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Kære brylleborger

Vi vil blive glade, hvis 
bladets læsere fremsender 
ros, ris og også meget 
gerne idéer til kommende 
reportager i BrylleBorgeren . 
Vi er meget optaget af at 
producere et blad, der har 
interessere for alle Brylles 
beboere, og det gør vi bedst, 
hvis vi også bliver inspireret 
af dig . 

Venlig hilsen Redaktionen
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Sådan sagde en god ven, da jeg for otte år siden ringede til ham 
og fortalte, at jeg skulle være præst i Brylle . Han fortsatte: Jeg 
fatter ikke, du vil bo sådan et udsted! Nu blev jeg lidt knotten: 
Det der ”udsted”, det ligger altså kun 14 km uden for Odense og 
har både skole og Brugs, sagde jeg . Nå, gryntede han så, men 
det rimer altså stadigvæk på gylle.

Jeg kom til at tænke på samtalen, da jeg her i sommer læste de 
kommentarer, der lå på nettet, efter at Brugsen var brændt . Flere 
havde åbenbart aldrig hørt om Brylle . De mente, det måtte være 
en lille vestfynsk flække, og det undrede dem, at vi overhovedet 
havde en Brugs . En lokal mand forklarede, at Brylle faktisk er en 
velfungerende landsby tæt på Odense med 1500-1600 indbyg-
gere, skole, to børnehaver, vuggestue, sportshal, rigt forenings-
liv, egen kirke og præst (det sidste skrev han godt nok ikke, men 
det må være en forglemmelse) og, ja, altså også en fin, lille Dagli’ 
Brugs . 

Men hvordan kan det være, vi føler, at vi skal forklare og ”for-
svare” Brylle, når nogen gør nar ad dens ringe størrelse? Ja, 
hver eneste dag hører vi jo, at landsbyerne er døende – at alle 
de raske, erhvervsaktive mennesker for længst er flyttede til 
den nærmeste storby, og tilbage er kun de syge, de fattige og 
de dumme, og de grupper er der selvfølgelig ingen, der har lyst 
til at tilhøre . Så vi, der ved, at landsbyliv er andet og mere end 
hensygnende fortabthed, må dagligt bekæmpe de fordomme, 
vi møder, og det gør vi så ved at remse alle de ting op, der rent 
faktisk findes i Brylle.

Og selvfølgelig er skolen og Brugsen (som forhåbentlig snart byg-
ges op igen) og alt det andet vigtigt for, at hverdagen kan fungere 
for os, men spørgsmålet er, om det nu også er det allerbedste 
ved at bo i en landsby . Er der ikke en helt fundamental kvalitet 
ved landsbylivet, som vi ikke får med i vores remser, når vi skal 
forklare, hvorfor vi bor her? 

For et par år siden var to drenge fra en lille nordjysk landsby på vej 
hjem fra halbal . De kørte to på en (ulovlig) knallert, det var mørkt og 
vådt, og han, som kørte knallerten, kørte alt for stærkt . Knallerten 
skred ud i et sving, ramte en sten, og bagsædepassageren blev 
kastet af og dræbt på stedet . Da præsten et par dage efter var oppe 
at tale med klassen, sagde en, at hvis bare det ikke havde været en 
fra klassen, der havde kørt knallerten, så havde det været nemmere 
at bære . Det forstod præsten i første omgang ikke, men hun satte 
sig til at tænke over det, og så kom hun frem til noget, som måske 
er det allervigtigste ved landsbylivet . For det lille lokalsamfund skal 
jo rumme alle – også dem, der gør noget forkert eller tåbeligt . Hvis 
det havde været en fremmed, der havde kørt knallerten, så kunne 
man have vendt ham ryggen, have overbevist sig selv om, at han 
nok var en bølle, som det var helt i orden at afsky . Men nu var det 
altså en dreng, de havde kendt hele deres liv . De vidste, at han ikke 
var et dårligt menneske, heller ikke selv om han havde gjort noget 
dumt den aften . De vidste, at de skulle leve sammen med ham 
fremover . Så de havde ingen anden udvej end at udfordre deres 
menneskesyn, udvide deres horisont og erkende, at vi mennesker 
nu engang er sammensatte størrelser – at vi rummer både godt og 
dårligt, klogt og dumt, og at vi må udvikle den rummelighed, der gør, 
at vi kan leve sammen med alle vores fejl og mangler .  

Måske er det det, vi skal sige, næste gang vi føler trang til at 
begrunde, hvordan vi dog kan holde ud at bo i Brylle? At vi bor 
her, fordi vi sætter pris på den rummelighed, man er tvunget til at 
udvikle, når man bor i så lille et samfund . At vi gerne vil lære vores 
børn, at også kantede eksistenser er en del af fællesskabet . At vi 
tror på, at de, når de bliver voksne og kommer ud i verden, har langt 
lettere ved at møde andre, end de ville have haft, hvis de var vokset 
op et sted, hvor man kunne vende ryggen til dem, det kan være 
svært at være sammen med . Og når vi så har sagt det, så kan vi  
da godt fortælle om skolen og Brugsen og alt det andet – hvis det  
er nødvendigt .

Af sognepræst Dorthe Terp Dahl
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SommerkurSuS 
på lIlleSkov teglværk
I år havde 120 voksne og børn fra hele landet valgt at 
bruge en uges ferie på kreative aktiviteter .

Verninge husflid er stolte over, at folk fra Nibe, Nr. Nebel,  
Als, Falster og fra Sjælland tager turen til Fyn .

vernInge huSflId

Nogle vælger den primitive camping, der er på teglvær-
ket, andre bor hos venner eller på “bed and breakfast” . 

Vi har i år haft 15 værksteder, Keramik, Pileflet, Male/ 
tegne, Birkebark, Lystfiskeri, Filt, Smedning, Plantefarv-
ning, Stenhugning, Knive, smykker, Gummi, Papirmageri,  
trædrejning og Morgen-Yoga .

Torsdag aften var der fællesspisning og underholdning 
med folkemusikerne Didde Fromseider og Sigurd Hok-
kings, der spillede egne numre .

En uge med kreativt håndværk, og hvor kursisterne skab-
te helt personlige og unikke brugsgenstande og kunst-
værker . En super dejlig uge med søde kursister og en god 
atmosfære alle dage .So

m
m

er
ku

rS
uS
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vi vil gerne præsentere 
et par kurser, som afholdes 
i Brylle i december 2014. 

malerI og medItatIon
lørdag d. 13. kl. 10 - 15.30

På kurserne får du en pause fra hverdagen og tid til 
fordybelse . Du er sammen med andre om en fælles 
interesse . Kurserne kræver ingen forudsætninger . Du 
får metoder til alle øvelser på kurset . Alle meditationer 
er guidede . Vi skaber billeder, hvor fokus lægges på 
billedets indhold og fortælling som en del af den person-
lige udvikling . Dagen starter med en meditation over et 
emne, derefter maler vi . Vi slutter med en runde, hvor vi 
fortæller om billederne . 

Smykke-tekStIl værkSted  
for Børn & vokSne
Hver søndag d. første i måneden - kl. 10.00 - 15.30

Kom og vær kreativ sammen med din veninde, din 
datter, mor, mormor, og andre opfindsomme, søde folk. 
Vi arbejder med nemme, enkelte teknikker og med få 
midler vil vi skabe flotte, spændende, sjove og unikke 
smykker & tekstiler i tråd med din personlige stil .  
I smykkeværkstedet arbejder vi som udgangspunkt med 
sølvtråd, kæder, perler, knapper, silke, hestehår o .l ., hvor 
tænger (bidetang, fladtang og rundtang) vil være vores 
primære værktøj .

Arbejder du med tekstiler, må du selv medbringe mate-
rialer og symaskine . (På værkstedet har vi en symaskine 
og en overlocker) Medbring alle former for tekstiler, tek-
stiltryk farver, perler, tråd, kæder og alternative materi-
aler, som du syntes kunne være sjovt at arbejde med . 

Kurset er for alle begyndere som øvede . Børn under  
12 år er meget velkomne .

kurSer I decem
Ber 

Se Verninge Husflids 
kurser på: 

http://Verninge.Husflid.dk 
 

og følg os på: 
http://Facebook.dk/ 

- Verninge Husflid

Ambassadørordningen i Brylle er nu en realitet . Hver 
gang der flytter en ny beboer til vores område, kommer 
ambassadøren rundt med blomster og velkomstmappe 
og byder velkommen . I velkomstmappen er der en folder, 
som kort beskriver Brylles fortræffeligheder, og ligeledes 
indeholder mappen gode introduktionstilbud fra klubber 
og foreninger til de nye brylleborgere .

Det er Brylle Lokalråd, der står for ambassadørordningen, 
som består af Tommy Dalgaard fra Beboerforeningen, Kai 
Hou fra forsamlingshuset samt Vagn Top fra Menigheds-
rådet . 

På billedet ses landsbyambassadører fra hele Assens 
kommune .

Ny ambasadør i Brylle er Bente Paulli .

l a n d S B ya m B a S S a d ø r o r d n I n g L a n d s b ya m b a s s a d ø r o r d n i n g 
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Sæsonen for Old Boys-afdelingen er vel overstået, en 
hæderlig sæson på det resultatmæssige plan, men der 
er håb om bedre resultater – forklaring følger .

Blandt mange af spillerne, hører jeg et ønske om at 
rykke en række om, da vi er ved at være ”for gamle” til at 
spille, hvor vi gør – så hen over vinteren vil vi forsøge at 
aldersinddele spillerne skarpere og lægge op til et endnu 
bedre samarbejde med Tommerup og Verninge boldklub-
ber . Dette skulle gerne bevirke, at man kommer til at 
spille i en mere aldersrigtig række for hver enkel, som 
sikkert også vil afspejle sig i resultaterne .

