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Går du rundt med en god ide til en aktivitet eller et arrange-
ment, som du har svært ved at få sat i søen, så prøv at 
kontakte Beboerforeningen . Vi efterlyser nemlig personer, der 
vil være ”projektledere” på deres egen ide . Vi skal nok hjælpe 
alt det vi kan, både økonomisk og praktisk .  
Et godt eksempel på en succes er f .eks ., da Anette og 
Hanne efter eget initiativ fik startet fællesspisning i forsam-
lingshuset . Det en succes og er nu et fast indslag i BBF’s 
program . 
Men du kan som lokal borger også hjælpe os rigtig meget 

DET KUNNE VÆRE DIN IDE, 
DER KOMMER TIL LIVE NÆSTE GANG 

bare ved at komme med gode ideer til,  
hvad der skal ske her i byen . Har du forslag  
eller en god ide, du synes, kunne passe lige  
til Brylle, eller har du hørt om noget, som har  
været en succes andre steder, så send endelig en mail 
med ideen til undertegnede . Så har du gode ideer, som du 
brænder for at få sat i søen, så sig endelig til, så vi kan få set 
på, om det er noget, vi kan hjælpe til med . 

Med venlig hilsen  
Formand Tommy Dalgaard, Brylle Beboerforening
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Brylleborgeren har bedt mig give min vurdering af Brylles  
fremtidsudsigter og status på udvikling og grundsalg i  
Krybilyparken .

Som mange nok har hørt og læst om, er der et stort skov- 
rejsningsprojekt under etablering omkring Brylle .

Planen er inden for et område på 350 ha at rejse ca . 150 ha 
skov nord for Brylle, hvor man forestiller sig et trekantet om-
råde med Brylle, Brændekilde og St . Dannesbo som hjørnerne . 
Skovrejsningen er foranlediget af Vandcenter Syd, da Odense 
henter rigtig meget af deres vand i dette område og på denne 
måde ønsker at beskytte vores grundvand . Der er tale om  
en frivillig ordning, hvor vandcentret opfordrer lodsejerne til 
enten selv at plante skov, eller man tilbyder at opkøbe/bytte 
jord imellem dem, der er interesserede . Derfor vil vi nok ikke 
se hele skoven blive rejst på en gang, og nogle områder bliver  
måske aldrig blive impliceret .

I området omkring Brylle mellem Toftevej og Vibækvej, syd 
for skolen, og mellem Birkevej og Ryttergade er det planen at 
friholde nogle arealer til fremtidig byudvikling .

Man kan altid diskutere fordele og ulemper ved et så omfat-
tende projekt . Mange lodsejere har blandede følelser omkring  
det at afgive jord, værdisætning, mistede produktionsrettig-
heder, fremtidsplaner for den enkelte m .m . 

Men for Brylle by kan det betyde, at man får et meget at-
traktivt område til fritidsaktiviteter . Der vil forhåbentlig kunne 
etableres ridestier, mountainbikeruter – kun fantasien sætter 
grænser . Dette skal selvfølgelig ske i samarbejde med ejerne 
af arealerne . Derudover har man jo altid ret til at gå og løbe sig 
en tur i skoven på de dertil indrettede stier .

I Krybilyparken er der syv parcelhusgrunde, som endnu ikke er 
solgt . På nogle af de grunde, der er solgt, har ejerne planer om 

SKOVREJSNING 
BYUDVIKLING 
I BRYLLE

at bygge senere . Når man går en tur i området, kan man se, at 
der hele tiden kommer nye huse til . Det går ikke stærkt, men 
det er alligevel flot, at Brylle har kunnet tiltrække mange nye 
borgere i en for byggeriet vanskelig tid . Dette kan næsten kun 
tilskrives de tilbud og det “drive”, Brylle har .

Der er også plads til ca . 40 boliger som tæt lavt byggeri, dvs . 
rækkehuse, enten som leje- eller ejerboliger . Der har vi indgået 
aftale på en del af arealet med F .A .B . (Fyns almennyttige Bolig-
selskab) om opførelse af 19 boliger . Byggeriet forventes at 
starte i foråret 2016 og være færdigt til efteråret . Oplægget er, 
at der bliver tale om syv dobbelthuse med carporte imellem på 
ca 96 m2 pr . stk . og fem boliger på ca . 70 m2 pr . stk . Forhand-
lingerne har været lidt langstrakte, da det har været vigtigt 
for os at sikre, at vi får et byggeri, som passer ind i den øvrige 
bebyggelse . F .A .B . er kendt for at bygge i en meget høj kvalitet .  
Derfor er jeg sikker på, at vi har valgt en rigtig god løsning for 
Brylle .

