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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
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oplag: 1 .200 stk .

ReDAKTIoN
Ansvarshavende redaktør:  
eigil Kristensen
Tlf . 30 35 36 79
eigilkri@gmail .com

LAYouT
Judith Freltoft, Tlf . 2748 2748
Stærmosevej, 5690 Tommerup

TRYK
Idé & Tryk, 5620 Glamsbjerg

FoRSIDeN
Verninge Husflid - filtepigerne

Jeg vil gerne opfordre alle,  
der tager fotos af forskellige  
aktiviteter, til at være mere oBS 
på opløsningen (DPI i fagsprog) . 
Mange af de fotos, vi modtager, 
er alt for dårlige/uskarpe .

De fleste har moderne mobil- 
telefoner, som sagtens kan  
tage nogle gode billeder . Hvis  
I ikke ved, hvordan man sætter 
kameraet på højeste opløsning, 
så spørg venligst nogle, der har 
forstand på det .

De bedste hilsner
Judith Freltoft, grafiker

opfordring til 
BrylleBorgere 

OBS! BredBånd
De sidste måneder har Energi Fyn kørt kampagne for at få tilmeldinger nok til etab-
lering af en fiberforbindelse i Render, Vesterlaugsvej, Gundestrup, Tobo, Brunsvig, 
Møllegyden og Bindekildevej. Desværre var interessen ikke stor nok, og projektet er 
foreløbig opgivet fra Energi Fyns side. 

Brylle Lokalråds bestyrelse har derfor besluttet at overtage opgaven med at indsamle 
tilmeldinger. Der mangler ca. 20 tilmeldinger, for at projektet kan gennemføres, så hvis 
du bor i et af de nævnte områder, så skynd dig at tilmelde dig, enten til Energi Fyn: 
sit@energifyn.dk eller til Patrik Giolitti, Brylle Lokalråd på mail: pgiolitti@hotmail.com

Det er en fremtidssikring af ejendommen, og indlagt fiber er absolut lige så vigtig 
som kloakering, el og vand. Hvis det mod al forventning viser sig, at der ikke kommer 
tilmeldinger nok, så er der kun tilbage at søge statens Bredbåndspulje om finansiering 
af den merpris, det bliver at grave fiber ud til færre husstande. I det tilfælde vil vi også 
inkludere Stærmosevej og Hesbjerg Skovvej i arealet. Puljen er på kr. 200 mio. og kan 
søges af alle landdistrikter i Danmark, så det siger sig selv, at ikke alle områder kan 
komme i betragtning. Det billigste og det bedste er derfor at tilmelde dig nu, for din 
egen og for din nabos skyld!

Brylle Lokalråd, Bredbåndsgruppen2
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Brylle er et dejligt sted at bo. Det er vi vist mange, 
der synes. Og vi fortæller gerne vidt og bredt om 
det, deler klip på Facebook om vores by og fortæller 
kollegerne på arbejde om hvor dejligt det er at bo i en 
lille by, hvor alle kender hinanden, hvor foreningslivet 
stortrives og hvor vi passer på hinanden. 

Brylleborgerne bruger deres by, bruger byens tilbud, 
foreninger, virksomheder og daginstitutioner. Og det 
er netop når vi bruger vores by, og dens tilbud og 
muligheder, at den får liv og energi. Vi fortæller hi-
nanden gode historier om vores dejlige lille skole, om 
vores flotte ”nye” brugs og om den flotte staudehave, 
der er etableret bag kirken, til glæde for både små og 
store.

Byens foreninger er meget fokuserede på at tilbyde 
det, som byens borgere ønsker. Som eksempel har 
boldklubben har haft stor succes med deres nye fod-
boldhold for de helt små. Vi har tilmed fået et loka-
lråd. Forhåbentlig får vi også snart en flot multibane. 

Brug 
din By

Vi i bestyrelsen i Brylle Gymnastikforening ønsker at 
styrke byens fællesskab samt at sikre, at vi tilbyder det, 
som byens borgere efterspørger. Sidste år introduc-
erede vi derfor to nye dansehold. Det sidste års tid har 
vi arbejdet på at finde nogle nye og spændende tiltag 
for de voksne. 

Vi kan i den kommende sæson derfor tilbyde hele tre 
nye hold for voksne; Jumping Fitness v. Anja Mørk 
Rasmussen, Motion for sjov ved Brian Isaksen og Old 
Boys ved Susanne Olsen. 

I kan læse mere om disse tre nye hold på side 18-19 i 
dette blad og på vores hjemmeside. Vi glæder os rigtig 
meget til at sætte de nye skibe i søen og håber, at 
Brylles borgere også fortsat vil bruge vores forening.

Marie Krusell Howitz, 
formand for Brylle Gymnastikforening

!
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Irish Coffee 
28. okt. kl. 19.00

i Brylle Forsamlingshus

Irsk folkemusik 

Kr. 180,- 
Inkl. 2 stk. smørre-
brød + alm. øl eller 

et glas vin 240,-

tennissommer 2016

Så er tennissæsonen godt i gang igen, 
og vi håber stadig på godt vejr og 
mange timer på banerne. 

Der har været mere gang i tennisbanerne i år, end der 
har været i de senere år, og det er jo dejligt - 

MEN MAN SKAL HUSKE AT SKRIVE SIG PÅ HVER 
GANG INDEN AT MAN SPILLER - OG HUSKE AT FEJE 
BANERNE EFTER SIG.

Både damer og herrer har været ude at spille turnering, 
og foreløbig er det gået som det plejer, nogle har tabt 

sine kampe, men har haft det hyggeligt i den ekstra 
”kamp” bagefter med hygge og mad.

Har man lyst til at prøve at spille tennis, er der som 
regel altid nogle om tirsdagen fra kl 18, damer og her-
rer. Det er rigtig hyggeligt at spille tennis, så kom og 
prøv. V vil gerne være flere, og er der nogle, som har 
lyst til at spille turnering, er man meget velkommen til 
det også.

Brylle Tennis

Tilmelding og 
bordbestilling på 

www.brylle-
forsamlingshus.dk
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Viggo Sommer and his backhowlers har siden starten  
i 2012 spillet et hav af velbesøgte og succesfulde koncerter  
i forsamlingshuse og på spillesteder over hele landet.
Det har været intimt, hylende morsomt og ikke mindst  
musikalsk leg på højt niveau!
Showet er i konstant udvikling og er en grov blanding  
af Viggo Sommers vestjyske sange, lidenskabelige  
saxofonsoloer, vandrehistorier, forrygende tangentspilleri, 
glemte vittigheder, funklende improvisationer og det helt 
store grin!!
Alt monteret på en kærlig bund af the blues!
Glæd Jer til en aften, hvor humor, timing og ikke mindst 
musikken er ganske unik!
Hilsen
NO “snild o æ finger” Thorning - tangenter
Ulrik “blowjob” Bust – saxofon
Viggo “chefen ham sjel” Sommer – guitar & sang

Fredag den 23. september 2016 kl. 18.00

Kl. 18.00 Der serveres en jægerschnitzel  
m/tilbehør

 Øl, vand og vin kan købes i baren
Kl. 19.30 Foredraget 
 ”Skyd dyrene – det redder naturen” 

med Steen Andersen, kendt fra  
DK 4 – Jagtmagasinet

Tommerup Jagt og Fiskeri vil være i huset med  
efterårets nyheder, så der bliver rig mulighed for  
at handle.

VIGGO SOMMER 
AND HIS BACKHOWLERS 
- vestjysk blues og røverhistorier! 

Kr. 195,- 
Inkl. 2 stk. smørre-
brød + alm. øl eller 

et glas vin 260,-

Jagtaften 
i Brylle Forsamlingshus

Møllebakken 11 • 5690 Tommerup • Tlf. 64 76 16 50 
www.tommerupjagtogfiskeri.dk • tommerupjagtogfiskeri@hotmail.com

JAGT & FISKERI
TOMMERUP

Tilmelding og bordbestilling på  
www.brylle-forsamlingshus.dk

Pris 
pr. person
Kr. 289,-

Brylle Forsamlingshus

Tilmelding og 
bordbestilling på 

www.brylle-
forsamlingshus.dk
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middelalder- 
uge på skolen

Emneuge
I uge 24 var der emneuge her på skolen med Middel-
alder som tema. Skolens mediepatrulje har dækket 
ugen og fortæller her om aktiviteterne.

Der var 6 forskellige værksteder og 6 forskellige hold 
med elever blandet fra 0. – 5. kl.

Under emneugen var der nogle mål, som alle vi elever 
skulle nå.

Sociale mål
• Jeg kan samarbejde med min gruppe og tage hen-

syn til andre.
• Jeg har fået ny en ven/ flere nye venner.
• Jeg har bidraget til fællesskabet på Brylle Skole.