I sommerpausen var det nødvendigt at træffe en be-
slutning, en beslutning som ikke var rar at træffe, men 
nød-vendig . Vi havde i fællesskab med Tommerup og Ver-
ninge søsat et fælles Old Boys-hold . Tilkendegivelserne 
for at være med på holdet strømmede ind, og vi var snart 
en trup på 20 + det løse, men trods den OK trup skulle 
det vise sig at være noget af en opgave at stille hold hver 
mandag . Der var også nogle mandage, hvor det ikke 
lyk-kedes . Viljen til at planlægge i familiekalenderen, at 
man skal ud at spille fodbold mandage, manglede hos 
for mange – og da der kom et par afbud for hele efterårs-
halvåret, var der ingen vej uden om, jeg blev nød til at 
trække holdet .

Lørdag den 11 . oktober havde vi afslutningsfest, en be-
givenhed mange ser frem til, hvor vi dystede i kongespil, 

petanque og indefodbold . Efter eftermiddagens dyster 
var det tid til at få noget at spise, menuen i år bestod af 
helstegt pattegris med Torbens flødekartofler til. Inden 
landskampen var der lige tid til at kåre årets spillere . For 
Super Old Boys blev det Henrik Berg, for Veteran Morten 
Stahl, og for Super Veteranerne blev det Morten Kappen  
– tillykke til dem . Det var en dårlig landskamp, men 
humøret var højt blandt de tilstedeværende – der blev 
snakket, raflet, spillet kort, og så var der også en, der 
udfordrede Peter Gade til en badmintonkamp – omend 
Peters modstander troede, det var en fægtekamp med 
bar røv og dolk . Tak for en hyggelig dag og aften til alle .

Der vil være mulighed for at holde formen vedlige ved 
fællestræninger enten onsdage kl . 19 .15 i Tommerup på 
kunstgræs (12 . nov . dog kl . 20 .00) eller torsdage  
kl . 19 .00 i Brylle . 

Slutteligt vil jeg gerne takke mit hold (Super Old Boys) 
for sæsonen, jeres opbakning til holdet – hvilket gør mit 
arbejde noget nemmere . 

Jeg ser frem til vinterens snak og forsøg på at dele 
spillerne ud på de forskellige hold – forhåbentlig går 
puslespillet op .

Med venlig hilsen

De gamle drenge, Peter Gade

old BoySerne
de gamle måtte ”Sluge en kamel”

Brylle BoldkluB til kampe skal det nok lykkes at blive . Til træningen møder 
man fint frem. 2. holdet bliver i serie 4.
Der er også startet fodbold fitness for damer, hvor Morten 
Nielsen træner damerne med lidt forskellige træningsøvel-
ser . . . og man afslutter med at spille på to mål .  
Ungdom hvor vi ikke har samarbejdet med Tommerup,   gik 
det ok med drengene U 7-8 og U 11, og pigerne gik det helt 
kanon . U 12 blev nr . 2, og U 13 blev nr . 1 . Flot  
og tillykke med resultaterne .
Hele pigeårgangen har også fået nyt spilletøj . Tak til alle 
sponsorer, og dem som fik det på plads.
Ungdom team Tommerup fra U 12 til U 17 blev det rigtig flot 
i de fleste rækker. U 13 og U 17 vandt rækken - tillykke, og 
U 14 blev nr . 2, så alt i alt synes je, at samarbejdet er helt 
kanon både sportsligt og socialt .
Sluttelig vil jeg/vi i Brylle Boldklub takke alle, som giver en 
hjælpende hånd med. Det er guld værd, at vi kan løfte i flok 
og opnår, at få tingene bliver gjort/lavet. Tusind tak til alle 
sponsorer, så vi bl.a. kan lave dette flotte blad.
Med ønsket om en Glædelig Jul og Godt Nytår  
og på gensyn i 2015 .
Poul Krog, formand  
 

formandenS BeretnIng
Ja så  nærmer vi os 2015 . . .  Hvad er der sket i året 2014, 
både sportsligt og andre tiltag . . . 
Vores nye boldrum er blevet færdigt, men der mangler lige lidt 
småting og maling, men langt om længe fik vi det taget i brug.
Vi har også Eigil til at søge midler til at få renoveret vores 
multiarena...  Indtil nu er der kommet flere sponsorater/til-
skud, så må vi lige se, hvordan det endelige resultat bliver .  
Sommerfesten blev helt kanon, hvor mang e deltog . Især 
lørdag aften opnåede vi et pænt overskud, så vores ungdom 
kan komme afsted på ture og stævner . . .  Tusind tak til alle, 
som ydede en stor indsats, både som hjælper med at få det 
hele sat op og ned, og andre som bidrog med hjælp og ting til 
sommerfesten .
Sportsligt set for senior og ungdom er det gået ok . Allan 
trådte til ved senior i foråret med kort varsel, så de nåede lige 
at blive i serie 2 . Pt hvor holdet har spillet 1 . halvdel, ligger de 
meget tæt på bunden, men med lidt mere vilje og fremmøde 
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team tommerup  
u13 drenge - året der gIk!

U13 C 
Bagerst fra 

venstre: Jan, 
Mads, Rune, 

Christian, 
Christoffer, 
Jeppe, Lars 
- forrest fra 

venstre: 
Alexander, 
Christian, 
Magnus, 
Jeppe B. 

- liggende 
Mathias.

BRYLLE 

B
O L D K LU
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året der gIk - u13
tage. Også efteråret blev en rigtig flot sæson for  
begge hold, hvor B-holdet vandt deres række, og C-holdet 
blev nr . 3 - kun 1 point efter nr . 1 og 2 .
Optakten til efterårssæsonen startede allerede midt i August 
i Kerteminde, hvor B-holdet deltog i ”Kampen om Øen” . Dette 
var en lang blæsende dag, hvor vi kørte hjemmefra kl . 8 .30 
om morgenen og først var hjemme igen omkring kl . 17 .30 . I 
denne turnering mødes nogle af de bedste U13-hold på Fyn, 
hvor ”hovedpræmien” er en finalekamp på Odense Stadion 
som optakt til en Superligakamp. Drengene spillede en flot 
turnering og nåede semifinalen, hvor de skulle møde Tarup-
Pårup . Herunder ses referatet fra OB-journalisten, der fulgte 
stævnet hele dagen:
I den anden semifinale stod TPI overfor turneringens vel nok 
største overraskelse, Team Tommerup, der til daglig frister 
en tilværelse i B-rækken. Det var dog ikke til at se på banen, 
hvor de to hold afgjorde sagerne i en tæt og til tider taktisk 
præget affære. Team Tommerup kæmpede bravt, men måtte 
til sidst se sig slået af et - igennem hele turneringen - vel-
spillende og disciplineret TPI mandskab.
De gode resultater er opstået på baggrund af drengenes 
træningsindsats, der er helt utrolig flot. Der er 18 drenge til 
de 2 hold, og uanset vejret er der næsten fuldtalligt frem-
møde til hver træning .
Vi har gennem det seneste 1½ år gjort meget ud af at stå 
sammen som hold, og det høster vi frugterne af nu . Når dren-
gene er i kamp, giver de aldrig op, og de bakker hinanden op, 
når det er hårdt - der er altid positive kommentarer fra alle . 
Det er fantastisk at følge og være med til .
En stor tak fra trænerne for den store indsats, drengene viser 
til både træning og kamp - også en stor tak til alle de forældre 
og bedsteforældre, der fast følger vores kampe - ude og 
hjemme!
Vintertræningen vil vi bruge til at styrke konditionen og spil-
forståelsen, så vi står endnu stærkere i den nye sæson, hvor 
udfordringerne bliver endnu større . Mange tak for i år .
Mange hilsner fra trænerteamet - Lars og Jan

Inden sæsonstart havde Middelfart Sparekasse sponso-
reret nye spilledragter til drengene samt træningsdragter til 
trænerne, således at vi ser præsentable ud, når vi tager rundt 
på Fyn . Begge hold her i det nye tøj .
Vi startede sæsonen som U12 og havde tilmeldt hold i både 
B og C rækken, og forårssæsonen blev en stor succes, da 
drengene blev nr . 3 i B-rækken og vandt C-rækken suverænt .
Efter sommerferien rykkede drengene op som U13 spillere 
og er nu blevet ungdomshold, og successen ville ingen ende 

U13 B Bagerst 
fra venstre: 
Jan, Mads, 
Simon, Jonas,  
Andreas, Rune, 
Rasmus, Lars - 
forest fra  
venstre: Lasse, 
Christian, 
Mathias, Lukas, 
Tobias og 
liggende Isak.

multIarena
I forbindelse med istandsættelse/opgradering af multi-
arenaen ved Brylle Fritidscenter, hvor målet bl .a . er at få 
lavet kunstgræsbelægning, har Eigil Kristensen påtaget 
sig opgaven med at søge diverse fonde om økonomisk 
støtte til projektet .
Eigil er i gang med at lave et rigtigt godt stykke arbejde i 
den forbindelse, og det er dejligt at se, at dette arbejde 
også kaster økonomisk støtte af sig . Bl .a . har man søgt 
Fionia Fonden, som har støttet projektet med et beløb på 
kr . 50,000,- .
Cheken blev overrakt ved en ceromoni afholdt på Odense 
Rådhus . Desværre var Eigil selv forhindret i at modtage 
den, så i stedet deltog Poul Krog for Brylle Boldklub og 
Arne Roger Nielsen for Brylle Fritidscenter .
Cheken blev overrakt af formand Bo Stærmose og fonds-
direktør Knud Gether .
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rema 1000 har sponsoreret nyt tøj til u 14 
team tommerup drenge 11-mands

Brylle BK havde arrangeret en tur til Legoland for U10 
& 11 . Mandag den 13 . Okt . I efterårsferien . Cheftræner 
Søren Mertz og kasserer Mette Diernisse  samt  under-
tegnede sørgede for transporten og for at holde styr på 
tropperne .

