. Desuden samarbejder de 
med lokalhistorisk arkiv om at holde et aftenmøde for alle 
interesserede. 

Beretningen blev godkendt

Ad.3  Regnskab v./kasserer Mogens Tøttrup 
 Kassereren fremlagde regnskabet, og der er ved  
 årets udløb et overskud / resultat på 16.946,-  
 
 Regnskabet blev godkendt. 
 
Ad.4  Indkomne forslag 
 Ingen forslag  
 
Ad.5  Valg af bestyrelse  
 Afgående Marie Louise Larsen og Vagn Top 
 Nyvalg Martin Kaszubinska Pedersen &  
 Morten Korspang 
 Nyvalgte suppleanter: Pia Vittrup og  
 Marie Louise Larsen 
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       NYTÅRS                             BRYLLE LOKALRÅD TAFFEL (FORTSAT)

       BYD EN TILFLYTTER VELKOMMEN
Vær med til at byde tilflyttere til Brylle velkommen. 

Ad.  Eventuelt  
 Lokalrådet takker den afgående formand Vagn Top 
 for det store engagement og altid involverende  
 indsats i arbejdet for i alle sammenhænge at vare- 
 tage Brylleborgernes interesser. Der skal også lyde  
 en tak til Marie Louise Larsen for en stor og inspi- 
 rerende arbejdsindsats i rådet.  
 
Kryds i kalenderen: 
 
30. marts  - Dialogmøde med byrådet i forsamlingshuset, 
hvor alle er velkommen til at få en snak med byrådsmedlem-
merne. Deltagere fra byrådet er: Leif R. Rasmussen – Finn 
Brunse – Jens Jacobsen – Sara E. Baaring – Rie Nielsen – 
Søren Steen Andersen  
 
27. november -  lystændingsfest ved Rytterskolen. 
 
Find Lokalrådet på brylleby.dk  
 

Efter generalforsamlingen samledes det nye lokalråd for at 
konstituere sig og ser herefter ud som følger:  
 
Formand   Martin Kaszubinska Pedersen * 
Næstformand   Morten Korspang * 
Kasserer   Mogens Tøttrup * 
Valgt medlem  Kai Hou * 
Valgt medlem  Mikkel Olsen * 
Indst. Landsbyordningen Bettina Bek Faaborg 
Indstillet Stærmose Tommy Poulsen 
Indstillet Stærmose Henning Berg 
Indstillet Beboerforeningen Tommy Dalgaard 
1. Suppleant  Pia Vittrup * 
2. Suppleant  Marie Louise Larsen * 
Indstillet / Ambassadør  Bente Paulli 
Indstillet / Ad Hoc-udvalg Vagn Top 
 
* = Valgt på generalforsamling. 

Hvis du har lyst til at byde 
velkommen til nye borgere  
i Brylle, kan du henvende 
dig til Bente Paulli med en  
SMS på telefon 23 11 69 
05, eller send en mail til  
ambassadoer@brylle.dk.  
 
Med venlig hilsen  
Bente Paulli   
Ambassadørordningen  
i Brylle

Ambassadørordningen i Brylle er lavet om til en  
NABO/GENBO-ORDNING. Du behøver dog ikke være  
direkte nabo/genbo. Du kan bare have kendskab til, at  
der er tilflyttere, som skal have en “velkomstpose”.  
I posen er der forskelligt oplysende materiale om  
Brylle m.m., en flaske vin, lidt chokolade og en pose  
kaffe doneret af Brugsen. 
 

For 5 år siden opfordrede Assens Kommune de mindre 
bysamfund til at etablere lokalråd og ambassadørordninger. 
Ambassadørerne i Brylle har siden besøgt ca. 120 husstande 
med nye tilflyttere. 
 