Faglige mål
• Jeg har kendskab til, hvornår tidsperioden for  

middelalderen er placeret       
• Jeg har kendskab til madlavningen i middelalderen
• Jeg har kendskab til, hvordan man forarbejdede uld 

i middelalderen
Her lidt om de forskellige værksteder:

Gøgl/akrobatik
Deres lærere var Annette og Malene. Man startede 
med at se nogle youtube-klip, så lavede man akroba-
tik. Når man var færdig med det, så øvede man sig i 
at jonglere med bolde, og Malene viste, hvordan man 
gjorde. 

em
ne

ug
e

Man kunne øve sig på at jonglere med 3 bolde og lave 
noget gøgl, som man måtte vælge, om man vil optræ-
de med. Fx kunne man ligge på et sømbræt, jonglere,  
spille på fløjte med en slange rundt om halsen, kaste 
med ringe og gribe dem med hænderne og hovedet, 
og så kunne man også cykle på en ethjulet cykel. 
 
Dans/musik
I dans og musik skulle man lære tre sange og to danse. 
De to sange hed: Hvor er mine fødder dog ømme, 
Roselil’ og hendes moder og lille Ole i skoven. Og en 
meget nem dans, som alle kan danse.  

Våben/kamplege
Ved våben og kamplege var det Anders og Alexander, 
der styrede det. Det startede altid med, at man skulle 
gå ned til den gamle SFO. Der fortalte Anders om store 
hære, og hvordan at de fik mad til så mange soldater.

Bagefter skulle man lave kampe med rollespilsvåben. 
Man var sammen med en fra mellemtrinet, hvis man gik 
i indskolingen. Det var den person, man var sammen 
med, når man kæmpede. Til sidst skulle man køre på 
nogle løbehjul, og så havde man nogle stænger, som 
man skulle køre med og prøve at få dem ind i nogle 
ringe, og så kunne man få point.

Mad/bål
Det startede med, at man lavede en Quiz om middel-
alderen. Den gruppe, der så fik flest point, gik med 
Julie ned og lavede dej til det brød, som vi skulle bage 
over bål. Da de så var færdige med at lave dejen, tog 
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de den med ned i bålhytten, hvor vi så skulle bage 
brød, ligesom man gjorde i middelalderen. Der blev 
også lavet havregrød. Så man kunne også smage en 
smule havregrød.

Karte/spinde/væve/filte
Karte/spinde/væve/filte foregik i sløjd. Til at starte med 
fortalte Else Marie om, hvad man kunne lave. Man 
kunne blandt andet karte uld, væve og spinde tråd 
af uld, og man lærte, hvordan vævene så ud i gamle 
dage, og hvordan man brugte dem, og hvad forskellen 
var fra det tøj bønder brugte, og det tøj adelsmænd 
brugte.

Gamle lege
Lavede gamle lege. På hold 6 lavede man So i hul og 
Stanto og det gyldne skind. Stanto handlede om, 
at når man fik bolden, skulle man sige Stanto, og så 
måtte man ikke røre sig. Man havde 3 liv, så når man 

havde mistet sine 3 liv, skulle man ind på muren og 
skydes i røven af alle, der var med. Når de så havde 
gjort det, skulle han/hun sige et navn.

So i hul legede man med en hulahopring og en person 
inde i midten. Så var der hulahopringe rundt om med 
hockeystave, og ham der kom sidst til en hulahopring, 
var inde i midten og skulle prøve at få bolden ind i den 
hulahopring. Han måtte også prøve at stjæle en hula-
hopring.             
 
Markedsdag – sidste dag i emneugen
Det startede med, at der var nogen, der sang sange, 
og så var der også nogen, der spillede på trommer, 
imens andre dansede. Der var gøgleropvisning, hvor de 
var delt op i hold 1, 2, 3, 4, 5, 6, og så var der mange 
boder,  man kunne gå rundt til.

Skrevet af Sigurd, Rasmus, Jonas og Sofia

7



Som medlem af BBF får du de absolut billigste priser på leje af foreningens udstyr. Ikke medlemmer har dog også  
mulighed for at leje. Ved udlejning kontakt Udlejningschef Henrik Gabs, mobil 4088 1880 - gabs@henrikgabs.dk

UDSTYR Medlem weekend Medlem uge Ej medlem weekend Ej medlem uge
9M udtræksstige 50,- kr. 100,- kr. 100,- kr.  200,- kr.
Pælebor 50,- kr. 100,- kr. 100,- kr. 200,- kr. 
Havetromle 50,- kr. 100,- kr. 100,- kr. 200,- kr.
Telt 6 X 6 meter 400,- kr. 700,- kr. 700,- kr. 1.000,- kr. 

Telt 6 X 12 meter udlejes efter aftale —  Begge telte er meget solide med sider og bundrammer
Borde & stole op til 65 personer ( hvide plastikhavemøbler)  pris efter aftale 

Lyskæde 3 X 10m (nye diodepærer) 75,- kr. 100,- kr. 150,- kr. 200,- kr.

Gulv til telt 300,- kr. 600,- kr. 600,- kr. 1.000,- kr.
Grill (2 størrelser) 100,- kr. 200,- kr. 200,- kr. 400,- kr.

skt. hans Bål på det grønne område
Som i tidligere år var der Skt. Hans bål på det Grønne 
Område. Er I klar over, at vi i år kunne fejre 40 års 
jubilæum for bålet på det Grønne Område?

Den oplysning fik jeg af Jytte Thomsen, der nu bor i 
Knarreborg.

Det er en gammel foreteelse at brænde Skt. Hans bål 
af, for naturligvis har der også i fortiden været en del 
fruentimmere, der på en luftbåren kost skulle sendes 
sydpå til kraftig lutring.

For 40 år siden var betegnelsen iværksættere næppe 
kendt, men takket være 5 personers indsats blev  
Skt. Hans bål på Brylles grønne område startet og 
blev en tilbagevendende begivenhed. De 5 personer 
var Jørgen Reinholt, Palle Nymann Andersen, Holger  
Petersen, Hans Madsen og førnævnte Jytte Thom-
sen. Ved samme lejlighed blev Beboerforeningen 
også dannet. 

Materialet til bålet bestod udover af grene mest af  
papkasser og brugte møbler fra møbelforretningen.  
Ved siden af det store bål var også et lille bål, hvor 
børnene kunne bage snobrød. Der var over 50 personer 
samlet om bålet, og naturligvis sang man Midsommer-
visen.

Ole Sand
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nyt  nyt  nyt
efter sommerferien starter vi et nyt tumlinge-hold, der er for 
børn fra 6 til 7 år. vi skal lege, lave bål, slå rekorder og teste 

vores sanser i mørket. så hvis du er frisk på nogle udfordrin-
ger, og ikke er bange for at være lidt skør, så kom og vær med. 

Brylle FDF
11 FDFere fra Brylle har i 9 dage været på FDFs landslejr 
ved foden af Himmelbjerget på Lejrcenter Sletten.

Lejren blev skudt i gang af Dronning Margrethe, der først 
var rundt at se de mange forskellige raftebyggerier for 
derefter at holde åbningstale ved det store lejrbål, hvor 
lejrens 11.500 deltagere var samlet for at deltage i den  
officielle åbning af lejren. 

Landslejrens tema var leg, og trods nogle kraftige regn-
byger, der næsten skyllede lejren væk, blev der ugen igen-
nem leget, dystet og tonset rundt, blandt både børn og 
voksne for at gøre sig fortjent til det eftertragtede  
Superlegemærke. 

Udover leg bød ugen også på travetur til Himmelbjerget, 
Sommersummarum for børnene og et sanse-natteløb for 
de unge, så alle fik gode oplevelser med hjem til Fyn.

fdf Brylle på 
landslejr

7.-15. juli 2016

kom og være med i fdf Brylle
Vi har en ganske lang historie, hvor vi har givet mange gode 
oplevelser til rigtig mange børn og unge. Skal dit barn være 
én af dem? Du er velkommen til at prøve at være med, for at 
se om du også synes at fællesskab, udfordringer, natur og leg 
er noget for dig.  

Tumlinge (0. 1.-2. klasse):
Vi har møde hver tirsdag fra 18.00-19.30
Vi skal i første halvår lege, lære om bål og dolk, lave under-
holdning, på løb m.m. Se det fulde program på hjemmesiden.
Første møde den 16. august på Tobovej 45, 5690 Tommerup.
Kontakt: Christian Møller Pedersen tlf. 41 17 83 60

Pilte (3.-4. klasse):
Vi har møde hver tirsdag fra 18.00-20.00
Vi skal i første halvår lære om bål, mad på bål og laver 
seje ting med reb og rafter m.m. Se det fulde program på 
hjemmesiden. Første møde den 16. august på vores plads 
ved siden af hallen.
Kontakt: Kim Hansen tlf. 40 23 91 28
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Truppen af U14 drenge blev i foråret udvidet 
med yderligere 11 drenge, da vi på denne årgang 
startede et samarbejde med SSV Højfyn, der før 
sæsonen ”kun” havde 11 drenge og dermed ikke 
var nok til at spille 11-mands.

Med 35 drenge i Team Tommerup truppen, var 
det oplagt at lave et samarbejde, så vi fik så 
mange drenge i kamp som muligt. Det betød, at 
vi under Team Tommerup meldte to 11-mands 
hold til turnering – et hold i Mesterrækken og et 
hold i B-rækken – og under det nye hold Team 
Højfyn blev der meldt et 11 mands hold til i 
B-rækken.

Heldigvis fulgte der også 2 trænere med fra SSV 
Højfyn, John Hansen og Daniel Dahm, og når alle 
drengene har været til træning, har vi været om-
kring 50 - trænere medregnet, så vi har fyldt godt 
op på træningsanlægget.