På trods af vejrprofeternes spådom om rusk og regn drog 
tropperne afsted fra morgenstunden og ankom med 
masser  af kampgejst til at indtage Legoland .

Det lykkedes også over alt forventning, robotter, rutche-
baner,  karusseller, skydebaner og brandbiler blev ind-
taget og testet grundigt .  De hjemmesmurte madpakker 
blev indtaget under åben himmel og den lovede regn og 
rusk udeblev heldigvis, da det kun blev til et par dråber 
i løbet af dagen. Tak til Brylle BK for en mægtig fin tur til 
fodbolddrengene .

Trænerassistent Tommy Dalgaard 

Bagerst fra venstre Marcus, Nikolaj, Sigurd, Kristian, Emil. 
Forest fra venstre Steen, Rasmus, Niklas, Simon, Lucas.

Lucas, Simon og Nikolaj på kanosejlads.

Brylle 
BoldkluB 

I legoland 
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Men jeg er stolt over at have en datter på det hold, for de står 
sammen i tykt og tyndt og kæmper altid til sidste blodsdråbe, 
og sammenholdet er i top .
Pigerne har lige haft en ”ryste-sammen-hygge”-overnatning i 
Klubhuset i Tommerup, hvor vi var et par mødre, der service-
rede pigerne med mad og kage og tog en overnatning på 
gulvet .
Det blev et super hyggeligt døgn i selskab med ”tøzerne”  
- hold da op, der er gang i dem . Trænerne - Morten og Brian 
- udnævnte Årets Spiller under spisningen - og valget faldt 
ganske fortjent på Natasha .
Efter spisningen måtte vi lige have fat i Ungdomsformanden 
Lasse for at få Wii’en op at køre, og så skal jeg ellers love for, 
at der blev Wii’et og gamet med Just Dance 4, Super Mario 
 (ja, det eksisterer stadig :-)), spillet kort og storhygget .
Omkring kl . 2 om natten faldt der ro over gemytterne, og da 
de blev vækket 8 .50 næste morgen, var de noget sløve - men 
der kom fart i futterne, da de blev gjort opmærksomme på,  
at der var få minutter til, at Morten og Brian ville komme til 
morgenmad .
Sæsonens sidste kamp står lige for døren, og her skal jeg 
selvfølgelig med ud og heppe - disse skønne piger bliver fulgt 
lige til sidste dommerfløjt ... og så kommer jeg igen til foråret.
Tak for en dejlig sæson .
Mange hilsner den fodboldtossede Mor

Natasha blev velfortjent Årets Spiller.Hygge på fodboldbanen...

U17 pigerne - Kamp mod Bogense 1 . november 2014:
Bagerst fra venstre: Cecilie, Rebekka, Freja, Simone, Emma, 
Sara, Helena, Emily, Nikoline, Marie Louise, Mathilde,  
Natasha, Madeline og målmand Natacha
Til forårssæsonen fik pigerne nyt spilletøj - de havde sidste 
sæson spillet i Tommerup Boldklubs farver, men som Team 
Tommerup hold spiller man i sorte bluser og røde shorts, så 
der måtte nyt til .
3L har velvilligt sponsoreret dette flotte sæt til pigerne.
Når man følger U17 pigerne, så får man set Fyn, for de kom-
mer over det hele - lige fra Bogense til Svendborg, så der er  
masser af tid i bilerne til at få snakket - men det er dog 
alligevel ikke altid nok :-) - som medkørende tilskuere skal 
vi forvente, at det også tager laaaang tid for pigerne at gå i 
bad .
Til tider er det lidt op ad bakke at følge pigerne - de spiller to 
rækker højere end i foråret, for at slippe for køreture til Syd-
jylland - men det betyder også, at de har mødt hold, der rent 
faktisk var U17 spillere, og de er - må vi konstatere -  
bare større .
Pigerne spiller flot sammen, men har i en del kampe sim-
pelthen været uheldige og har chance efter chance uhel-
digvis haft stolpe ud - og modstanderne har ofte - desværre 
- stolpe ind .

team tommerup - u17 pIger 
- Set med en morS øjne
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Brylle 
petanquekluB
Klubturneringen 2014 er færdigspillet, mestre blev 
Hovard Nielsen og Poul Svensson . Der er også afholdt 
rødvinsturnering, som Ellen Olsen og Frederik Jensen 
vandt .

Der spilles stadig tirsdag eftermiddag fra kl . 15 samt 
lørdag formiddag fra kl . 10 .

Klubben ønsker medlemmer og gerne nye medlemmer - 
glædelig jul og på gensyn i 2015 .

tennIS
Så er tennissæsonen slut for i år . Vejret har jo været  
fantastisk, så det kunne vi ikke klage på . 

Både damer og herrer har været ude at spille kampe, og som 
sædvanlig har vi tabt alle vores kampe, men vi har haft en 
rigtig hyggelig ”3 . halvleg” . Har dog måtte afslutte en enkelt 
kamp uden at kunne spille den færdig på grund af styrtregn . 

Men vi kunne godt tænke os, at der kom lidt flere til tennis. 
Vi har fine baner, og det er altid til at komme til at spille, når 
man har lyst . Så kom og prøv til næste år, når vi starter op 
igen . Det gør vi omkring 1 . maj, når banerne er klar, og vejret 
er med os .

Tak for i år og velkommen til næste år - 2015 .
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• Dame &
herre klip

• Følger
tidens
trends

• I konstant
udvikling

• Høj
kvalitet

• Gerne
tids-
bestilling
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julefrokoSten 2014JULEfroKoSTEN 2014
Så blev julefrokosten 2014 endnu en gang godt  
overstået . Ca . 300 mennesker var mødt op til hygge- 
lig stemning og med godt humør . 
Under spisningen leverede No Boundary musikken,  
og bagefter var det Festkartellet, der spillede op til 
dans med alle de gode hits fra 80’erne. De var i top-
form, og det var gæsterne også . Det er jo dejligt at  
se folk komme på dansegulvet og gi’ den gas. 
Brylle Boldklub vil meget gerne høre kommentarer i 
forbindelse med dette års valg af orkester, Hvordan 
man oplevede det, og evt . hvad man kunne tænke sig 
anderledes . Skriv en mail med jeres kommentarer til 
johnnygodbersen@hotmail.com . 
Brylle Boldklub siger tak for den gode opbakning til 
afholdelse af julefrokosten og på gensyn i 2015 . 

Alle ønskes en rigtig Glædelig Jul samt et Godt Nytår!

BRYLLE 

B

O L D K LU
B
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vIgtIge telefonnumre I Brylle og omegn
funktIon   navn maIl  tlf

Brylle gymnastikforening
Formand  Marie Krusell Howit  m_krusell@hotmail .com 40 75 85 54
Næstformand/sekretær  Mette Pedersen wandrup@live.dk,  28 71 37 92
Gymnastik Mette Flintholm metteflintholm@hotmail.com 22 31 76 10
Brylleløb  Majbritt Hansen majbrittlarsen78@hotmail .com 24 94 45 67
Badminton/fritidscentret/ 
Brylleborgeren Martin Hermann  hermann1972@hotmail .com,  31 52 24 66
Brylleborgeren Kim Holst  kimholst@hotmail .dk 61 26 38 78
Kasser/hjemmesiden Eva Mosberg eva@team-mosberg.com 60 14 23 34
Revisor  Mette Runge  51 16 62 02
 Sara Skytte Eist  51 51 04 25

Brylle private Børnehave 
Leder  Rikke Feldborg Johannesen leder@bryllebh .dk 53607115
Formand for bestyrelsen Jacob Andersen info@bryllebh .dk 61287952

Brylle Boldklub 
Formand  Poul Krog poulmkrog@sport .dk 23834162
Ungdomsformand  Lars Rasmussen brylle23@hotmail .com 50474894
Sekretær  Jesper W . Larsen jesper .larsen@kruuse .com 40804546
Kasserer  Mette Diernisse famdiernisse@gmail .com 50907478
Bestyrelse  Mads Rasmussen madswrasmussen@live .dk 23710870
 Michael Stigsen mstisen@gmail .com 26787965
 Johnny Godbergsen johnnygodbergsen@hotmail .com 29434449

tommerup rideklub
Daglig leder Kjeld Frederiksen  40357781
Formand Stine Borgesen stine@michaelsmaskinstation .dk 28103034
Kasserer Tina Hein Lauridsen tinahein24@gmail .com 41410824

Brylle Fritidscenter
Formand Mogens Rasmussen mprasmussen48gmail .com 24208232
Næstformand Henning Berg  61763264
Kasserer Finn Henriksen finnbhenriksen@sol.dk 21606468
Sekretær Arne Roger Nielsen arneogbetty@gmail .com 40111115
Bestyrelse Carsten Olsen foxolsen@youseeme .dk 20142539

Brylle Forsamlingshus
Formand Kai Hou  formand@brylle-forsamlingshus .dk  
Udlejer Irene Hou info@brylle-forsamlingshus .dk 64751657
Øvrige bestyrelse   22844671

FDF
Formand Birthe Beyer  50590064
Kasserer Tommy Poulsen  21363651
Bestyrelsesmedlem Kim Hansen  40239128
Bestyrelsesmedlem Judith Freltoft  27482748
Rep . Fra menighedsrådet Birthe Sørensen  64751871
Kredsleder Christian Møller Pedersen  41178360