Men nu er det tid til lidt forandring og derfor ændrer Lokalrå-
det ambassadørordningen til en ”nabo/genbo-ordning” hvor 
det er byens borgere, der som nabo eller genbo til nye  
tilflyttere, byder velkommen til Brylle. 
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       NYTÅRS                             BRYLLE LOKALRÅD           TIPS FRA REDAKTIONEN
Gode måder at sende og aflevere billeder til os: 
 • Overfør dem fra din mobil eller camera til din PC  
   og derefter til en USB pin, som vi låner og henter  
   billederne fra – din historie kan også ligge derpå.

 • Send dem via www.wetransfer.com som er et  
   gratis program på nettet der kan overføre store  
   mængder data.  
 
Vejledning til www.wetransfer.com ligger her https://www.
youtube.com/watch?v=gmzMsSCKj4E 

Hvis der er nogle i Brylle eller omegn, som har noget at 
fortælle om byen eller noget der er sket for længe siden,  
skal man være så meget hjertelig velkommen til at skrive  
og fortælle om det. Man må meget gerne sende billeder 
med, så nye tilflyttere også får et indblik i, hvordan det en 
gang har været at bo i byen, og hvordan  
det så ud med bebyggelsen og lignende.  
 
Indlæg sendes på:  
arneogbetty@gmail.com 
 
Med venlig hilsen 
Redaktionsudvalget

Redaktionen på Brylleborgeren sætter stor pris på at så 
mange, både private og foreninger, sender artikler og stof 
ind til bladet. Uden jeres bidrag ville bladet ikke kunne bringe 
alle de interessante historier med et lokalt indhold. 
 
I redaktionen har vi dog det tilbagevendende problem, at de 
billeder der medsendes, meget ofte er i for lav opløsning og/
eller i en forholdsvis dårlig kvalitet. Det betyder at vi ofte må 
undlade at bringe medsendte billeder eller kontakte jer for at 
få nye og bedre billeder. 
 
Billeder i lav opløsning, er som en lille klump dej. Du kan 
godt rulle den ud som en pizzabund men den bliver kun et 
par cm i diameter og så snart man forsøger at trække dejen 
større, får man problemer.  
Men har du en stor klump dej, har du flere muligheder for 
enten at skabe mange perfekte små pizzabunde, eller hvis 
du ønsker det, eller lave nogle rigtigt store pizzaer.  
Sådan er det også med billeder.  
 
De to største udfordringer er:

 • At billeder i god opløsning fylder meget og de  
   fleste mailprogrammer ikke kan håndtere at  
   sende store mængder data. 

 • At vi får tilsendt billeder i lav opløsning og i dårlig  
   kvalitet. Et billedes filstørrelse er billedets digitale  
   størrelse målt i kilobyte (KB), megabyte (MB) eller  
   pixels.  Billeder med flere pixel giver flere detaljer  
   og det bedste resultat

Så her kommer lidt tips til bedre billeder og hvordan du kan 
sende dem til os.  
 
Gyldne regler når du fotograferer:  
 • Tag flere billeder af samme situation, gerne fra  
   forskellige vinkler. 

 • Gå tæt på. 

 • Tag billeder i både bred- og højformat.  

 • Gå tæt på. 

 • Tag nærbilleder med få personer.  

 • Fotografer i samme niveau som motivet.  

 • Gå tæt på. 

 • Stil skarpt på det vigtigste i motivet.  

 • Ved digitale kameraer og mobiler, vælg højeste  
   opløsning.  
 
F.eks. er et billede taget i fritidscentret, hvor man ser det 
meste af hallen og en samling gymnaster på lang afstand, 
ofte lidt gråt og kedeligt at se på – hvis du derimod går 
tæt på og i stedet for tager billeder af en mindre gruppe 
smilende gymnaster (evt. med blitz) bliver oplevelsen af 
billedet væsentlig bedre. 
 

Sådan ser Wetransfer ud  
(dog med skiftende fotos th.) 