Selv om der på Fyn var 2 B-rækker, havnede 
Team Tommerup og Team Højfyn i samme ræk-
ke, og skulle dermed møde hinanden. Dette 
gjorde de midt i sæsonen, og begge hold havde 
både sejre og nederlag med i bagagen inden 
kampen. Team Højfyn trak det lange strå med en 
smal 1-0 sejr, i en i øvrigt meget lige kamp.

Samlet sluttede Team Højfyn på 4. pladsen og 
Team Tommerup på 6. pladsen ud af 11 hold i 
alt. Flot resultat af begge hold.

foråret med u14 drengene 
fra team tommerup / team højfyn

Holdet i Mesterrækken klarede sig også flot.  
I sæsonstarten var holdet ramt af en del skader, 
og for konfirmationsdrenge var det til tider svært 
at holde fokus. Da først drengene var konfirme- 
ret, faldt der lidt mere ro på, og de uafgjorte 
kampe blev vendt til sejre. Samlet sluttede hol-
det på 3. pladsen – meget fornemt for en første 
sæson i Mesterrækken.

Nu står sommeren for døren, og til august går 
det løs igen. Det gode samarbejde i Team Højfyn 
regiet forsætter med ét hold i Mesterrækken – ét 
hold i B-rækken og ét 8-mandshold i B-rækken.

Efter sommerferien hedder det U15, og vi glæder 
os til at se alle drengene igen – rigtig god som-
mer til alle.

På trænerteamets vegne
Jan Vittrup

Team Højfyn U14 B-rækken med trænerne 
Daniel Dahm & John Hansen

U14 B-rækken med træner Mikkel Østergård

Team Tommerup Mesterrækken med U14 trænere  
Lars Madsen & Jan Vittrup
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Så har Brylle Boldklub igen afholdt 
sommerfest. Vi var lidt mere heldige 
med vejret i år. Godt nok begyndte det 
at regne fredag aften ved 17.30 tiden 
og et par timer frem, men om lørdagen  
havde vi godt vejr.

Der var som sædvanlig fællesspisning 
med fodboldbørn og forældre fredag 
aften, og med stor tilslutning, hvor me-
nuen var fra ”Halvlegen”.  
Og i år var der også børnediskotek, og 
det var en stor succes. Der var også 

sommerfest 2016

Vinderhold Mads 
Hansensgade FC

Nr 2-Brylle United

gang i boderne og på hoppe-
puden, og det er jo dejligt at 
se, at folk støtter op om sådan 
et arrangement.

Lørdag formiddag/eftermid-
dag var der ungdomsfodbold 
med U 8 - 5 mands stævne, 
der var U 13 piger - U 14 me-
sterrække - U 9 - 5 mands 
stævne og U 16 TEAM Tom-
merup. Så der var nok at kig-
ge på.

For første gang i  nogle år kunne vi afvikle Som-
mer CUPen i tørvejr, og det var jo dejligt. Der var 
tilmeldt 12 hold, og vinder blev Mads Hansens-
gade FC, og nr 2 blev Brylle United.

Om aftenen var der helstegt pattegris, og ca 220 
mennesker deltog i spisningen. Bagefter var der 
bal og musik til ud på de små timer.

Så tak for endnu en vellykket  
sommerfest og på gensyn i 2017.
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Endnu en sæson er nu overstået med flotte resultater for 
begge hold. Vi oplever, at pigerne fortsat udvikler sig og 
hele tiden bliver mere kompetente på fodboldbanen, sam-
tidig udviser de også stort engagement og viljestyrke.  
 
Opskriften på pigernes succes 
Udover engagement og vilje er opskriften også, at glade 
piger, hygge og socialt sammenhold giver flotte resultater. 
Det må i den grad siges at være  
en del af opskriften, som pigerne følger.

Vi trænere har for længst måtte indse, at det ikke kun er 
hård fysisk træning, der skal til for at opnå resultater på 
banen, hygge og socialt sammenhold er nemlig lige så 
stor del af opskriften. 

Vores seneste sociale arrangement bestod af en tur i 
skøjtehallen i Odense med efterfølgende spisning og 
overnatning i bryllehallen. Dette arrangementet blev en 
kæmpe succes og rystede pigerne om muligt endnu mere 
sammen. Efterfølgende oplevede vi, at pigerne begyndte 
at komme en halv time før træning for at sidde og sn-
akke og høre musik sammen, hvilket tilfører holdet endnu 
mere positiv energi. At det så lige tager 5 min. længere at 
komme i gang med dagens træning, må man jo tage med 
- de er nemlig ikke sådan lige at stoppe igen, når  
de først får begyndt!

Resultater for sæsonen 
Igen i år havde vi to hold tilmeldt – U13 i A-rækken og U14 
i U15 rækken.

 U13 spillede i A-rækken, og det stod hurtigt klart, at 
1. pladsen skulle findes mellem Søhus Stige og Brylle. 
Efter en række flotte og intense kampe kunne pigerne på 
hjemmebane til den årlige sommerfest lade sig hylde som 
vindere af rækken efter en flot kamp mod SSV Højfyn. 
Champagnepropperne kunne springe, og pigerne kunne 
prale med at være det eneste ubesejrede hold i rækken. 

I den kommende sæson bliver holdet udfordret ved at 
rykke op i Mesterrækken, hvor vi håber på, at pigerne 
vil fortsætte med at udvikle sig og blive endnu stærkere 
fodboldspillere. Et stort tillykke til U13 for en flot sæson.

U14 holdet blev fra starten af sæsonen udfordret, da de 
var tilmeldt i U15 rækken. Målet var, en placering blandt 
de første 6 hold. Igennem mange intense og velspillede 
kampe stod det klart, at pigerne i sidste runde kunne 
sikre sig 2. pladsen i rækken. Dette kunne ske, hvis de 
mod rækkens nummer 3 Vindinge IF kunne få bare ét 
point. Efter en intens kamp lykkedes det. To minutter 
inde i overtiden, fik pigerne udlignet til 2-2, og de kunne 
dermed, i vild jubel, lade sig hylde som vinder af 2. plad-
sen. En utrolig flot præstation, som pigerne kan være 
meget stolte af. I den kommende sæson bliver pigerne 
igen udfordret, da de skal op og spille 11 mands, hvilket 
bliver spændende at følge. 

Vi glæder os til endnu en sæson med vores glade piger, 
hvor opstarten blandt andet kommer til at bestå af træn-
ingskampe, fitnesstræning og selvfølgelig vores årlige 
sommerfest for pigerne og deres familier!

Fodboldhilsner Morten & Peter 

Brylles seje piger !
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Skuden er vendt for Brylles seniorer igen. 

Tidligere har jeg omtalt, at der var spillerflugt fra klub-
ben, og at der var andre, der har måtte tage over. 
Dette er lykkedes, og der er kommet et helt fantastisk 
sammenhold på holdet og en rigtig god stemning 
i omklædningsrummet. Vi har også flere spillere til 
rådighed, og jeg har ikke været nødsaget til at kontakte 
en masse spillere for at samle hold til kampene. 

Tidlige på året meddelte jeg klubben, at jeg ikke 
havde tid til at fortsætte med at træne seniorerne efter 
sommerferien. Det lykkedes ikke klubben at finde en 
afløser i første omgang, og det var jeg selvfølgelig 
ærgerlig over. Så resultatet er blevet, 
at jeg tager en sæson mere, og det er meget glædeligt 
for klubben og jeg, at Mads Rasmussen har sagt ja til, 
at vi deler trænergerningen mellem os. 

Dette samarbejde ser jeg meget frem til og ser det 
helt klart som endnu en styrkelse for klubben og dens 
fremtid. Mads er jo også en person med hjertet det 
rette sted. Vi vil bygge videre på det fanatiske sam-
menhold, der er, og selvfølgelig forsøge at vinde så 
mange kampe som muligt. Vi er dog kommet i en svær 
pulje med mange gode hold, men har bevist, at vi er et 

Så er der fuld gang i sommerens tunering. Der bliver 
gået til den, og dysterne kan være hårde, men der 
bliver altid sluttet af med en krammer, en hilsen og 
tak for kampen. Vi er ca halvvejs, men nu holder vi 
sommerferie med turneringen, som så starter op igen 
tirsdag den 9/8 kl.18.00.

Der vil dog blive spillet både tirsdage kl.18.00 og 
lørdage kl.10.00. Hvis det har din interesse, så mød 
endelig op. Eller kontakt John Hansen tlf. 22832067. 

hej med jer - lige lidt fra os!
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Det er med glæde, at vi i år har fået 4 nye medlemmer 
og to dansk/spanske gæstespillere. Vi er ca 35 aktive 
medlemmer og 6 passive. Det vil sige, at de passive 
kommer til klubbens sammenkomster. Jeg vil i denne 
forbindelse gøre klubbens medlemmer opmærksom på, 
at vi holder Grillaften den 11/8 kl. 18.00.

RIGTIG GOD SOMMER

Brylle Petanque

hold, som ikke bare giver op, så vi håber at slutte i top 
6 i efteråret. 