Beboerforeningen
Formand  Tommy Dalgaard tommydalgaard@mail123 .dk 29466353
Kasserer Bjarne S . Andersson bjarne .s .andersson@hotmail .com 29805112
Bestyrelsen Henrik Gabs gabs@henrikgabs .dk 40881880
 Carsten Damgaard c .d .s@mail .dk 40423797
 Peter Skytte psp@p-f .dk 24434567
 Annette Clemmensen anettebrolykkepedersen@yahoo .dk 25701698
 Hanne Winther hannew@ofir.dk 27141976

Brylle landsbyordning
Leder af landsbyordningen Trine Traun brylleskole@assens .dk 64746575
SFO Trine Traun brylleskole@assens .dk 64746583
Agerholm Børnehave og vuggestue Dorrith Arnecke doarn@assens .dk 64746672
Bestyrelsesformand Jonas Borch Jensen jonasb@bmb .sdu .dk 2990 8434
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Sæt         
I kalenderen

Beboerforeningen arrangerer fællesspisning i forsamlingshuset
tirsdag d. 20. januar - torsdag d. 12. marts - onsdag d. 6. maj

med venlig hilsen tommy dalgaard
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Nu nærmer vinteren sig, og vi glæder os allerede i Brylle børnehave . 
Både fordi det skaber mulighed for at have fokus på årstidernes 
meget tydelige skifte, men også fordi vi sammen kan være med til 
at afholde gamle traditioner og selv lave ny . Juletræsfesten er en 
tilbagevendende tradition, og børnehaven vil i samarbejde med Støtte-
foreningen igen i år byde velkommen til fest den 6 . december 2014 kl 
10 på Brylle skole for dem, som er interesserede . Vi håber så mange 
som muligt har lyst og mulighed for at deltage og gør i samme omgang 
opmærksom på, at børnehavens legeplads og udefacili-
teter er tilgængelige for alle i weekenden og efter 
lukketid på eget ansvar . Der bedes dog om 
at udvise respekt for disse faciliteter .

Børnenes interesser har været 
omdrejningspunkt i arbejdet med 
årstiden skifte . Der er blevet sam-
let blade i alle farver og former 
i skoven, som i børnehaven er 
blevet tørret og omdannet til fine 
kranse, som hænger og pynter . 
Børnene har haft kastanjer med i 
børnehaven, som vi har fået lavet 
fine dyr af og superflotte kranse, 
som kan pynte både i børnehaven og 
hjemme hos børnene . Det har ikke bare 
været en aktivitet, hvor det at pynte op har 
været i fokus, men også arbejdet med de mere 
finmotoriske egenskaber er kommet i fokus. Der er virkelig 
blevet øvet: at samle ting op med hænderne, trække blade på snore, 
klippe fine papirklip og tegne modeller af til nye udfordringer.

Børnene har været super modige og været på halloween  
skattejagt efter Draculas kiste og hans manglende sovedyr – det var 
virkelige uhyggeligt, men i fællesskab fik vi overvundet uhyggen og 
vist vores mod, og det endte med at være en rigtig hyggelig dag, hvor 
forældrene kom til kaffe og uhyggelige kager .

I samarbejde med Brylle skole deltog de ældste børn i Trim dagen 
og løb samlet set over 40 km – det var nogle super glade og lidt 
trætte børn, vi sendte på efterårsferie . De yngste og mellemste børn 
i børnehave havde inviteret børnene i dagplejen på besøg til motions-
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Brylle Børnehave
løb, og også her kom der flotte præstationer. Det var så hyggeligt at 
have dagplejebørnene med til at løbe rundt om huset, og alle fik fine 
krydser, som bevis for deres flotte resultater.

Brylle børnehave har i efteråret fået ny bestyrelse bestående  
af Formand Jacob Andersen, Næstformand Pernille Paarup, Uffe Lund, 
Vanda Skytte, Susanne Andersen, Dina Korspang  
og Morten Nielsen .

Jacob har i det nedstående beskrevet lidt om tankerne 
bag opstarten i børnehaven, og grunden til, at 

det er værd at arbejde videre i det fælles 
projekt Brylle Børnehave, er og bliver 

fremadrettet:

”Kære forældre (kommende eller 
nuværende) et stort tak skal lyde 
herfra . Grunden hertil er meget 
simpel – nemlig at I har valgt, at 
netop jeres barn/børn er med til 
at danne fundamentet af vores 
lille perle af oase – den private 

”Brylle børnehave” . Dette har været 
et projekt, som vi har brugt en hel 

del tid og energi på at ” få stablet på 
benene”, og resultatet taler helt for sig 

selv . Den opbakning, energi, arrangement, 
deltagelse mv . alle jer dejlige mennesker har ydet 

under forvandlingen fra de gamle lokaler og til, hvad de er 
nu, er helt fantastisk, tak, tak og atter tak for denne indsats .  For at vi 
fremadrettet kan holde liv i denne fantastiske lille lokale oase kræver 
det, at vi alle holder fokus på skabe så gode og trygge rammer for 
børnene og sammen får fortalt den gode historie om, hvad børnehave-
livet også kan tilbyde . Vi håber, at nye interesserede forældre og børn 
lægger vejen forbi Brylle private børnehave og ser vores faciliteter 
og derved måske blive vores nye legekammerater – ligesom alle i 
lokalområdet, der har fulgt med på sidelinjen altid er velkommen til at 
komme forbi og få et indblik i hverdagen i børnehaven .”

Vinteren i Brylle børnehave byder også på nye børn, og vi ser allerede 
frem til at kunne byde velkommen til endnu en gruppe børn, som er 
med til at fylde pladserne i børnehaven ud .
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Forældre-barn holdet er kommet super godt fra start, 
25 friske børn og deres forældre/bedsteforældre 
møder troligt op hver tirsdag og synger sange og leger 
på redskaber . I denne aldersgruppe er det især vigtigt 
at få stimuleret følesansen, muskel-led-sansen samt 
ligevægtssansen (labyrintsansen), så vi triller, kravler og 
hopper, samt laver en masse andet, der får kroppen i 
bevægelse . Som ny instruktør er jeg overvældet over den 
store tilslutning til holdet, og jeg synes, det er skønt at 
være sammen med så mange glade børn hver uge .

Kristina Sørensen

leger vi danselege, som de selv er med til at bestemme .
Til slut strækker vi ud, og pigerne går sammen to og 
to, hvor den ene ligger og slapper af, imens den anden 
maler med pensler på hænder og fødder . Dette sker til 
rolig afslappende musik, hvor man kommer helt ned i 
gear, og de nyder det .
Der er stadigvæk pladser på holdet til en masse dejlige 
danseglade børn .

Katrine & Mette

junIor rytme-pIger 
er et hold for pIger der går I 6-9 kl. 
På junior-rytmepiger arbejder vi med en masse læk-
ker grundgymnastik, men vi kommer også ind på en 
lidt bredere side af gymnastikken ved at snuse lidt til 
dan-sens verden, både moderne og street dance som 
hip-hop, house og girly . 

Vi arbejder målrettet frem mod forårets opvisninger,  
hvor vi vil rundt omkring på Fyn og vise, hvad vi kan .

Brylle 
gymnaStIkforenIng
forældre-Barn

dance fItneSS for Børn 
0.- 6.klaSSe
Vi er nu kommet godt i gang på Dance Fitness-holdet .  
Pigerne går til den, når der bliver danset til alt fra latin-
ske rytmer og til nutidens musik .
Pigerne synes, at det er sjovt at danse med på de sange, 
de kender, og indimellem bliver der også sunget med .
Vi er så småt begyndt at øve på nogen danseserier, som 
skal med til opvisningen d . 22 . marts 2015 . Udover det 
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turBotøZerne
På Turbotøzerne er der fart over feltet . Holdet er for 
piger fra 0 . - 2 . Klasse .

Vi kombinerer spring med dans, serier og leg . Vi arbej-
der med de grundlæggende elementer i gymnastikken 

Hver onsdag går det løs i hallen med først 
Zumba® gold (den ”lette”) og så Zumba® 
Fitness (den ”hårde”). 
sved på panden, smil på læben, og lækker musik 
i ørene. vi har det så sjovt at vi helt glemmer, at vi 
træner kroppen! Zumba er danse-fitness, men man 
behøver ikke at være rutineret danser for at kunne 
følge med. Man bliver da revet med af musikken, 
og det går som en leg! 

Har du ikke nået at tilmelde dig i efteråret, kan du 
nå at være med fra nytår, hvor vi begynder en ny 
sæson, som varer indtil slutningen af april. Husk 
at alle har mulighed for at komme og prøve det 
gratis! 

Mange hilsener, Diane Nielsen

på en sjov måde . Der skal være plads til alle, og vi skal 
svede og grine hver gang . 

Ud over to voksne trænere har vi 3 unge hjælpetrænere 
på holdet og vi træner hver torsdag fra 16 .30 - 17 .55 .

ZumBa® gold og 
ZumBa®fItneSSSpIllopperne

Så er sæsonen for spillop-
perne i fuld gang . Vi er kom-
met rigtig godt i gang og har 
28 super glade og dygtige 
gymnastikbørn på holdet .

På holdet lægger vi vægt på, at alle får en god oplevelse 
ud af at gå til gymnastik, at alle får rørt sig og får sved på 
panden, og at børnene får stimuleret alle deres motoriske  
sanser gennem gymnastik og leg .

Vi arbejder bl .a . med bevægelse til musik, rim og remser, 
små redskaber som ærteposer, bolde, faldskærm, fjer 
m .m . og redskabsbaner, hvor børnene bliver udfordret 
motorisk . Desuden øver vi de indledende øvelser til f .eks . 
koldbøtter, vejrmøller og håndstand .

Gymnastikhilsner  
Robin, Anna, Vanda, Louise og Catharina
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Der sker rigtig mange ting i Render, hvor Tommerup 
Rideklub holder til på Manngården’s ridecenter. I år har 
klubben fået afholdt op til flere stævner og mange andre 
arrangementer . 