Sådan sender du dine filer 
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     OLE SAND FORTÆLLER

ET UMAGE PAR

Hvad Anne Marie Møller demonstrerede for os inden for 
sport, gjorde en anden person for 50 år siden på minister-
bænken. Jeg tænker på Helge Larsen, som statsminister 
Hilmar Baunsgaard gjorde til sin undervisningsminister fra 
1968 til 1971. Helge Larsen blev født i Vester Åby i 1915 
og flyttede i en alder af 7 år med sin familie til Brylle Mejeri, 
Toftevej 32, hvor hans far, Johs. Larsen var mejeribestyrer  
fra 1922 til 1958. Helge gik i skole i Brylle og fortsatte i en 
alder af 13 år på Glamsbjerg Friskole. Han blev student på 
Odense Katedralskole i 1934 og studerede siden på Køben-
havns Universitet. Helge fik i sin ministertid helt ufortjent 
tilnavnet ”Onde Helge”, selv om han var en meget rar og 
omgængelig mand, der bl.a. stod for en demokratisering af 
uddannelsessystemet, afskaffelse af professorvældet og  
indførelse af den obligatoriske og integrerede sexualunder-
visning i folkeskolen. Han drev det vidt, måske fordi han 
havde haft en god opvækst på Brylle Mejeri. 
 
Mange tak til Margit i Arkivet for stor hjælpsomhed med  
at finde brugbart materiale om Helge Larsen og fotoet af 
Brylle Mejeri. 
 
Ole Sand 

Anna Emilie Møller og Helge Larsen 
Et umage par, men … 
 
Nok hører Brylle ikke til de mest folkerige områder, men 
Brylle har lagt jord til en række bemærkelsesværdige  
personer. Jeg vil ikke nævne nogle, der bor her i dag,  
og som kunne kandidere til den betegnelse. Det kan  
være for kontroversielt, men to andre fortjener omtale.  
Fælles for dem er, at de kun var her kortvarigt, men de  
satte sig spor, blivende spor, inden for meget forskellige 
områder - sport og politik. 
 
Først en omtale af kvinden, så af manden: 
 
Vi var sikkert en del, der i TV fulgte VM i atletik 2019 i Qatar. 
Den bedste danske præstation stod 22-årige Anna Emilie 
Møller for. Hun stillede op i både 3.000 meter forhindringsløb 
og 5.000 m løb. I 3.000 meter forhindringsløb kvalificerede 
hun sig til finalen efter at have sat ny dansk rekord på  
distancen. I finalen fik hun en flot 7. plads og satte igen 
dansk rekord. Hun betegnes som et løbefænomen, og man 
regner med, at hun slet ikke er færdig med at sætte rekorder. 
Ved EM i 3000 m forhindringsløb i 2019 for op til 23-årige, 
vandt hun helt suverænt med over ½ min. ned til nr. 2. 
 
Og hvem er så denne Anne Emilie Møller, og hvorfor  
interessere sig for hende i BrylleBorgeren? 
 
Vi i Brylle har mødt løbepigen. Hun deltog i Brylleløbet i en 
alder af 15-16 år. Alle, der stod ved målstregen kan helt 
sikkert huske en ung slank pige, der med meget forvredet 
ansigt passerede målstregen i en tid på under 36 min på den 
godt 10 km. lange strækning. Hun var hurtigst, og sikken 
opsigt hun vakte! 
 
Vi hørte, hun kom til vort stævne fra et ophold på Hjemly 
Idrætsefterskole i Hillerslev. Hun havde oprindeligt satset 
på basketball, hvilket hun var eminent til, men var også blev 
opdaget som usædvanlig løbetalent, som vi i Brylle fik lej-
lighed til at opleve. Hun satte hurtigt en del danske rekorder 
og deltog i OL 2016 som yngste danske deltager siden 1912. 
Hun har fået målt et kondital på 73 ml ilt pr. kg. legemsvægt, 
det højeste tal målt nogensinde på København Universitet.
Det skal være interessant at følge hende fremover, f.eks. OL 
2020. Tænk, om vi igen kunne få hende til at løbe Brylleløbet.
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     OLE SAND FORTÆLLER                 ASYMMETRI I BRYLLE
Brylle ligger i det bånd i Assens kommune, der betegnes 
som vækstbåndet. Det er i det område, at den største  
tilflytning finder sted. 
 