Der er nogle gode rammer og forhold i klubben. Jeg 
havde dog håbet, at vores multibane havde stået fær-
dig her til sommer, hvilket også var planen, indtil nogle 
personer i naboområdet til fritidscentret ikke synes, at 
det er en god ide med sådan en bane. 

Meget ærgerligt og helt uforstående for mig, at det er 
muligt at bremse sådan et projekt, som nogle frivillige 
har lagt mange kræfter i at få realiseret for at skabe no-
get for en lille by som Brylle. Jeg håber ikke, det lykkes 
disse personer at bremse projektet helt, men blot har 
fået det udsat, for det er et super godt projekt, som 
rigtig mange vil få glæde af, ikke kun boldklubben men 
hele byen. 

Mads og jeg ser frem til den kommende sæson og 
håber, at alle spillere - dog ved vi, at Thomas Hansen 
skal ud at sejle - vil være kampklare igen. Hvis der er 
nogle, som har lyst til at være en del af Brylles seniorer, 
så er de selvfølgelig meget velkomne til at komme og 
være med. Det er ligegyldigt, hvilke evner man besid-
der, alle er velkomne. Vi træner tirsdag og torsdag 
kl.18.30.

Allan Krog 

seniorer serie 3
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Brylle private 
Børnehave

Vi har netop afsluttet arbejdet med læreplans-
temaet ”Krop og bevægelse”, og det har været 
et rigtigt lærerigt tema at arbejde med. Vi har 
bl.a. kigget på en torso og haft snakken om, 
hvordan vi ser ud indeni, hvorefter børnene har 
lavet deres eget menneske. 

Vi har været kreative og tænkt i alternative 
muligheder, når vi har malet med fødderne eller 
øvet øje/hånd koordination ved at lave malerier 
med maling i vandpistoler. 

læreplanstema

Sidste år var det første gang, og nu er det en tradition, 
som vi alle hilser velkommen – den årlige koloni for de 
kommende skolebørn.

I år gik turen til Øster Hurup, hvor vi havde lånt et  
super dejligt sommerhus, lige ned til standen. 

På vej derop var vi i Randers Regnskov, som var et 
sansebombardement af naturoplevelser. Til lyden af de 
brusende vandfald, så vi brølende jaguarer og fritleven-
de aber, fugle, slanger, flagermus og dovendyr. 

Vel ankommet til sommerhuset var vi en tur nede ved 
stranden, hvor vi soppede, inden soveposerne blev 

pakket ud. Noget af det som børnene havde glædet sig 
allermest til, var at sove sammen med vennerne og uden 
mor og far, så soveposerne blev indviet et par gange i 
løbet af dagen. Resten af dagen blev brugt på krabbe-
jagt, indkøb og madlavning.

Som traditionen byder, blev dagens supersover kåret 
ved morgenbordet. Den der falder først i søvn får en flot 
medalje, så det gælder om at komme hurtigt i seng. 

På anden dagen kom regnen, men det afholdt os ikke 
fra at tage på krabbejagt, og vi fangede nogle ordentlige 
krabater, som vi brugte til væddeløb til stor morskab for 
alle.   

Aftenen blev brugt på pyjamashygge med dertil hørende 
chips, slik og konkurrencer, og som den foregående nat 
faldt alle børn hurtigt i søvn.
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Brylle private 
Børnehave

Fredag skulle vi hjem til børnehaven igen, men på vejen 
skulle vi lige på bondegårdsbesøg. Her var der masser af 
søde små kalve, som skulle fodres, hvilket børnene fik lov 
til at hjælpe med. De modigste stak fingrene ind i munden 
på en kalv og fik her en oplevelse for livet 

På turen hjem kunne børnene hurtigt blive enige om, at 
det ville have været fantastisk, hvis vi kunne være blevet 
i sommerhuset en hel uge mere….. Det fortæller bare, at 
børnene har haft en fantastisk tur og på alle områder har 
haft godt af at mærke, hvor meget de faktisk kan og tør 
uden mor og far. 

I børnehaven har vi haft et rigtigt dejligt forår/sommer. Vi 
har bl.a. alle sammen været afsted på tur til Egeskov Slot. 
Vi blev hentet i børnehaven af en stor turistbus, hvilket i 
sig selv var en stor oplevelse, og blev kørt til Egeskov. Her 
besøgte vi bl.a. legepladsen, labyrinten, Falckmuseét og 
sansehaven. Vi var også alle sammen – hver og én, store 
som små – oppe at gå i trætoppene. De er simpelthen for 
seje, vores børn!

Valg til bestyrelsen
D. 13/6-2016 afholdt vi valg til bestyrelsen, og den valgte 
bestyrelse ser herefter således ud:
Jacob Andersen – formand, Martin Pedersen – næstfor-
mand, Morten Kongstad, Pernille Paarup, Vicky Devine, 
Maibritt Hjarsbæk – suppleant, Mette Flintholm – sup-
pleant.

Det betyder samtidig, at Vanda Skytte og Uffe Lund efter 
eget ønske træder ud af bestyrelsen. Vi takker dem begge 
for deres indsats og et godt samarbejde 

Pernille Svensson
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Vi har alle et ansvar for at gøre den bedre.

Brylleborgeren har besøgt Dagli’ Brugsen i Brylle for at 
høre lidt om, hvordan udviklingen har været det sen-

este år. Jan – som er ud-
deler – tager gerne imod, 
og fortæller glad om, 
hvordan udviklingen har 
været og fortæller også 
ivrigt om fremtiden.

Jan understreger, at vi 
alle har et ansvar for at 
gøre brugsen bedre, og 
fortæller, at der er nogle 
ting, som han gerne vil 
have brugerne til at gøre:

 Sig til hvis der er varer, som I gerne vil have på 
hylderne

 Tjek jeres boner og fortæl os, hvis beløbene er  
forkerte

 Fortæl os, hvis der er noget, som undrer jer

Vi kan ikke gøre alle tilfredse, men vi vil gerne forsøge 
at tilfredsstille alle.

Brugsen skal ikke bare være et sted, du handler.

Jan fortæller, at han gerne vil gøre brugsen til et sted, 
hvor der også foregår andre ting. Fx var ”SMAG PÅ 
DAGLIGDAGEN” en stor succes. D. 11. september 

er der igen marked 
foran  Brugsen, hvor 
alle kan opstille boder, 
så ting man er blevet 
trætte af kan købes og 
sælges. Også kundein-
volveringsmødet var 
en stor succes. Mødet 
mundede ud i en række 
konkrete ændringer:

 Prisen på bleer blev sat ned med det resultat, at der 
nu sælges bleer (godt nok uden fortjeneste), men vi 
tjente jo heller ikke noget tidligere på bleerne, fordi 
vi aldrig solgte nogen, siger Jan med et smil om 
munden.

 Udvalget af varer i indgangspartiet blev ændret, så 
der nu ikke længere kun er vintilbud her

 Udvalget af hundefoder blev reduceret, så der kom 
plads til andre varer

 Salget har ændret sig markant efter ombygningen

- Den kendsgerning, at der er blevet meget mere plads 
til  kød og frugt/grønt, har betydet, at salget på disse 
områder er steget markant. Omsætningen af kød er 
steget med 50%, og på frugt/grønt-området er stignin-
gen på 15%. Stigningen skyldes primært, at vi har fået 
et meget større udvalg af økologiske varer her. Økolo-
gisk kød er stadig ikke det store hit i Brylle, men det 
kommer vel, tilføjer Jan.

Økonomien i fremgang
Opstarten efter branden var vanskelig, og vi fik i 2015 
et underskud på 60.000 kroner. Tallene for 2016 ser 
bedre ud, og Jan forventer, at der i 2016 bliver et lille 
overskud. At brugsen i Brylle har en fornuftig økonomi 
skyldes også, at der er meget lidt svind på hylderne – 
sådan har det i grunden altid været i Brylle.

- Omkostningerne skal reduceres, siger Jan. Der-
for foregår al annoncering stort set nu via de sociale 
medier. Annoncering via lokalaviser giver intet, men 
når der sendes gode tilbud ud via fx SMS, kan vi se 
tilstrømningen en halv time efter.

dagli’ Brugsen 
i Brylle

Gitte på knæ.

Noget der frister i dag?

Jan i arbejde.

Kunder kommer ind.

Skal jeg have kød i dag?

Marianne ekspederer.



7. Efter 3 – 4 måneder lå kommunens svar: Kommunen 
vurderede ikke, at en VVM-redegørelse var nødvendig. 
Banen vil kun forårsage menneskeskabt støj i begrænset 
omfang.

8. I starten af juli 2016 var der et 2-siders indlæg i Fyens 
Stiftstidene. Heraf fremgik det bl.a., at nogle af beboerne 
klagede over, lysmasterne på anlægget vil lyse ind i haver-
ne, som støder op til multibanen. Det må vi skarpt afvise vil 
ske. Lysmasterne kommer IKKE til at vende over mod de 
”berørte” grunde. Faktisk har folk fra virksomheden NIPA 
været ude og fortælle, hvordan disse master skal placeres. 
De vil derfor IKKE lyse over mod de ”berørte” grunde, men 
væk fra disse. Faktisk vil de lygtepæle, der står på deres 
vej, være mere generende end lysmasterne på banen.