Klubmesteren for pony og klubmesteren for hest blev kåret, 
og de fik deres pokaler til rytterfesten i juni. Klubben har i 
september holdt arbejdsdag, hvor der virkeligt blev arbejdet 
igennem, og rideskolen blev derfor gjort klar til weekenden 
efter, hvor der var aktivitet i ridehuset fra morgen til aften . 

Først blev der afholdt stævne i dressur for privatrytterne  
på deres egne heste, bagefter var der holdridning og indivi-
duelt dressurklasser for rideskolens ryttere .  For at Tomme-
rup Rideklub’s Støtteforening har mulighed for at lave tiltag, 
som kan forbedre forholdene for rideskolens brugere, blev 
der samme dag afholdt sponsorridning . Sponsorridning er, 
hvor to ryttere af gangen rider så mange omgange, som de 
kan nå på to minutter, og hver omgang ganges så med det 
beløb, som rytteren har fået indsamlet . Hver rytter har selv 
været ude og spørge familier, venner, lokale forretninger og 
erhvervsdrivende om sponsorrater . For at sætte lidt kulør 
på arrangementet skulle alle ryttere være udklædte, når 
de red . Det betød at der var alt lige fra ryttere i hullla hulla 
skørter, indianere, klovne, spejdere, cykelrytter, polospiller, 
nindja, og cowgirls . Der blev redet ca . 37 .000 kr . ind til 
støtteforeningen, som nu kan bruges til ting eller tiltag, som 
klubbens brugere kan få gavn af . Det første der er blevet 
brugt penge på, er store hvide plastikkegler med bogstaver 
på, til udendørs banen foran stalden .

I dette år har Kjeld Frederiksen været daglig leder og ejer 
af Manngården’s ridecenter i 25 år, og det blev fejret i 

rytterstuen med reception for familie, venner, gamle og 
nuværende ryttere fra nær og fjern . 

Senere på året holder klubben igen klubstævne, hvor ryt-
tere fra hele Fyn er inviteret til at komme med deres heste 
og konkurrere i dressurridning . Det er anden omgang af 
klubmesterskabet, så der igen til næste år kan blive kåret 
en klubmester for pony og en klubmester for hest .

Dette efterår er der igen mulighed for at komme og prøve  
at ride lidt på en pony, når klubben et par søndage i løbet af 
efteråret afholder ponygames . Ponygames giver mulighed 
for at komme og prøve en pony, uden egentlig at gå til rid-
ning på et af ugeholdene . Man møder bare op i stalden iført 
gummistøvler og praktisk tøj . Ridehjelm og sikkerhedsvest 
kan lånes af klubben . Dato for ponygames og klubbens 
andre arrangementer kan ses på 

www.tommerup-rideklub.dk 

Nymalet ridebane.

tommerup rIdekluB
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Den 6 . september var der Legens dag, og i år var dagens akti-
viteter blandt andet karrusel, menneskebowling, tovtrækning, 
ballonstafet og kongespil lavet af børnene selv . Tovtrækning 
var en hård konkurrence mellem drengene og pigerne, og i år 
var pigerne lidt stærkere end drengene, men der kan heldigvis 
tages revanche næste år. Karrusellen blev flittigt brugt af både 
ledere og børn, selvom man blev mere en godt rundtosset . Alt i 
alt en god dag med sjove lege og en vild karrusel . 

legenS dag

nye tIltag
Efter nedlæggelsen af avisindsamlingen, har FDF Brylle forsøgt 
at få en indtægt til vores forening på anden vis . Et af indsats- 
områderne er FynskSupportEl, hvor vi håber at nogle hus-
stande vil tilmelde sig .

Energi Fyn har via FynskSupportEl gjort det muligt for Energi 
Fyns kunder, at støtte en forening via deres elforbrug, uden at 
det koster en krone for husstanden . En tilmeldt husstand giver 
2 øre pr . kWh . de bruger, og det er Energi Fyn der betaler det . 
Lederne i FDF Brylle har været ude og indsamle tilmeldinger, 
men vi kan altid bruge flere støtter, så vi kan forsætte vores 
aktiviteter, her i Brylle . 

Hvis I vil vide mere om FynskSupportEl og derved støtte os, 
kan I kontakte kredslederen på tlf . 41176080 eller gå ind på 
EnergiFyns hjemmeside: www .energifyn .dk

vI Søger    en ny 
kaSSerer

desperat

Er det noget for dig, 
så henvend dig til Birthe Beyer 

på tlf . 50 59 00 64 . 
MIndre vederlag kan ydes .

√
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I de såkaldt gode gamle dage var Brylle et sted med mange 
forretninger og små håndværksmestre . Vi skal nok mere end 
50 år tilbage for at opleve det billede af Brylle . Alt det kan I 
læse om i den udmærkede beskrivel-se, Rasmus Andersen 
har gjort i bogen ”Brylle sogn i 1900-tallet”, en bog der stadig 
kan købes på Arkivet .

Møbelforretningen, Ryttergade 1, var gennem en lang årrække 
den største forretning i Brylle og det både i omsætning og 
fysisk størrelse . Den står nu tom og er sat til salg . Tove og Leo 
Nymann Andersen startede forretningen i mindre målestok 
i 1944 . I dag vil vi bruge betegnelsen iværksættere om det 
meget aktive par . Tove er  
90 år og bor på Sydmarksgården i Verninge . Hun mistede sin 
Leo for 3 år siden . Tove er særdeles åndsfrisk, og hun har en 
fantastisk hukommelse, men det kniber med fysikken . Hun 
befinder sig godt på Sydmarksgården, men det manglende 
salg af forretningen plager hende . Da det er oplagt at bede en 
person som Tove om at berette i BrylleBorgeren, har jeg været 
på hjemmet for at spørge hende . Det var Tove med på, og hun 
gik straks i gang med at skrive . Tove har skrevet mange sider, 
og det er blevet til meget mere, end vi kan skabe plads til i 
BrylleBorgeren . 

Tove har skrevet om sit og Leos meget indholdsrige liv, og det 
lige fra begges barndom . Og så naturligvis også hele forløbet 
om etableringen af forretningen og dens store udvidelse . Det 
er mange håndskrevne sider, jeg har fået til fri afbenyttelse .

Jeg har sammen med Tove sammensat nedenstående beret-
ning, som jeg finder relevant for brylleborgerne. 
Tove, du skal have meget stor tak for din store beredvillighed 
til at dele dine mange rige erindringer med os .

Ole Sand

IndlednIng

Jeg blev født på Frankfri Mølle for 90 år siden . 
Mine forældre havde den gang en lejlighed over 
købmands-gården . Her kunne man købe alt . Der 
duftede af krydderier og kaffe . Møllen lå op til en 
bæk, som dannede sogneskel mellem Verninge og 
Brylle . 

Der var skole begge steder, men det var langt at gå 
for børn i vort område . Derfor blev Solevad Skole 
bygget . Den var meget lille og rummede kun et klas-
seværelse . Der var wc i et lille skur i gården, og var 
vi tørstige, måtte vi forsyne os fra en pumpe . Vi gik 
i skole hver anden dag og kunne gå på skolen, til vi 
blev konfirmeret. Der var kun en lærer. 

Da jeg startede, var der lige blevet ansat en ny 
lærer, hr . Pedersen . Han havde ikke meget begreb 
om lærergerningen, men brugte mest tid på at læse 
avis og ryge pibe . Dertil kom, at han altid var sur . 

Heldigvis kom jeg fra første mellem til at gå på 
Marie Jørgensens Pigeskole i Odense . Jeg tog med 
rutebil kl . 7 og var hjemme kl . 16 . Det var ikke 
nemt at være bondepige på den skole . Jeg blev 
moppet på grund af mit sprog og mit tøj . Heldigvis 
stoppede det, da vi var 7 piger, der dannede en lille 
venindeklub . 

Jeg var glad for skolen, som jeg forlod efter min 
mellemskoleeksamen . Jeg har da også deltaget 
i skolens 25 og 50 års jubilæum . Jeg ville meget 
gerne have læst videre, men vor læge frarådede 
det, da jeg led meget af migræne, når jeg læste for 
længe . Mit største ønske var at blive jordemoder . 
Efter skolen arbejdede jeg i Røde Kors sammen 
med læge Høher, der var læge i Verninge .

Leo blev født i Hesselager, hvor hans forældre 
havde en isenkramforretning . Leo var en efternøler 
til 5 søskende. Han og hans forældre flyttede til 
Brylle til Mads Hansensgade 10, da Leo var 6-7 år . 
De lejede den ene af de 2 lejligheder . Han startede 
i forskolen hos frk . Jacobsen . Leo fortalte mig, at 
det ikke var så sjovt, for frk . Jacobsen favoriserede 
de elever, som bragte hende æg og slagtemad . De 
øvrige regnede hun ikke for noget .
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Da Leo kom over i Rytterskolen hos lærer Østergård, blev 
han glad for at gå i skole . Læreren fortalte Leos forældre, 
at Leo var en af hans dygtigste elever, og at han burde 
fortsætte på gymnasiet, hvad Leo meget gerne ville . Det 
mente hans forældre ikke var en god idé, for han skulle 
ud at tjene penge. Leo blev konfirmeret i Brylle Kirke, 
men fest var der ikke råd til. Af sine store søskende fik 
han en bog, et par sokker og 5 kroner .

Leo prøvede mange arbejder fra han var 13 år . Han 
pakkede fisk, samlede kartofler, var i roerne og høstede. 
For sine sparepenge købte han en harmonika og lærte 
sig selv at spille på den . Han og hans 3 brødre dannede 
en gruppe, ”Nymanns Band” . De spillede ofte på de store 
herregårde til høstfester og det over hele Fyn og Lange-
land . 