Brylle er delt af den meget befærdede landevej, der i  
øst starter med at hedde Bryllevej for så at skifte navn  
til Dannesbovej og dernæst til Ryttergade for at forsvinde  
ind i Møllebakken mod vest. Syd for landevejen gennem 
Brylle bor langt de fleste, men her ligger ganske få, lad  
os kalde det fælles opholdssteder, nemlig Dagli`Brugsen, 
Rytterskolen og et stort grønt område med legeplads og 
rågereder. 
 
Nord for landevejen bor færrest, men her vokser Brylle  
mest, ny udstykninger, byggerier – flere tilflyttere. Her  
ligger langt de fleste fælles opholdssteder. Det gælder  
Fritidscenter med plads til indendørs aktiviteter og  
udenfor fodboldbaner med en ny tilknyttet legeplads,  
tennisbaner og petanquebaner, forsamlingshuset, kirken 
med sognehus, kirkegård og staudehave, Brylle skole,  
2 børnehaver med legeområder, Manngårdens Ridecenter, 
Elses Fodpleje, Fitness på Farten, Olsens Køreskole,  
Krybilyparkens legeplads og det store areal med skov- 
rejsning.  
 
Langt de fleste arbejdspladser ligger også i den nordlige  
del, og det selv om Michaels Maskinstation er stoppet.  
Lad mig nævne 3L-LUDVIGSEN og på Brylle Industrivej  
har vi Breinholmgruppen, DAN Gardin, Kaffe Lars,  
Tang Tømrer & Snedker og AH Smede og Maskinfabrik.  
Endvidere ligger de 2 bilværkssteder, de 2 børnehaver,  
skolen og kirken også nord for landevejen. 
Der sker meget i Brylle, og udviklingen er iøjnefaldende. 
 
Billederne viser byggeaktivitet på den anden storparcel i 
Krybilyparken.

Ole Sand
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Beboerforeningen Brylle
Formand: Tommy Dalgaard -
tommydalgaard@hotmail.com 29 46 63 53
Kasserer: Bjarne S. Andersson - 
bjarne.s.andersson@hotmail.com 29 80 51 12
Sekretær: Hanne Winther -  
hannew@ofir.dk 27 14 19 76
Bestyrelsen:
Henrik Gabs - gabs@henrikgabs.dk 40 88 18 80 
Anette Clemmesen 
anettebrolykkepedersen@yahoo.dk 25 70 16 98 
Martin Aalund 26 81 95 45
Mette Bærentsen - 
mettebc84@hotmail.com 24 94 36 50
Michael N. Andersen -  
michael.n.andersen@hotmail.com 40 16 26 40 
 
Brylle Boldklub
Formand: Poul Krog - 
poulmkrog@sport.dk 23 83 41 62
Ungdomsformand: Michael Winther -
mwinther82@gmail.com 30 80 70 40
Seniorformand: Jimmi Rasmussen - 
Tjummy1@gmail.com 53 67 44 86
Kasserer: Anne Marie Sørensen - 
kasserer.bryllebk@gmail.com 60 22 61 35
Johnny Godbergsen - 
johnnygodbergsen@hotmail.com 29 43 44 49

Brylle Forsamlingshus
Formand: Kai Hou - 
formand@brylle-forsamlingshus.dk 
Udlejer: Irene Hou -  
info@brylle-forsamlingshus.dk 64 75 16 57