9. Fra kommunen har vi fået at vide, at havde vi valgt at 
lægge ny belægning på den eksisterende bane, kunne in-
gen have gjort indsigelse. Med årsagen til, at vi IKKE ”bare” 
valgte at lægge kunstgræs på multiarenaen - og så i øvrigt 
lade banderne være, som de var - er faktisk, at vi i arbejds-
gruppen valgte at renovere også med nye støjdæmpende 
bander - af hensyn til naboerne!

10. Hegnet, som placeres rundt om hele banen, vil  
forhindre ”flyvske” bolde i at flyve ind til naboerne.

11. Der bliver plantet levende hegn til at forskønne ud-
sigten til det genrejste hegn.

12. Der bliver lavet et aktivitets-/motorikområde ved 
siden af multiarenaen, som bl.a. dagplejebørn og børne-
havebørn kan få god gavn af.

Når bladet udkommer, kan vi forhåbentlig bringe nye afsnit 
til følgetonnen.

På initiativgruppens vegne
Eigil Kristensen

Initiativgruppen bag projekt Multibane i Brylle har  
behov for via Brylleborgeren at give alle lidt klarhed  
over, hvordan sagsgangen/forløbet har været:

1.  Der har i ca 12 år ligget en lokalplan for området om-
kring fritidscenteret. Denne plan dannede baggrunden for, 
at den tidligere Multibane kunne etableres. Denne lokal-plan 
forelå altså, da Krybilyparken blev projekteret. Alle har haft 
kendskab til denne plan.

2. I 2014 startede en gruppe lokale folk med stor interesse 
for den fremtidige fremgang for Brylle det store arbejde med 
at søge fonde og penge, så den gamle multibane kunne 
renoveres – der skulle altså ikke bygges en ny multibane. 
Den gamle var ubrugelig, nedslidt og grim at kikke på.

3. 2. juni 2015 kunne man i Fyens Stiftstidende læse en 
artikel med overskriften: I Brylle samles man om udvikling, 
hvor hele projektet omkring renoveringen af Multiarenaen  
er udførligt beskrevet. Placeringen af banen er også oplyst  
i denne artikel. Intet har været skjult i denne proces.

4. Tilbage i januar 2016 modtog arbejdsgruppen et brev fra 
bestyrelsen i Krybilyparken, hvor en enig bestyrelse udtrykte 
stor begejstring for projektet, og hvor man håbede på, at 
det snarest blev til noget. Denne støtteerklæring var medvir-
kende til, at Nordea/DBU støttede projektet med 200.000 kr.

5. Da midlerne til etableringen kom i hus, startede vi pro-
jektet, men efter få dage stoppede beboere fra Krybilypar-
ken byggeriet. De mener bl.a., at støjgenerne fra multibanen 
bliver meget store og kræver en VVM-redegørelse.

6. Arbejsgruppen holdt møde med repræsentanter fra 
kommunen. Vi fik den opfattelse af mødet, at det var en 
formssag at få alle tilladelser i hus, og en VVM-redegørelse 
kunne hurtigt laves.

    multiBanen i Brylle
hvad sker der?

17



program sæson 2016/17 

2016/17sæsonstart i Brylle gymnastikforening

En ny sæson står for døren i Brylle Gymnastikforen-
ing. Der er nu åbent for tilmelding for alle hold inkl. 
badminton. Det er med megen stolthed, at vi i år kan 
præsentere et program med hold for begge køn i 
næsten alle aldersgrupper.

Her i bladet kan I læse mere om de 3 nye hold, vi har 
for voksne i år. På foreningens hjemmeside vil I kunne 
læse mere om alle hold, og det er også her, I tilmelder 
jer. Husk ved tilmelding til børnehold, at I skal tilmelde 
jeres barn med barnets egne data, og husk at både 
børn og voksne skal være tilmeldt fra 1. undervis-
ningsgang. Der er flere af holdene, der har begræns-
ning i deltagerantal.

Vi mangler desværre igen i år en instruktør til vores 
gymnastikhold for piger i 0.-2. klasse. Hvis det er no-
get for dig eller en du kender, så tag endelig kontakt til 
bestyrelsen på bestyrelsen@bryllegymnastik.dk

opstart uge 36
mandag:
Kl. 16.10-16.50 Dans: Dance Fitness 7-10 år Mette Flintholm og Mirialis
Kl. 16.55-17.35 Dans: Funky Kids 4-6 år Mette Flintholm og Mirialis

tirsdag: 
Kl 16.30-17.30 Gymnastik: Voksen-barn  Lotte Andersen
Kl 18.00-19.00 Dans: Dancehall Mix 11-16 år Cecilie Holst
Kl 19.00-20.00 Gymnastik: Old Boys Susanne Olsen

onsdag: 
kl. 18.10 – 19 Zumba Gold  Diane 
kl. 19.10 – 20.15 Zumba Fitness Diane og Dorte

torsdag:
kl. 15.30-16.30 Gymnastik: Old Girls Inga
kl. 16.30 - 17.30 Gymnastik: Spilopperne 3-6 år Kristina og Marie
kl. 18-19  Jumping Fitness voksne Anja Mørk
Kl 19-20 Blandet idræt: Motion for sjov voksne Brian Isaksen

Badminton – spil selv
mandage og tirsdage

for holdBeskrivelser 
og tilmelding se 

www.Brylle
gymnastik.dk
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jumping fitness®

Torsdage kl. 18-19 i Brylle Skoles  
gymnastiksal

Så er det tid til at prøve en ny og sjov form 
for træning!

Jumping Fitness® er en helt ny træ- 
ningsform på små trampoliner, hvor  
alle kroppens muskler kommer i  
spil. Primært mave, ryg, balder og  
benene bliver trænet igennem.

Det er en time med høj intensitet,  
men hvor der stadig er stort fokus på  
balance, smidighed, styrke og teknik. 
Med programmer, hvor vi hele tiden varierer i puls, 
er det også en super mulighed for at få forbrændt en 
masse kalorier.

motion for sjov 
– for voksne
Torsdage kl 19-20 i Brylle Skoles gymnastiksal

Dette hold er for både mænd og kvinder. 
Holdet er for dem, som ikke rigtig “går til no-
get”. Eller for dem, som har gået til det samme 
i mange år og godt kunne tænke sig at prøve 
noget nyt. Holdet er for dem, som godt kan 
lide fællesskabet på et hold. Og som gerne vil 
dyrke motion sammen med andre og have det 
sjovt med det. For nogen handler det om at 
genfinde glæden ved at dyrke motion – måske 
har den gemt sig et sted?

Vi skal have det sjovt, mens vi dyrker motion. 
Har du aldrig prøvet at spille basket? Eller 
hvad med  
en forhindringsbane – for voksne!

På dette hold er alle med til at beslutte, hvad 
vi skal lave. Den eneste regel er, at vi ikke skal 
lave det samme hver gang i hele sæsonen. En 
ny sport eller aktivitet vil typisk blive “afprøvet” 
2-3 gange, afhængigt af popularitet – men der 
er helt frie rammer og muligheder. Alle mo-
tionsformer vil være tilpasset i sværhedsgrad, 
så alle kan være med!

Jeg glæder mig til at se en masse friske mænd 
og kvinder, som er klar på en masse sjov mo-
tion!

Hilsen Brian Isaksen

old Boys - gymnastik 
for modne herrer
Tirsdage kl 19-20 i Brylle Skoles gymnastiksal

Dette er et hold for dig på 50+, der gerne vil bevæge 
dig og opbygge eller bevare smidigheden i kroppen 
samtidig med, at du får mulighed for et hyggeligt  
samvær med andre mænd i lokalsamfundet.

Kom og vær med til en times sjov hver uge, hvor du får 
rørt hele kroppen igennem.

Man bliver aldrig for gammel til at have det sjovt, det er 
først, når man stopper med at have det sjovt, at man 
bliver gammel ;-)

Jeg glæder mig til at se jer!

Hilsen Susanne Olsen

Glæd jer til en helt ny måde at træne på, hvor 
du ikke er begrænset af noget, men hvor du 
tager udgangspunkt i det niveau, du er på...

Jeg glæder mig til at træne med dig til fed musik og 
masser af trampen i trampolinen!

Hilsen Anja Mørk

19



Historie
Vi er en rigtig gammel husflidsforening, som blev stiftet 
1891, så i år har vi 125 års jubilæum. Det har vi valgt at 
festliggøre med et stort arrangement i Fyrtårn Tommerup 
d. 29. oktober med arbejdende workshops, underholdn-
ing og meget andet. Men det skal der nok komme mere 
om senere.

I gamle dage havde husflidsforeningerne forskellige 
håndværksmæssige kurser, tit praktiske ting til hjemmet. 
I vore dage breder vi os noget mere ud over rigtig mange 
aktiviteter. Vi har mange dag- og aftenkurser, weekend-
kurser, foredrag og debataftener. Vi har en hjemmeside 
verninge.husflid.dk, hvor I kan læse om alle kurser og 
tiltag.