Da Gutenberghus søgte unge mænd til at sælge uge-
blade, blev Leo antaget . Han kørte rundt med blade, 
bl .a . til mine forældre . Der så jeg ham første gang . Jeg 
gik til dans i Brylle forsamlingshus fra jeg var 12, og jeg 
dansede med Leo lige til krigen kom. Leo fik diplom og 
pengegave som Gutenberghus’ bedste sælger.

Da den anden lejlighed i huset på Mads Hansensgade 
10 blev ledig, lejede Leo den og startede et brødudsalg 
fra den. Leo fik mange kunder, for den gang kunne man 
ikke købe brød i Brugsen eller hos købmand . Snart efter 
udvidede han med slik, chokolade og is . Der var ikke 

elektricitet i forretningen, så Leo måtte hver morgen 
hente isblokke i Brylle Mejeri . Den gang kunne man kun 
købe runde flødeispinde til 10 øre. Leo fandt ud af at 
dyppe dem i chokolade . På den måde kunne han sælge 
chokoladeispinde til 15 øre .

I 1938 blev der lavet ny amtsvej gennem Brylle nord 
for Mads Hansensgade . Der blev udbudt byggegrunde 
til 800 kr . langs den ny vej . Det beløb havde Leo sparet 
op, så han købte en grund, Dannesbovej 3 . Takket være 
egen opsparing og et lån, fik han hurtigt bygget et be-
skedent hus med indlagt elektricitet. Det flyttede han ind 
i 1 . november 1938 med sine forældre . Der blev indrettet 
2 butikker, et brødudsalg, der hver dag fik leveret brød 
fra Borreby Mølles bageri, og en slikafdeling . Den anden 
butik var en blandet landhandel med alt lige fra drikke-
varer, tobak, kosmetik og arbejdstøj til musikinstrumen-
ter, grammofonplader, radioer og meget andet .

Leo ville gerne have en handelsskoleeksamen, og det fik 
han . Hver dag i 2 år cyklede han i al slags vejr til Odense . 
Når han var på skolen, passede hans forældre forretnin-
gerne, og når han kom hjem, stod han i forretningerne til 
kl 22 . Da de unge ikke havde nogle steder at være, kom 
de ned i forretningerne, snakkede og spiste is . Efter kl . 
22 måtte Leo i gang med lektier .

Fortsættes på næste side...

Toves fødehjem i Frankfri.
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Fortsat fra forrige side...

I 1940 begyndte jeg at komme sammen med Leo . Så 
blev jeg gravid. Den 16. november 1941 fik vi en lille 
pige, Inge . Vi blev gift i Brylle Kirke 5 . december 1941 . 
Jeg var 17½ år, og Leo var 23 år . 

Da Birkevej 3 blev sat til salg, flyttede Leos forældre ind 
der. Jeg flyttede med Inge ind til Leo i Dannesbovej 3. 
Leos forretninger gik ikke så godt, for grundet besæt-
telsen kunne vi ikke få varer nok, og det lidt, vi kunne  
få, var rationeret . 

Så fandt Leo på noget nyt . Han cyklede til Odense, købte 
avisen og så efter annoncer med salg af barnevogne . 
Han købte dem, og i begyndelsen trak han dem efter 
cyklen til Brylle, hvor brødrene Schjerning satte dem i 
stand . Leo havde let ved at sælge dem og det med god 
fortjeneste . Så begyndte Leo at opkøbe brugte møbler, 
sætte dem i stand og sælge dem . Det gik så godt, at vi 
kunne anskaffe en lille varevogn og på den måde spare 
udgifter til en vognmand . Det blev til mange soveværel-
ser, og brødrene Schjerning malede dem, så de så helt 
nye ud . Richard Hansen, der var saddelmager i Brylle, 
syede madrasser af papir, da møbelstoffer ikke kunne 
opdrives, og han fyldte madrasserne med træuld . 

Efterhånden var der møbler i hele huset . Vi måtte leje en 
lade i præstegården for at få plads til møblerne . Heldig-
vis blev Ryttergade 1, et 3 etagers hus, til salg i 1944 . 
Det købte vi .

I eftersommeren 1944 blev der indkvarteret tysk mili-
tær i Brylle, men heldigvis kun i ca . 3 uger . Det skete 
i forsamlingshuset, i forskolen og hos os . Ryttergade 
1 skulle tømmes for møbler, da huset skulle bruges til 
indkvarteringen . Vi var betænkelige for, at der skulle bo 
en tysk soldat ved siden af vort soveværelse . Heldigvis 
viste det sig at være en venlig og høflig herre, som gerne 
talte med os, når ingen andre tyskere var i nærheden . 

Han hed Adler og var jurist fra 
Hamborg . Han var ked af krigen 
og ikke nazist . Han sørgede for, at 
de øvrige tyskere i huset optrådte 
ordentlig over for vore kunder . 

En nat vågnede vi ved, at vort hus 
blev rømmet, og det viste sig, at 
der havde været et depot for am-
munition i kælderen . Nu kunne vi 
rydde op og gøre rent, og det var 
også særdeles nødvendigt ikke 
mindst i kælderen, hvor der havde 
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boet 6 unge soldater . Men så kom man fra kommunen 
og fortalte os, at der nu skulle bo tyske husvilde i Rytter-
gade 1. Vi besluttede os derfor selv at flytte op i huset, 
hvad der skete 1 . september 1944 . Førstesalen var lejet 
ud, så den kunne vi ikke komme til . 

Vi solgte så Dannesbovej 3 . Vi havde ikke meget plads til 
os selv, da alt var fyldt med møbler . Den 12 . december 
1945 havde vi den glæde at få vor dreng, Palle . 1948 
fraflyttede vor lejer, og så indrettede vi førstesalen til 
beboelse . 

Nu begyndte der rigtigt at komme gang i vor møbelfor-
retning . Vi indkøbte ny møbler fra mange små møbel-
snedkere rundt om på Fyn og i Jylland . Var møblerne 
fra Fyn, skulle vi selv hente dem . Var de fra Jylland eller 
Sjælland kom de i trækasser til Knarreborg Station, hvor 
vi hentede dem og pakkede dem ud . Kasserne skulle så 
returneres . Det var lidt besværligt .

I 1952 købte vi en stor lastbil . Det begyndte snart at 
knibe meget med pladsen . Da vi 
havde en meget stor have, opstod 
idéen om at bygge møbelhus . En 
tegning blev lavet, og så begyndte 
Leo, Hans bror Gunner og Richard 
at grave ud – også til kælder . Alt 
skete med håndkraft, og der blev 
kørt 256 fulde lastbil-lad bort . 
Jorden endte i mosen på Birke-
vej, og den skulle også læsses 
af med skovl . Da de kun kunne 
grave i deres fritid og i den lyse 
tid varede gravearbejdet 2 år . 
Dernæst blev der støbt kælder, og så var der ikke flere 
penge til byggeri . Vi måtte vente 3 år, før byggeriet kunne 
påbegyndes . Møbelhuset stod færdigt 1957, og samme 
år kunne vi tage 1000 kvadratmeter udstillingslokale i 
brug . Vi tog på møbelmesser, og store møbeltransport-

biler afleverede møbler. Vi handlede også med tæpper, 
lamper og malerier . Jeg tog stort kørekort, så også jeg 
kunne køre ud med møbler . Snart efter købte vi vores 
første møbelbus. Leo var meget opfindsom, også når det 
gjaldt reklamer og annoncer . Det gav os mange kunder . 
Da vi holdt 25 års jubilæum i 1982, sendte vi balloner 
op med gavekort i . Vi holdt også 40 og 50 års jubilæum . 
Jeg læste til indendørsarkitekt og fik eksamen 1968. Det 
satte mig i stand til at lave mange udstillinger og under-
vise elever på højskole .

Da kommunen i 1976 krævede Birkevejs udmunding i 
Ryttergade lukket for gennemkørsel, for at give den nye 
brugsforretning på Hyldegårdsvej mulighed for udkørsel 
til amtsvejen, tabte vi hurtigt halvdelen af vor omsæt-
ning . Man kunne ikke længere køre forbi vore udstillings-
vinduer og se møbler .

Gennem alle de 70 år, vi havde forretningen, var vor 
sparsomme fritid helliget dans og musik . Vi skulle holde 
jernbryllup 5 . december 2011 . Gæsterne var inviteret og 

alt var klar til fest, men så faldt Leo 
den 8 . november og brækkede sin 
hofte . Han kom på hospitalet, men 
klarede ikke operationen, måske 
også fordi han havde en alvorlig 
diabetes . Leo døde 12 . november . 

Leo og jeg har haft mange gode år i 
Brylle med mange gode og trofaste 
kunder . Den tid er god at tænke til-
bage på . I alle de 70 år har vi aldrig 
været fra hinanden, men arbejdet 
sammen døgnet rundt . Efter Leos 

død blev jeg boende alene i møbelforretningen, men 
efterhånden kunne jeg ikke klare det store hus og trap-
perne. Den 5. maj 2013 flyttede jeg på Sydmarksgården, 
og jeg er meget glad for at være her . Jeg er nu 90 år og 
ønsker, at bygningerne i Brylle snart bliver solgt .

Tove Nymann Andersen
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Mange yder en stor indsats for at holde gang i Brylles for-
eninger, klubber og institutioner . Uden de frivilliges indsats 
var Brylle et lidt trist sted at bo . Med til den historie hører 
også, at der er en del i Brylle, og det er næsten udeluk-
kende kvinder, der jævnligt tager over på Sydmarksgården i 
Verninge og yder en stor indsats . 