Brylle Fritidscenter
Formand: Mogens Rasmussen - 
mprasmussen48@gmail.com 24 20 82 32
Næstformand: Henning Berg - 
h-berg@email.dk 61 76 32 64
Kasserer: Finn Henriksen - 
finnbhenriksen@sol.dk 21 60 64 68
Sekretær: Gittemai Roger - 
mentorgittemai@gmail.com 20 16 67 00
Bestyrelsesmedl.: Arne Roger Nielsen - 
arneogbetty@gmail.com 40 11 11 15
Forsamlingshusrep: Kai Hou 
formand@brylle-forsamlingshus.dk 
Gymnastikrep.: Frederikke Frehr
fritidscentret@bryllegymnastik.dk 23 96 26 92
Boldklub: Anne Marie Sørensen 
kasserer.bryllebk@gmail.com    60 22 61 35
Beboerforeningsrep: Anette Clemmesen  
anettebrolykkepedersen@yahoo.dk 25 70 16 98

Brylle Gymnastikforening
Formand: Dina Dorthea Korspang - 
formand@bryllegymnastik.dk 
Næstformand: Christina Andreassen - 
naestformand@bryllegymnastik.dk
Kasserer: Frederikke Frehr Kristensen -
kasserer@bryllegymnastik.dk 23 96 26 92
Bestyrelsesmedlem: Anja Mørk Rasmussen 
Casper Larsen og Mette Wehner 
Suppleant: Louise Skytte  
Badminton: Frederikke Frehr Kristensen - 
badminton@bryllegymnastik.dk 23 96 26 92
Gymnastik: Dina Korspang  
gymnastik@bryllegymnastik.dk  
Brylleborgeren: Christina Andreassen - 
brylleborgeren@bryllegymnastik.dk  

Lokalhistorisk Arkiv
Formand: Jens Lund - 
familienlund@anarki.dk 64 76 19 40
Arkivleder: Margit Egdal - 
ellelunden@msn.com 64 87 14 23
 
Tommerup Rideklub
Daglig leder: Kjeld Frederiksen 40 35 77 81
Formand: Carsten Louis Larsen - 
carstenlouislarsen@gmail.com 25 53 24 63
Kasserer: Henrik Skov - 
hskov35@gmail.com 28 26 55 44 
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VIGTIGE TELEFONNUMRE I BRYLLE OG OMEGN
Brylle Landsbyordning
Leder af landsbyordningen: 
Betina Faaborg - bebfa@assens.dk 64 74 65 77
SFO: Betina Faaborg - brylleskole@assens.dk 64 74 65 83
Agerholm Børnehave  30 45 48 03
Agerholm Vuggestue 30 45 48 18
Dorrit Arnecke - doarn@assens.dk 64 74 66 72
Bestyrelsesformand: Karin Tankred - 
karin.tankred@outlook.dk 

Brylle Menighedsråd
Formand: Vagn Top - vagn@ferie-fyn.dk 22 47 07 77
Næstformand og kasserer: Trine Hermann -
trinehermann_406@msn.com 28 78 28 80
Kontaktperson og præst: Dorthe terp Dahl -
maildtd@km.dk 64 75 13 17
Kirkeværge: Birthe Sørensen - 
birthesoerensen@gmail.com 24 46 38 56
Sekretær: Lotte Andersen -
lotte.boegh.andersen@gmail.com 30 49 74 42
Frivilligområdet: Mette Krogsgaard -
mettejanus1@gmail.com 21 96 17 15
Medlem: Gunhild Jørgensen   23 95 60 54
Graver: Kristian Skytte - 
graverbrylle@gmail.com 40 37 29 52

Brylle Private Børnehave
Leder: Amalie Wright Jørgensen, pædagog  53 60 71 15
Formand for bestyrelsen: Martin K. Pedersen 61 60 43 99
E-mail: martin@danskerhvervsassurance.dk

Privat Pasningsordning
Privatpasningsordning-mariehønen.dk 28 29 15 87 
Iris-privat-pasningsordning.dk 40 33 21 49 
Metteprivatpasningsordning.dk 28 71 37 92 
Jonnasprivatepasningsordning 61 33 42 22
 