Foreningen er under stadig udvikling og står for ny-
tænkning, kvalitet og samarbejde. Alt i alt kreativ folkeo-
plysning, hvor de håndværksmæssige færdigheder er 
i højsæde, og hvor vi ser bredt på husflidsbegrebet. 
Blandt andet har vi en stor musikafdeling. Vores kurser 
foregår mest i nærmiljøet med dygtige undervisere.

Vi holder til i “HUSET” på Brylle Skole. Her holder vi 
vores bestyrelsesmøder og flere kurser. Som nyt har 
vi indrettet et trædrejeværksted med plads til ca. 8 
trædrejere. Samtidig er der en kreativ kafé, hvor man har 
sit håndarbejde med, hygger og hjælper hinanden. Ind 
imellem vil der være undervisere med forskellige spæn-
dende tilbud. Til begge steder er der bestyrelsesmedlem-
mer til stede. Aktiviteterne foregår i efterårs- og forårssæ-
sonen hver anden onsdag i lige uger. Huset deler vi med 
FDF.

Vi har i Verninge Husflid en ret stor musikafdeling, idet vi 
har to kor, Seniorkoret, der holder til i menigheds-huset 
ved Brylle Kirke og 13 Rigtige, der holder til på Tal-

om verninge husflid
sommerferie kurser for børn
filte-skole i 3 dage
12 piger i alderen 9 - 15 år har haft nogle fantastiske dage i 
filtens tegn, der blev filtet tasker, billeder, blomster til håret 
og sten får. Kreativiteten blev sluppet løs og det kom der 
fine og fantastiske kreationer ud af. 

Da kurset sluttede blev der afholdt fernisering, hvor familie 
og venner kunne se de udstillede ting, som pigerne med 
stolthed viste frem.

Der var en dejlig stemning på kurset, alle var en del af fæl-
lesskabet som en af pigerne sagde : ”Det bedste er at vi 
ikke kun filter, vi får nye venner og har det rart sammen! ”
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lerupskolen. Derudover har vi et spillemandsbigband, 
FIONIA, der holder til på Brylle skole, og en del enkelt-
mandsundervisning. Korene og FIONIA vil kunne høres 
til vores 125 års jubilæum.

På børnesiden har vi 2 billedskoler, i HUSET Brylle 
skole og på Tobaksgården i Assens. Der bliver holdt 
sommerbilledskole i ferien. Billedskolerne er i samar-
bejde med Assens Kunstråd. Det er rigtig dejligt at 
se de kreative børn i arbejde. Sidste efterår udstillede 
de på Krengerup Hørvævsmuseum. Men der er også 
andre ting for børn. Her i sommerferien er der f.eks. 
filteskole på Verninge Skole. Til de andre kurser er børn 
velkomne ifølge med voksne.

Hvert år i uge 29 lægger Lilleskov Teglværk lokaler til 
en fantastisk kreativ uge, hvor familier, voksne og børn 
fra hele landet deltager i de mange forskellige kurser. 
Det er et helt lille højskoleophold med morgensang, en 
aften med underholdning og fællesspisning og masse 
nærvær og fordybelse. Fredag når ugen er slut ud-
stilles ugens produkter. Her er åbent for alle, og man 
bliver hvert år imponeret over, hvad der produceres, 
både mængde og kvalitet. 

Kurserne i år er: keramik, filt, pileflet, smed-
ning, tegning, strik, rollespil, stenhugning, 
smykker, pilebark, flet med andre materialer, 
knivmagerværksted, møbelpol-string og 
morgenyoga. Alle hold er forholdsvis små 
med dygtige engagerede lærere. Der er 
mulighed for overnatning på Teglværkets 
primitive camping.

I november har vi hvert år et julegaveværk-
sted, som afholdes på Brylle skole. Her står 
bestyrelsen for de mange værksteder. Ar-
rangementet er for familier, og det er kun de 
voksne, der betaler. Alt hvad der produceres 
er gratis. Det har hvert år været en succes, 
og der kommer rigtig mange.

Alt i alt rigtig mange aktiviteter året igennem, og det 
kunne ikke lade sig gøre uden vores dygtige skole-
leder Bente Eriksen, som planlægger årets program 
netop med tanker på nytænkning og kreativitet, og 
vores frivillige positive bestyrelse, der lægger et stort 
arbejde i årets arrangementer. 

Vi er 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Vi er 
på valg hvert andet år og holder generalforsamling i 
marts, hvor vi gerne ser interesserede medlemmer.

Vores kontingent er 100 kr. pr år, og alle medlemmer 
får orientering om, hvad der foregår. Alle kan deltage 
på vores kurser uden at være medlemmer. Kurserne 
oprettes under folkeoplysningsloven og er som sagt 
åbne for alle. Vores overordnede organisation er 
FORA.

Alt dette, hvad der sker og hvad der kommer til at 
ske, kan I finde på vores hjemmeside, på Facebook, 
og i dagspressen. Vi håber at se rigtig mange af jer de 
kommende sæsoner.

Med venlig hilsen Verninge husflid,
Formand Karen Elise Pedersen
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Uddrag fra Peter Druds livshistorie

Indledning:

I foråret 2007 var jeg til Marie Grønlunds 95 års fød-
selsdag. Hun fortalte, at hun så mig første gang, da 
jeg var 2 år gammel, altså 84 år tidligere. Jeg stod i 
porten på Drudgården og tog imod Marie Grønlund. 
Den tanke, at jeg som 86 årig, mødtes med en, som 
huskede mig som barn, var ret så fascinerende, nok 
især fordi jeg i disse år er i gang med at skrive min 
livshistorie. Jeg har forsøgt at fortælle om store og  
små oplevelser fra et indholdsrigt liv.

Birgit, min datter, har været behjælpelig med redigering 
af det, jeg har skrevet. Det er blevet til mange samtaler 
undervejs, bl.a. for at være tro mod det, jeg gerne vil 
fortælle. 
 
Min familie og fødehjem 
Jeg blev født d. 28. januar 1921 om eftermiddagen på 
Drud-gården i Tommerup. Jeg var 3. barn ud af 4. Mine 
forældre havde allerede en pige, Sigrid, på 8 år, og en 
dreng, Christian, på 4 år. Jordmoderen var ved at tabe 
tålmodigheden, for jeg var længe om at komme ud, og 
da jeg endelig kom, sagde hun: ”jeg tænkte nok det 
blev et stort fortrædeligt mandfolk”.

Jeg havde en god barndom. Drudgården var efter den 
tids målestok en stor gård. Der var altid mange men-
nesker omkring mig, far og mor, min søster Sigrid, min 

bror Christian, to karle, en fodermester og en pige, og 
fire år efter min fødsel også min bror Oskar. Søndag 
var en af de gode dage, når jeg sad på tørvekassen og 
fik nybagt franskbrød. Det var store brød. En skive blev 
delt i tre stykker.

Min far, Carl Drud, var syg og kunne ikke arbejde.  
Han kunne ikke gå og sad i en stol. Far nød meget, når 
der kom gæster. Petersen fra Kamgården var flink til at 
kigge ind, og så gik snakken, mens de nød kaffen.

Allerede som stor knægt hjalp jeg mor med at flytte far 
rundt i huset. Vi brugte to lange stokke, som vi place-
rede under sædet på stolen. I dag forstår jeg ikke, at 
mor kunne holde til det. Mor har nok haft stokkene lidt 
langt ude, så jeg havde den største byrde, for jeg var 
stor og stærk af min alder.

Min far døde i 1934. På det tidspunkt var vores 
økonomi meget dårlig; det var jo under krisen i tredi-
verne. Min fars sygdom havde kostet mange penge 
til medicin. Jeg cyklede over til Verninge Apotek efter 
medicin, og her sagde de en dag til mig, at det er dyrt 
for os med al det medicin, og hvordan kunne mor dog 
klare gården. Efter fars død blev det undersøgt, hvad 
mor kunne få med derfra, hvis hun solgte gården. Det 
var kun 2000 kr., så vores 
familierådgiver, Rasmus 
Fugl, rådede mor til at lade 
os drenge drive gården 
videre.

På det tidspunkt var Chris-
tian og jeg henholdsvis 18 
år og 13 år. Christian var 
god til at bruge hovedet,  
og jeg var god til det fysiske 
arbejde. Vi fik oparbejdet 
en svineavlsbesætning med 
mange grise. Vi var på dyr-
skue, og en gang om året 
kom der et griseudvalg med 

små og store oplevelser 
fra et langt liv

Peter Drud har nedskrevet sin livserindring fra et meget indholdsrigt 
liv. Peter har været med i meget, siddet i mange bestyrelser og har i 

det hele taget gennem sit virke haft en stor betydning i bl.a. den gamle 
Tommerup Kommune. Brylleborgeren bringer nogle afsnit i de kom-

mende numre af bladet.

Stor tak til Peter for dette stykke Bryllehistorie.

Ole Sand

Peter Drud som konfirmand.

Anna Drud.22



konsulenter og nogle udvalgte folk for at godkende 
vores besætning til avlsbesætning.

Inden de kom, var der ekstra travlhed på gården, for 
staldene skulle være rene og nykalkede, og mange af 
grisene blev vasket. Økonomien var meget stram, men 
vores leverandører var flinke til at give os kredit. 