Sydmarksgården er vort områdes plejecenter, hvor der bor 
45 ældre . Det ligger i dejlige omgivelser, og hjemmet er 
godt indrettet . De frivillige yder sammen med det ansatte 
personale en stor og god indsats for at skabe trygge og 
glade rammer for beboerne . Jeg har været på Sydmarks-
gården et par gange, og jeg er imponeret over, hvor godt 
livet udfolder sig på hjemmet . 

Et af mine ærinder har været at hente en beretning til 
BrylleBorgeren . Mange af beboerne har boet mange år i 
Brylle, og flere ældre er gode til at huske og fortælle. Jeg 
håber at kunne bringe beretninger i BrylleBorgeren fra 
nogle af de ældre på Sydmarksgården, så de yngre brylle-
borgere kan lære lidt om livet i det gamle Brylle .

Også inden for et andet område stiller brylledamerne 
trofast og talstærkt op . Det er i genbrugsbutikkerne . Her 
tjenes mange penge til godgørende formål .

Der er god grund til at fremhæve Brylles indsats på frivillig-
hedsområdet .

Ole Sand

tre korte FrA kNuD
Der var en dreng, der var meget ked af at gå i skole. Det var nok ikke Brylle - skal vi ikke sige i Vestjylland? En morgen kom han hurtigt tilbage fra skolen. - Vi har fri, råbte han. 

- Er læreren da blevet syg, spurgte moderen? - Syg, sæje do – næj, det æ møj beje – han æ dø!

Tanten var på besøg. 

- Nå, lille Pia, hvad skal du så være, 

når du bliver stor? 

- Jah, det kommer an på – hvis jeg 

får bryster, no’n store no’n, så skal 

jeg være filmskuespillerinde, men 

hvis jeg ingen får, så bliver jeg nok 

bibliotekar!

 

frIvIllIge kræfter

- Jeg har læst, at en kamel kan gå i otte dage uden at drikke. - Åh ja, jeg har også en kamel der-hjemme. Han kan drikke i otte dage uden at arbejde.
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I Brylle

Onsdag 20 . august kørte veteranklubben tur i Brylleområdet . 
Det var i voldsom blæst, men det påvirkede ikke de gamle flotte 
og skinnende bilers kørsel . Niels Jørgen Top, der havde planlagt 
turen, kørte foran i sin Vauxhall fra 1948 . Og nej, den Ferrari 
veteran, der netop er blevet solgt for over 100 millioner kr ., var 
ikke med i følget . Turen startede kl . 18 på Voldsgård ved Borre-
by og sluttede hos bror Vagn. Kortegen kørte ind ad den flotte 

allé på Vesterlaugsvej kl 19, og der var god plads til bilerne på 
gårdspladsen . Mange roste Niels Jørgen for den smukke tur .

For at kunne kaldes en veteranbil, skal bilen være mindst 35 
år gammel . Den ældste af bilerne i optoget var en Opel Kapitän 
4-dørs sedan fra 1939 – altså en 75 år gammel dame – helt 
uden rynker og andre alderdomstegn . Deltagerne spiste deres 
medbragte mad, og hyggede sig bravt, inden turen gik hjemad . 
Nu skal bilerne atter poleres, i garage og gøres klar til næste 
tur. Der køres træf den 3. onsdag i månederne maj-sept./okt.

Fælles for alle bilerne er, at de er utroligt velholdte og top-
shinede. Vi så biler, lige fra små 2-personers til store flydere, og 
ejerne var meget stolte af dem . Af de ca . 25 veteranbiler, der 
deltog i dagens opvisning, var kun 2 ført af kvinder . Styringen af 
den slags ærværdige biler er åbenbart endnu ikke helt overta-
get af kvinder . Anne Lise Gustafson, der er formand for veteran-
klubben, kørte i en Mercedes Cabriolet fra 1955 . Hun fortalte, 
at hun og hendes mand har 3 køreklare veteranbiler samt en 
Riley Falcon fra 1936, der er ved at blive klargjort . 

Dansk Veteranklub (DVK) har 5 .900 medlemmer, hvoraf de  
800 bor på Fyn . Bilerne skal synes hvert 8 . år, og der er re-
striktioner for hvor tit, de må køre, og de må ikke bruges som 
familiebil .

Ole Sand
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 i Sfohalloween
De seneste par år har vi i Brylle SFO fejret halloween, og i år var 
ingen undtagelse . 

Onsdag den 29 . oktober var der inviteret til forældrekaffe, og i 
den anledning var der dømt uhygge over hele linjen . Børnene 
var i fuld sving med bagning og dekorationer i ugerne op til 
”forældrekaffedagen” . Nogle havde bagt ulækre kager i alver-
dens giftige farver, og der var blevet klippet og klistret og pyntet 
op i flere rum, hvor skeletdele lå og flød mellem flasker med 
gift og blod . Der var godt gang i sminke og teaterblod, og der 
dukkede det ene monster værre end det andet op i eftermidda-
gens løb. Der var flere, der fik drabelige sår og kom med blodet 
løbende ned i øjnene .

Til dagen var der også blevet indrettet et uhyggerum . Derinde 
var der bælgmørkt og lugtede af våd skov, og man kunne gå 
rundt mellem træstammer og nedfaldne blade . Det vrimlede 
med hekse, mordere og mumier, som skræmte folk fra vid og 
sans . Heksen bød på smagsprøver for dem som turde, fy for 
den… det smagte som blå kartoffelmos . Der var også et par 
hekse, som skulle have hjælp til at finde deres edderkop, og et 
andet sted skulle man have fingrene i en underlig substans for 
at fiske ting og sager op.

I den rigtige, udendørs skov var der arrangeret et zombieløb, 
hvor det gjaldt om at slippe uden om de skrækkelige zombier . 
Arrangementet var en stor succes . Udover SFO-børnene havde 
vi besøg af ca .60-70 forældre og søskende .

Personalet i SFO
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vanen tro deltog Brylle skole i skolernes  
Motionsløb fredag inden efterårsferien.
I år havde skolen fået hjælp af vores fantastiske samarbejds-
kolleger fra PAU-uddannelsen i Odense . PAU står for “Pædago-
giske Assistent Uddannelse” . De studerende på uddannelse 
har et samarbejde med Brylle Landsbyordning . Kort fortalt 
består samarbejdet i, at de studerendes undervisning i perio-
der flyttes fra skolen i Odense til Brylle. I Brylle kombinerer de 
studerende så teori og praksis ved, at de planlægger aktiviteter 
og afvikler dem sammen med vore elever . Det var lige nøjagtig  
det, de gjorde fredag op til efterårsferien . PAUerne havde til- 
rettelagt lege og aktiviteter for alle elever på skolen hele for-
middagen .

Ved middagstid afviklede vi så løbet i Krybilyparken . Eleverne 
løber/går på en 1 km rundstrækning i mere end en time, og der 
bliver holdt øje med, hvor langt hver enkelt løber .

Efter løbet samles alle på skolen, hvor det offentliggøres, hvor 
langt de bedste har løbet, og udregninger viser, hvor langt ele-
verne på de forskellige klassetrin har løbet i gennemsnit .

På Brylle skolen er eleverne fantastiske til at løbe .

Hos de ældste elever var det 6 . klasse, som havde det højeste 
gennemsnit . Eleverne løb her 13,25 km i gennemsnit . Hos de 
yngste løb 3 . klasse længst – de løb 8,09 km i gennemsnit .

I 0 . klasse løb de 7,05 km i gennemsnit, mens de i 1 . klasse 
løb 6,3 km og i 2. klasse løb de 7,1 km  - meget flot løbet af de 
yngste elever .

Hos de store kunne 4 . og 5 . klasse ikke følge med 6 . klasse .  
4 . klasse løb 9,06 km, mens 5 . klasse løb 9,82 km i gennem-
snit .

Mange elever er glade for, at de ikke får konkurrence fra den 
nuværende 6 . klasse næste år, og det bliver spændende, om 
den nuværende 3 . klasse kan forbedre sig, og give de nuvæ-
rende elever fra 4 . og 5 . klasse konkurrence næste år .

Eigil Kristensen

eleverne 
gav den gaS
ved SkolerneS 
motIonSløB
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Vi var 30, der torsdag 4 . september kl 10 steg på den bus, der 
skulle føre os til Billund Lufthavn . Alt gik planmæssigt, og vi 
var på Vargar Lufthavn på Færøerne kl . ca . 15 . Og så starte-
de 5 eventyrlige dage . En bus kørte os til en af de nordligst 
beliggende bygder, Gjogv, hvor vi skulle overnatte . Færøerne 
har et landskab, særdeles forskelligt fra det fredelige og blidt 
svungne danske landskab . Naturen er vild og storslået, og 
bygderne syner meget små, set oppe fra højderne. De fleste 
veje er ganske gode, men smalle og snor sig i serpentiner op og 
ned ad bjergsiderne . Overalt på de magre bjergsider færdes får . 
Der er ca. 50 % flere får på øerne, end der er mennesker.

Nogle steder fører vejen ad smalle tunneller gennem bjerge 
eller under fjorde . Cyklister ser man ikke mange af, men det er 
også helt forståeligt . Der er ikke plads til dem, og ingen hvide 
vejstriber giver dem et lille frirum . Bygderne ligger ude ved 
havet og trykker sig, omkranset of høje bakker . De højeste er 
knapt 900 meter, og adskillige har meget stejle sider . I mange 
af fjordene er runde afgrænsede lakseopdrætningspladser . De 
fleste huse er små, ligger tæt og er af træ. Hver bygd med res-
pekt for sig selv har mindst en skole og en kirke . I nogle skoler 
går der under 10 elever . Kirkebænkene er godt besat, idet be-
folkningen er langt mere kirkeligt aktiv, end vi danskere er . Det 
gælder særligt i bibelbæltet, hvor den næststørste by, Klaksvig, 
ligger . Kingos salmer synges ofte i kirkerne . Alle færinger taler 
dansk, og de lærer det i skolen fra 3 . klasse .