Den Kommunale Dagpleje 64 74 68 10

Landsbyambassadør
Bente Paulli - bente@paulli.net  23 11 69 05

Lokalrådet i Brylle
Formand: Martin Kaszubinska Pedersen 61 60 43 99
E-mail: martin@danskerhvervsassurance.dk
Næstformand: Morten Korspang 22 91 70 00
E-mail: morten@korspang.dk
Kasserer: Mogens Tøttrup,  40 16 60 37
E-mail: amtott@hotmail.com 
Valgt Bestyrelsesmedlem: Kai Hou 22 84 46 71  
E-mail: kai.hou.brylle@gmail.com
Valgt Bestyrelsesmedlem: Mikkel Olsen 25 41 94 38
E-mail: swobber@gmail.com
Udpeget Bestyrelsesmedl.: Bettina Bek Faaborg 42 72 02 98
E-mail: bebfa@assens.dk
Udpeget Bestyrelsesmedl.: Tommy Poulsen 40 78 37 00
E-mail: tommy@poulsens.dk
Udpeget Bestyrelsesmedl.: Henning Berg 61 76 32 64
E-mail: h-berg@email.dk
Udpeget Bestyrelsesmedl.: Tommy Dalgaard 29 46 63 53
E-mail: tommydalgaard@hotmail.com
Suppleant: Pia Vittrup 21 99 19 01
E-mail: roger.vittrup@gmail.com
Suppleant: Marie Louise Larsen 51 51 21 86
E-mail: ml.larsen@me.com
Ambassadør: Bente Paulli 23 11 69 05
E-mail: bente@paulli.net
Tilforordnet : Vagn Top  22 47 07 77
E-mail: vagn@ferie-fyn.dk
Assens Kommune kontakt: : TSteen Søgaard 51 37 44 61
E-mail: stspe@assens.dk

Redaktionsudvalget BrylleBorgeren
Betty Nielsen, Kildemaden 5
arneogbetty@gmail.com 20 87 72 20
Tommy Dalgaard, Mads Hansensgade 9, Brylle
tommydalgaard@hotmail.com 29 46 63 53 
Layout: Anne Vibskov 
anne@vibskov.dk 20 89 95 53
Maud Hansen, Toftevej 11, Brylle
info@mh-kontorservice.dk 40 98 40 46
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Personlig rådgivning 
med forståelse og respekt 
skaber tryghed.

Telefon 64 76 12 18
Kirkebjerg 1
5690 Tommerup
www.scharfe.dk
info@scharfe.dk

Medlem af Danske Bedemænd
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Sikker El
V. Simon Schmidt
Højeløkkevej 18B 
5690 Tommerup
kontakt@sikker-el.dk
Tlf.: 63 76 60 90 
www.sikker-el.dk  
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Behandling på dine præmisser 
 

Karlinna Frederiksen     Kranio sakral terapi 
Fuglebakken 3      Massage 
5690 Brylle       Infrarød sauna 
Tlf. 26830131       Reiki Healing 
karlinnaf@gmail.com     Lifewave 
 

Kontakt mig på tlf. eller mail for information og 
tidsbestilling eller book online på  

 
www.karlinasmassage.dk 

Gårdbutik
SalG af Gedekød på froSt
i udSkærinGer

v/ brødrene Berg Hansen
Stærmosevej 115 • 5690 Tommerup www.vaedegaard.dk

 Tlf. 6176 3264 • 6476 1831

Gedekød 
er fedtfattiGt 
samt har lavt 
kolesterol-

indhold

veleGnet 
til steGninG 

i ovn, steGeso 
oG Gryde



STARK
Møllebakken 34 • 5690 Tommerup

Tlf. 6376 1200

BYGGES 
 

DET SKAL
 

 VAEK

57
42

7

Rigtige maend n0jes ikke 

med at tale om tingene 

- de gor noget ved det

Hair by Nybo
Tlf  51 82 77 88

Skolevej 7A
5690 Tommerup

Online booking: 
Hairbynybo.dk
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Online booking
HairbyNybo.dk
Tlf  51 82 77 88
5690 Skolevej 7a

www.atm-consult.dk

CVR 40 12 08 82



NYT SPORTSUDSTYR?
Tjek det store udvalg i din lokale
INTERSPORT butik eller på intersport.dk
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Bredgade 91 · 5690 Årup · 40 48 33 83