Sidst i trediverne holdt vi en stor griseaktion på gylte 
og andre avlsgrise. Der kom 4 grisehandlere. Grisene 
havde hver et nummer, og grisehandlerne fik lister på, 
hvad hver gris’ mindstepris var, så de skulle være friske 
til at byde. Hvis der ikke blev budt højt nok på en gris, 
tog vi den tilbage igen. Handlen gik meget livligt og vi 
fik gode priser for alle grisene. Fra den dag af havde vi 
styr på økonomien. 

Vi havde også køer på gården. Tredje juledag blev de 
alle vasket. Der blev kogt vand med tobaksblade i, og 
det var nok for at nikotinen kunne dræbe lusene. Der 
var mindst 2-300 tønder land med tobak i Danmark 
den gang.

Med stort folkehold, en stor familie og en syg mand 
var der nok at se til for min mor. Der var f.eks. storvask, 
som foregik i bryggerset. Der var to steder, der blev 
fyret - under en stor støbejernskedel og under en stor 
kobberkedel. Alt tøjet blev vasket på et vaskebræt. 
Mor havde kun undertøj og underkjole på, for det var 
varmt arbejde både på grund af varmen fra kedlerne 
og dampen fra det varme vand, men også på grund af 
sliddet ved vaskebrættet. Alt vandet skulle pumpes op 
og bæres ind, og det hjalp jeg til med. Senere var der 
dog 4-5 gårde, der sammen købte en transportabel 
vaskemaskine, som vi kunne fyre under, og hvor der 
var en tromle, som vaskede tøjet. Tromlen var elektrisk 
drevet, og det sparrede mange kræfter ved vaske-
brættet.

Der skulle også brygges øl, og det var god øl, min mor 
bryggede. Endnu et stort arbejde med rengøring af 
øltønder og kar. Vi havde 4 øltønder, så vi bryggede  
2 tønder ad gangen. På den måde kunne øllet nå 
at lagres. Vi lavede selv den malt, der blev brugt til 
ølbrygningen. I bryggerset var der en skorsten, der var 
meget åben for neden. Her var der et fyrsted i kanten 

Drudgården.

af skorstenen. I loftshøjde var der 
brædder på tværs. Flæsk og pølser 
hang i disse brædder, og der var 
en luge ind til pølserne og flæsket, 
så vi havde styr på røgen. Oven på 
brædderne i skorstenen lå byggen, 
der skulle blive til malt. Der var ca. 
200-300 kg byg, og det var bare 
noget af det bedste, når vi skulle ind 
og røre rundt i malten. Det var varmt, 
og det lugtede godt. Dette blev gjort 
en gang dagligt, og selve røgningen 
forløb over ca. en uge.

Vi brugte en selvbinder til at høste kornet. Tidligere 
brugte man en aflægger. Inden selvbinderen gik i 
gang på marken, høstede vi med le et skår hele ve-
jen rundt om kornmarken, for ikke at køre kornet ned. 
Selvbinderen blev trukket af 3 heste. Efter nogle år 
benyttede vi kun le i hjørnerne, og kørte så til sidst den 
modsatte vej i marken og høstede det, vi havde kørt 
ned. Negene blev sat sammen i skogge med 10 neg i 
hver. Så kunne vi flytte dem med to stænger med lange 
søm i. Alt efter vejret blev de flyttet en eller flere gange, 
inden kornet blev kørt i lade. 

I løbet af vinteren blev kornet så tærsket efterhånden, 
som vi skulle bruge det. Det var beskidt og meget støvet 
arbejde, og gulvet var næsten levende, når vi tog det 
sidste lag. I kan sikkert gætte hvorfor. Jeg kan i hvert 
fald fortælle, at det var en god arbejdsdag for vores 
foxterrier, gårdhunden.

Der blev slagtet gris et par gange om året. De vejede ca. 
200 kilo, så der var godt med spæk på til noget flæsk. 
Slagtedage betød endnu nogle travle dage.  
Der kom en hjemmeslagter, der boede i nærheden.  
Han medbragte knive og andre redskaber til slagtnin-
gen. Vi havde forinden varmet vand, som grisen skulle 
skoldes i, når den var slagtet. 

På selve slagtedagen fik vi blodpandekage til middag. 
Det var altid en af pigerne, der stod klar til at opsamle 
blodet ved slagtningen. Der skulle røres konstant i 
blodet, så det ikke størknede, og det kunne godt give 
røde pletter på det hvide forklæde. Vi børn blev sat til 
at holde grisen i halen; efter sigende for at undgå at 
medisterpølserne blev skæve, men det var nok mest for 
at holde os væk fra grisens hoved, når slagteren stak 
grisen. Kødet blev saltet og evt. røget. På et tidspunkt 
blev det også almindeligt at henkoge en del af kødet, og 
med det, som så meget andet, var min mor hurtigt med.

Først langt senere blev der bygget frysehuse, hvor der 
var en del fryserum, som man kunne leje. Det var først 
omkring 1949, at disse kom til.

Glæd dig til næste nummer at bladet, hvor du får flere 
uddrag af Peters erindringer... 
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Når man bruger den betegnelse, tænkes vel på det 
arbejde, der udføres frivilligt og uden betaling, og 
som gavner almenvellet. Sådan forstår jeg i hvert fald 
begrebet.

Det er en indsats, der sikkert har udfoldet sig så længe, 
der har været mennesker til, men jeg tror, at frivillighed 
spiller en større og måske også vigtigere rolle i dag. 
Antallet af ældre på pension er stigende, og de bringer 
et mere stabilt og stærkt helbred ind i deres længere 
pensionistliv. Det medfører også lysten til at bruge sig 
selv øges, og ikke mindst der, hvor man kan se, at det 
giver god mening.

I Brylle har vi mange foreninger sammenslutninger og 
initiativgrupper, der bidrager med gode tilbud til og 
muligheder for borgerne. Lad mig opremse disse for-
eninger og sammenslutninger og gøre det i alfabetisk 
orden:

- Og så undskyld til dem, jeg kan have overset.

Takket være alle disse tilbud, styret af engagerede, 
frivillige ubetalte personer, holder vi gang i Brylle og 
gør det godt at bo her. Det er også nødvendigt for de 
små samfunds overlevelse og udvikling.

Billedet viser 5 af de 8, der gør staudehaven indby-
dende. De 2 damer er med for at pynte på selskabet.

Ole Sand

Boldklubben • BrylleBorgeren • Cykelklubben
Forsamlingshuset • Frivillige på Sydmarksgården

Gymnastikforeningen • Gå-tur-gruppen
DF-spejderne • Lokalrådet • Læsegruppen

Petanqueklubben • Rytterskolen
Staudehavesjakket • Ældregymnastikken

Brylles stolthed, vor ærværdige Rytterskole fra 1721,  
er meget velholdt takket være en velvilligt indstillet  
kommune og frivillig arbejdsindsats. Det er ikke uden 
omkostninger at vedligeholde en gammel bygning, så 
den stadig præsenterer sig flot i den skikkelse, den blev 
bygget.

Vi er ca. 100, der betaler kontingent i foreningen Rytter- 
skolens Venner, og den indtægt er et kærkomment 
bidrag til skolens vedligeholdelse. Ind imellem er vi 
også så heldige at modtage en donation. Det er også 
sket i år. Donoren er Lions Club, og bidraget har gjort 
det muligt, at vinduer og hoveddør kunne slibes og 
males, hvad de trængte meget til.

Stor tak til Lions Club.

På bestyrelsen vegne
Ole Sand

donation 
til rytterskolen
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Det var en meget afholdt mand, der skulle begraves, og da man bagefter stod og sludrede lidt, sagde Oluf, der var en skinhellig rad. ”Jae, det er jo altid de bedste, der skal først af sted”. Poul skævede til ham. ”Ja såmænd – du skal se, du bliver nok hundrede år”!

To skolekammerater mød-

tes ved skolens 25 års 
jubilæum. ”Hvad er det, 

jeg hører Arne, er du ikke 

kommet ind i ægteskabets 

trygge havn endnu”?
”Næh Søren, indtil nu har 

jeg måttet nøjes med en 

havnerundfart nu og da”.

 

Smeden fyldte 90 år. Skolelæreren 

holdt tale ”Du er som en gammel eg i 

skoven, en af de gode håndværkere, 

der ikke findes mere. Du har været en 

samfundsstøtte og en eksemplarisk 

ægtemand og fader”. Smeden var 

ellers ret barsk, men det her blev for 

meget. Han begyndte at tørre øjne og 

fumlede lidt med lommetørklædet. 

Naboen ville trøste ham og ligesom 

sætte tingene på plads. ”Du Jens, du 

ska’ s’gutte sitte der og bliv ked aét. 