Vi havde en særdeles kompetent dansk turleder, Claus Rej-
strup, som har boet på Færøerne i 42 år . Mange af de sevær-
digheder, vi besøgte, havde vi lokale specialister til at fortælle 
om . I to af kirkerne sang præsten eller den person, der fortalte, 

tur tIl færøerne
en salme 
for os . Vi 
så Nordens 
Hus, et meget imponerende bygningsværk med græs på 
taget – alle mate-rialer i bedste kvalitet. Også Domkirken fik 
vi forevist .  
I kælderen var netop hængt nogle meget unikke kunstværker 
op . Det var bibelske motiver, hvert udført med utallige små 
træstykker, smukt bemalet . Bagefter kunne vi nyde resterne 
af en overdådighed af lagkager, wienerbrød og småkager . 
Det var imponerende oplevelser for øjne og maver .

Vi var meget heldige med vejret - tørvejr, solskin og kun lidt 
vind . Det var helt ukarakteristisk for øerne, men af og til så 
vi også hurtige vejromslag og tåge drive ind over bakkerne . 
Hver dag bød på store og spændende ture i bus . Vi kørte 
således over 700 km, hvortil kom, at vi også var ude at sejle, 
nemlig til den sydligste ø, Suderø en to timers sejlads fra 
Thorshavn, hvor vi boede på Hotel Thorshavn ved havnen 
midt i byen . 

Vi var i Brylle mandag aften kl 22 . Flere fortalte, at bukserne 
strammede en del om livet, men vi blev nu også godt af-
fodret .

Alle var enige om, at det havde været en helt fantastisk og 
begivenhedsrig tur . Stor tak til Gitte og Henning Egedal og 
til Eva Hansen . De trådte til, da Lilly og Rasmus Laursen 
desværre var forhindret i at deltage .

Den 22 . oktober sattes et punktum for rejsen, da rejsedel-
tagerne mødtes på Rytterskolen og så på billeder fra turen .

Inge og Ole Sand

fæ
rø

er
ne
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den Store klaSSefeSt
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Fredag den 5 . september var der arrangeret klasse-
fest for ”de gamle fra Brylle og Tallerup Skole” – 
nærmere betegnet os, som startede i Brylle Skoles  
1 . klasse i 1970 og som i 1977 kom til Tallerupskolen 
og blev forenet med eleverne derfra . Vi var ca . 65 
elever i alt, fordelt på 3 klasser . 

Ildsjæle havde sat noget i gang – og takket være Face-
book og alles velvilje til at samles, endte vi med at 36 
personer mødte spændte og forventningsfulde op . 
Desværre var det ikke lykkedes at komme i kontakt 
med alle, og enkelte havde heller ikke mulighed for at 
deltage . Dem håber vi at se om et par år, når vi skal 
mødes igen . 

Festen skulle holdes hos Lene Jacobsen, som bor på 
sin fædrene gård i Stærmose . Her blev der jo holdt 
mange børnefødselsdage i 70’erne – og danseunder-
visning, har jeg hørt . Da mødetiden nærmede sig, var 
det tæt på kø-kørsel på Stærmosevej . Folk kom fra 
nær og fjern – de fleste dog fra Fyn – men Irene og 
Marianne fra København, Pia fra Tønder, Dorte fra 
Kolding, Hans Henrik fra Fredericia, Michael fra Viborg 
og ikke mindst min lege- og skolekammerat gennem 
hele vores barndom, Majbritt fra Holstebro . 

den Store klaSSefeSt
Af Maud Hansen

Gensynsglæden var stor – og efterhånden fik man også 
sat navne på de ansigter, som man ikke lige genkendte 
i første omgang . Mange havde ikke set hinanden siden 
skolen, og ja – vi har jo nok ændret os lidt alle sammen, 
men alligevel genkaldte vi hurtigt synlige kendetegn hos 
hinanden . 

Vejret var pragfuldt, og med hjælp fra en flink nabo fik 
vi taget et supergodt klassebillede i haven foran det 
gamle stuehus, inden vi skulle sætte os til bords . Lene 
havde dækket op i de små stuer og på terrassen, og her 
kunne vi indtage den lækre mad fra Torben Slagter . Efter 
at have spist og snakket (nok mest det sidste) flyttede 
vi rundt i stuerne og udvekslede minder – nogle havde 
gamle fotos med – ja sikke en stil vi havde dengang . 
En del holdt til i køkkenet, hvor en stor opgave bestod i 
at lave kaffe til hele banden . Det tager sin tid med kun 
termokander og én 1 liter elkedel til rådighed .

Det var en herlig aften, fyldt med glade mennesker og 
sjove gamle minder . Hen over midnat begyndte vi at 
blive hæse, og for nogle af os varede det et par dage . Vi 
begyndte så småt at takke af; det tog jo sin tid at få sagt 
farvel til alle og på gensyn i 2016 . 
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Se film på STARK.dk

“ KompRomiS... 
deT fungeReR iKKe foR mig”

Martin Agerbo Murermester

STARK Tommerup 
Møllebakken 34 • 5690 Tommerup • Tlf. 6376 1200 

Tommerup_Profil_A6.indd   1 10/31/12   2:30 PM

Brylle

Få et OK Benzinkort med en sponsoraftale, så støtter du Brylle Boldklub med 6 øre 
hver gang du tanker benzin eller diesel. Når du har tanket 500 liter, får Brylle Boldklub 
en ekstra bonus. Det koster dig ikke ekstra - OK betaler hele beløbet. Har du et 
OK Benzinkort i forvejen, kan du også få det tilknyttet en sponsoraftale.
Bestil et OK Benzinkort med sponsoraftale på www.ok.dk. 

Tank billigt 
og støt
Brylle Boldklub
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SHOP PÅ

Fritidssæt
Overdel med lynlås 
og bukser.
Børnestr. 12-16 år,
dame. XS-L 
Normalpris 849,-29995

 

SPAR 
 550,-FRIt VALG

FRITIDSSÆT

• Hvidevarer
• El artikler
• Belysning
• Køkken

• Bad
• Brugskunst
• Små-El
• Garderober

Knarreborgvej 30 ∙ 5690 Tommerup ∙ Tlf. 64 75 16 40
Fax 64 75 18 58 ∙ www.eldoradoweb.dk

Jeanette John Mark Per Simon Thomas Bastian

Det er
fagmanden,
der er

bagmanden!

Udlejning
Kontakt:

Arne / Betty Nielsen
Mobil: 40 11 11 15

Brylle Fritidscenter
Tobovej 30 · 5690 Tommerup · 64751630

arneogbetty@gmail.com
guld · sølv · ure

tallerupvej 26 · tommerup st. · tlf. 64 76 33 80

kunde-  bag forretningen



 

3L-Ludvigsen A/S  Vibækvej 100  5690 Tommerup 

Åbningstider:
Mandag - Fredag 05.00-20.00
Lørdag - Søndag 05.00-18.00

64 76 11 16

30

NYT SYN Tommerup
Tallerupvej 8 . DK-5690 Tommerup

Tlf: +45 64 76 10 13
www.nytsyn.dk

klargøring til syn
rustarbejde
Forsikringsskader
Bremser og styretøj
service

Autogården tommerup
v/ Frank Hansen 
tallerupvej 6
5690 tommerup st.
Mobil 30117631
Fastnet 64761412

Glasarbejde • Nybygning • Tilbygning
Ombygning• Tagarbejde • Renovering
Speciale: Døre og vinduer efter mål

TalleRupvej 49 · TOmmeRup sT. · 5690 TOmmeRup

Tommerup
Tømrer & Snedker

64761075 81751020



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
Ryttergade 11 · Brylle
5690 Tommerup 
Tlf. 70 23 05 33 Fax 64 43 25 33
Åbent efter aftale

Albanigade 15
5000 Odense C

Åbent alle hverdage
E-mail: hlr@advobo.dk

31

Lidt ud over  
det sædvanlige
Tommerup St.
Tallerupvej 16
5690 Tommerup
Tlf. slagter 64 76 15 76 
Tlf. kontor 64 76 14 18
Fax 64 76 14 21
Giro 3 00 66 11

Smart tøj og sko
Vi har bl.a. Bessie, Frandsen, Fransa,

inFRONT, 2-Biz, ReMind, Peppercorn, Skovhuus, 
Sol-Design og Triumph

Tallerupvej 23 · Tommerup St. · Tlf. 64 76 15 88
Algade 34 · Haarby · Tlf. 64 73 24 66

Bredgade 51 · Aarup · Tlf. 64 43 17 71
www.lizette-mode.dk · facebook: lizette-mode

Totalentrepriser · Bygningsrenovering · Om- og tilbygninger
Kirkekalkning · pejse · Badeværelser · Reparationer

MUReRMeSTeR
HeNRik SVeNDSeN

TOMMeRUP ST.

TlF. 64762601 / 40164208

 

        Bilka 
 

   

T.T MULTISERVICE 
Levering af kød og grøntsager 

Mad ud af huset 
Tlf. 25 17 60 80 

torben.alex@jubii.dk 

Åbningstider:
Mandag-fredag kl. 09.00-17.30
Lørdag kl. 09.00-12.30

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



Lillesmedens VVS

autoriseret vvs installatør
Erik Hansen
Ternevej 21 · 5690 Tommerup

Telefon 64 75 11 12
Mobil 24 44 67 15

Brylle AutoBrylle Auto
v/Kent Højmark

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

Vaskehal åbent 7.00-22.00

www.brylle-tomrer.dk

Her bygger

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
udgravningog 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