Brylle AutoBrylle Auto
v/Kent Højmark

Plouggårdsvej 18 · Brylle
Tlf. 64 75 15 08 · www.brylleauto.dk

Vaskehal åbent 7.00-22.00



Tlf..:Tlf.: 29 70 41 43

 

3L-Ludvigsen A/S  Vibækvej 100  5690 Tommerup 

Skolevej 14 · 5690 Tommerup
Åbningstider: 
man-fre 16.00-21.00
lør-søn 15.00-21.00

Ring og bestil på:

64 76 18 00

T O M M E R U P  O G  H A A R B Y

Tallerupvej 8 · DK-5690 Tommerup
Tlf: +45 64 76 10 13

v/ Henrik Dellgren
Tlf. 40 78 42 75  · dellgren81@gmail.com

Kørekort til 
Bil & MC

Nye hold hver 
tredje uge
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Dannesbovej 1B
Brylle
5690 Tommerup
Tlf.: 29 70 41 43

Face book: ”Elses fodpleje”

Du kan altid booke en 
tid via min Facebookside 

DE

• Hvidevarer
• El-artikler

• Køkken
• Bad

DET ER 
FAGMANDEN, 

DER ER 
BAGMANDEN!

Knarreborgvej 30 • 5690 Tommerup •  Tlf. 64 75 16 40

www.eldoradoweb.dk

• Garderobe
• Belysning

• Brugskunst
• Små-el



Totalentrepriser · Bygningsrenovering · Om- og tilbygninger
Kirkekalkning · Pejse · Badeværelser · ReparationerTotalentrepriser · Bygningsrenovering · Om- og tilbygninger

Kirkekalkning · Pejse · Badeværelser · Reparationer

MurerMester
Henrik svendsen

toMMerup st.

tlf. 64762601 / 40164208

MURERMESTER
HENRIK SVENDSEN

TOMMERUP ST.

TLF. 64762601 / 40164208

Brylle Industrivej 9

5690 Tommerup

Tlf. 6475 1415

Mobil 2043 3922

sh@arnenielsenbrylle.dk

•  Affald fjernes med grab

•  Containere udlejes

•  Grus, sten og muldjord
   leveres
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Hyldegårdsvej 1 · 5690  Tommerup · Tlf. 64 75 12 11 Vi mødes i Brugsen!

HANSJUELJENSEN
VOGNMAND & ENTREPRENØR

AUT. KLOAKMESTER
Dannesbovej 54 Brylle

5690 Tommerup

Tlf. 65 96 19 26

Alt i entreprenørarbejde udføres
Multitrækkere
Kranbil med grab
Bortkørsel af al affald
Affaldscontainere
Træfældning

Traktor m/fejekost
Nedbrydning
Udgravning
Planering
Snerydning
Gravemaskine/minigraver

NYT Spuling og Kloak TV
Speciale - omfangsdræn og udvendig isolering af kældervægge

Speciale: 
Omfangsdræn og udvendig  
isolering af kældervægge
Alt i entreprenørarbejde 
udføres
Multitrækkere
Kranbil med grab
Bortkørsel af alt affald
Affaldscontainere
Træfældning
Traktor med fejekost
Nedbrydning
Udgravning og planering
Snerydning
Gravemaskine/minigraver

Odense afdeling
Dalumvej 54 B
5250 Odense SV
Tlf. 88 20 84 60
midspar.dk/odense

Odense afdeling
Dalumvej 54 B
5250 Odense SV
Tlf. 88 20 84 60
midspar.dk/odense