Det er løwn altsammen”

tre korte 
fra knud
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Beboerforeningen Brylle
Formand: Tommy Dalgaard -
tommydalgaard@mail123.dk 29 46 63 53
Kasserer: Bjarne S. Andersson - 
bjarne.s.andersson@hotmail.com 29 80 51 12
Bestyrelsen:
Henrik Gabs - 
gabs@henrikgabs.dk 40 88 18 80
Carsten Damgaard - 
c.d.s@mail.dk 40 42 37 97
Christian Bøgedahl - boegedahl@gmail.com 28 26 16 95
Annette Clemmensen - 
anettebrolykkepedersen@yahoo.dk 25 70 16 98
Hanne Winther - hannew@ofir.dk 27 14 19 76
Eigil Kristensen - eigilkri@gmail.com 30 35 36 79

Brylle Boldklub 
Formand: Poul Krog - 
poulmkrog@sport.dk 23 83 41 62
Næstformand: Kent Kirkegaard - 
kirkegaardkent@gmail.com 26 91 73 69
Seniorformand: Jimmi Rasmussen - 
Tjummy1@gmail.com 53 67 44 86
Ungdomsformand: Michael Winther -
mwinther82@gmail.com 30 80 70 40
Kasserer: Anne Marie Sørensen - 
kasserer.bryllebk@gmail.com 60 22 61 35
Henrik Østergaard - 
kroggaardsvej@hotmail.com 26 28 38 69
Johnny Godbergsen - 
johnnygodbergsen@hotmail.com 29 43 44 49
Webmaster: 
Lars Christensen 30 37 07 77

Brylle FDF
Formand: Birthe Beyer - 
bbeyer@mail.dk 50 59 00 64
Bestyrelsesmedlem: Kim Hansen - 
kim.fireball@gmail.com 40 23 91 28
Bestyrelsesmedlem: Judith Freltoft - 
jufr@live.dk 27 48 27 48
Rep. Menighedsrådet: Birthe Sørensen -
birthesoerensen@gmail.com 24 46 38 56
Kredsleder: Christian Møller Pedersen - 
cmpedersen89@hotmail.com 41 17 83 60
 
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: Arne Roger Nielsen - 
arneogbetty@gmail.com 40 11 11 15
Bestyrelsesmedl.: Carsten Olsen - 
foxolsen@youseeme.dk 20 14 25 39

Brylle Gymnastikforening
Formand: Marie Krusell Howitz - 
formand@bryllegymnastik.dk 40 75 85 54
Næstformand: Thomas Bruun Storm - 
naestformand@bryllegymnastik.dk 23 20 85 17
Kasserer: Thomas Bruun Storm - 
kasserer@bryllegymnastik.dk 23 20 85 17
Badminton: Marie Krusell Howitz - 
badminton@bryllegymnastik.dk c
Gymnastik:
Mette Flintholm - 
gymnastik@bryllegymnastik.dk 22 31 76 10
Mette Wandrup - 
gymnastik@bryllegymnastik.dk 28 71 37 92
Hjemmesiden: Marie Krusell Howitz - 
webmaster@bryllegymnastik.dk 40 75 85 54 
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vigtige telefonnumre i Brylle og omegn
Brylleborgeren: Kalle Bøgh - 
brylleborgeren@bryllegymnastik.dk 25 80 20 40
Fritidscenteret: Gitte Søderholm Roger - 
fritidscenteret@bryllegymnastik.dk 20 16 70 00

Brylle Landsbyordning
Leder af landsbyordningen: Trine Traun - 
brylleskole@assens.dk 64 74 65 75
SFO: Trine Traun - 
brylleskole@assens.dk 64 74 65 83
Agerholm Børnehave og vuggestue: 
Dorrith Arnecke - doarn@assens.dk 64 74 66 72
Bestyrelsesformand: Mette Fynbo - 
mettefynbo@hotmail.com 25 39 72 77

Brylle Menighedsråd
Formand: Vagn Top - 
vagn@ferie-fyn.dk 22 47 07 77
Næstformand, kasserer: Eva Hansen - 
evahansen141@gmail.com 21 75 07 57
Kirkeværge: Birthe Sørensen - 
birthesoerensen@gmail.com 24 46 38 56
Kontaktperson: Inge Sand - 
sand@mail123.dk 23 23 00 43
Sekretær: Mette Krogsgaard - 
mettejanus@c.dk 21 96 17 15
Medlem: Mette Østergaard - 
meost.fro@gmail.com 29 21 42 80
Sognepræst: Dorthe Terp Dahl -  
DTD@KM.DK 64 75 13 17
Graver: Kristian Skytte - 
graverbrylle@gmail.com 40 37 29 52

Brylle Private Børnehave 
Leder: Rikke Feldborg Johannesen - 
leder@bryllebh.dk 53 60 71 15
Formand for bestyrelsen: Jacob Andersen - 
info@bryllebh.dk 61 28 79 52

Landsbyambassadør
Bente Paulli - 
bente@paulli.net  64 75 15 07

Lokalrådet i Brylle
Rep. Skrattelauget: Lydia Top, Stærmosevej
nele.top@hotmail.com 22 21 32 83
Rep. Render by: Patrick Giolitti -
pgiolitti@hotmail.com 27 13 88 53
Rep. Beboerforeningen: Tommy Dalgaard -
tommydalgaard@mail123.dk 29 46 63 53
Mogens Tøttrup -
amtott@hotmail.com 40 16 60 37
Vagn Top -
vagn@ferie-fyn.dk 22 47 07 77
Brian Barkholt -
brian.barkholt@gmail.com 24 63 09 37
Kai Hou -
formand@brylle-forsamlingshus.dk 22 84 46 71
Eigil Kristensen -
eigilkri@gmail.com 30 35 36 79

Redaktionsudvalget BrylleBorgeren
Eigil Kristensen, Mads Hansensgade 13, Brylle
eigilkri@gmail.com 30 35 36 79
Tommy Dalgaard, Mads Hansensgade 9, Brylle
tommydalgaard@mail123.dk 29 46 63 53
Ole Sand, Krybilyparken 7, Brylle
inolsand@gmail.com 61 29 33 16
Judith Freltoft, Stærmosevej 116, Render
jufr@live.dk 27 48 27 48
Maud Hansen, Toftevej 11, Brylle
info@mh-kontorservice.dk 40 98 40 46

Tommerup Rideklub
Daglig leder: Kjeld Frederiksen 40 35 77 81
Formand: Stine Borgesen - 
stine@michaelsmaskinstation.dk 28 10 30 34
Kasserer: Tina Hein Lauridsen - 
tinahein24@gmail.com 41 41 08 24
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HERDIS
BRYLLE

AGERTOFTEN 14SALON

64 75 20 88

• Dame &
herre klip

• Følger
tidens
trends

• I konstant
udvikling

• Høj
kvalitet

• Gerne
tids-
bestilling

BRYLLE 

B

O L D K LU
B

Behandling på dine 
præmisser

Karlina Frederiksen
Fuglebakken 3
5690 Brylle

Massage
Infrarød sauna

LifeWave

Tlf. 2683 0131 · info@karlinasmassage.dk
www.karlinasmassage.dk
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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

28

Brylle AutoBrylle Auto
v/Kent Højmark

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

Vaskehal åbent 7.00-22.00

Entreprenør og kloakmester Michael Larsen · Toftevej 46 · 5690 Tommerup · Tlf. 21 64 45 54
michael@michaelsmaskinstation.dk · www.michaelsmaskinstation.dk

• Kloakering
• Jordarbejde
• Anlægsarbejde
• Slamhåndtering
• Spuling
• TV-inspektion
• Nedbrydning

• Oprensning af søer
• Dræning
• Op- og indmåling 

med GPS
• Snedrydning og 

saltning 
• PE-svejsning

Vores entreprenørafdeling tilbyder følgende:



WWW.INTERSPORT.DK

w
w

w.interspo
rt

.d
k

SHOP PÅ

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

 

SPAR 
 550,-FRIt VALG

FRITIDSSÆT

www.brylle-tom
rer.dkhe

r B
yg

ge
r
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v/ Susanne Borne
Sortebrovej  3  ·  5690 Tommerup ·  64 76 33 83
T a l l e r u p v e j  2 2  ·  5 6 9 0  T o m m e r u p  ·  6 4  7 6  16  12

Super Brugsen · Tallerupvej 16 · 5690 Tommerup St. 

Tlf. slagter 64 76 15 76 · Tlf. kontor 64 76 14 18 · Fax 64 76 14 21 · Giro 3 00 66 11

LidT ud over 

deT SædvanLiGe



 

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

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 Å R B Y

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

30
Knarreborgvej 30 • 5690 Tommerup • Tlf. 64 75 16 40 • www.eldoradoweb.dk

h v i d e v a r e r  •  e l a r t i k l e r  •  b e l y s n i n g  

Kom og få et kig på vores 
lækre KØKKEN OG BAD udstilling
Vi sælger kvalitets køkkener fra Artego! Kom ind og se den 
� otte udstilling. Vi hjælper dig gerne med at � nde frem til 
den rigtige løsning til dit hjem, og vi måler gratis op.

Første lørdag i hver måned har vi en ekspert fra fabrikken 
til at vejlede dig, og i hverdagen kan vi selvfølgelig også 
hjælpe dig.

HÅNDSAMLET 

TYSK KVALITET

Leveret direkte på din adresse, samlet!

Rentefri � nansiering.



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: advobo@advobo.dk

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

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

torben slagter
       tlf. 25 17 60 80 /
             64 76 20 21

Smart tøj og sko 
vi har bl.a. Bessie,  B. Young, Brandtex,  

fransa, oneTwo, pep, Skovhuus, 
Soulmate, Trofé, Triumph og 2-Biz 

 

 Modebutik for kvinder i alle aldre! 

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 
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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
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