Peter Jensen
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2015 DANCEHALL-MIX
På holdet Dancehall-mix er vi i alt 9 piger . Holdet har nu 
været kørende seks gange, og der er allerede sket en 
masse . Både for pigerne, men også for mig . Vi startede 
alle sammen nervøse og uvidende om, hvad der ville ske . 
Det var første gang, jeg skulle undervise, og pigerne kom 
fra enten ingenting eller fra at have lavet gymnastik e .l . 

Vi var alle meget på udebane . Jeg gør dem opmærksom 
på hver gang, at det er okay at fejle og ikke kunne finde 
ud af et trin eller to . Det er den eneste måde, man lærer 
bedst muligt på . Pigerne kommer mere og mere ud af 
deres skal og tør at gribe de udfordringer, jeg stiller dem .

I starten var deres ansigtsudtryk noget skeptiske, men 
det, som de frygtede, er noget, de bare tager med storm 
nu . Jeg sørger for at få evalueret så meget som muligt 
sammen med pigerne, så jeg ved, hvordan de har det i 
den time, vi er i gang – både fysisk, men også mentalt .

Vi arbejder på nogle forskellige koreografier, som til sidst 
vil blive den flotteste helhed og opvisning. Men det må I 
vente med at se . Glæd jer!

Cecilie Maar Holst

SÆSONSTART
Vi er kommet godt fra start med den nye sæson . 
Vi oplever en stor popularitet på både de vel-
kendte såvel som de nye typer hold, vi tilbyder . 

I bestyrelsen har vi det seneste halve års tid  
arbejdet en del med foreningsudvikling, og det 
håber vi, afspejles hos vores medlemmer . Vi 
håber, at vi møder brylleborgernes behov, og vi  
er som altid åbne for forslag om nye tiltag . 

Vi har fx planer om at starte en løbeklub samt 
et floorballhold i det nye år. Vi vil gerne høre fra 
potentielle instruktører i denne forbindelse . 

Et af vores seneste tiltag er opstarten af en 
frivilligklub, som vi håber, at de fleste af vores 
medlemmer efterhånden har hørt om . Vi plan-
lægger nogle spændende arrangementer for 
vores frivillige i samarbejde med vores spon-
sorer og ser frem til, at det vil styrke foreningen 
fremadrettet .

Bestyrelsen

BRYLLE GYMNASTIKFORENING

FORÆLDRE/BARN:
På vores (bedste)forældre/barn hold er der godt gang i lege, 
fantasi og udfordringer, som er med til at styrke børnenes  
(og nogle gange de voksnes) motorik, balanceevne og krops-
bevidsthed . 
Gymnastiksalen bliver pludselig et rum fyldt med alle mulige 
slags dyr og spændende fremmede lande, vi flyver til, og 
børnene både griner, tumler og prøver grænser af . Det er 

også altid meget spændende, om flyvende farmor mon 
har sat sin kuffert i gangen, fyldt med nye og spændende 
legeredskaber, hun har fundet på sine mange rejser . Det har 
hun heldigvis tit :)
Bedste hilsner
Lotte Andersen, Birkevej 13, 5690 Tommerup
Tlf: 30497442
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FUNKY DANCE KIDS
Funky dance kids er kommet godt igang, vi er 17 glade 
piger der allerede er godt i gang med at danse og lege 
hver mandag eftermiddag . Vi har musik lege, med hulla-
hopringe, faldskærm mm . samt danse vi glæder os til at 
kunne vise til opvisningen næste år .

DANCE FITNESS
Så er vi kommet godt i gang . Denne sæson er der hele 20 
fantastiske piger på holdet . Vi er så småt begyndt at øve 
nogle forskellige danse til opvisningen i marts 2016 .

Pigerne knokler derudaf, og de øver og øver, og humøret 
er helt i top . Vi øver os meget i at posere, og det synes de, 
er skørt og også lidt sjovt . Her er nogle grænser, som skal 
overskrides for dem . Vi øver også på at gøre kroppen mere 
skarp i de forskellige trin . 

Hilsen Heidi, Mette & Pigerne

SPILOPPERNE

Fuld fart over feltet, hop og spring, 
musik og glæde . Hver tirsdag har 
vi en gymnastiksal fuld af glade og 
energiske spilopper, der elsker at flyve i 
flyvemaskine, lege hajer og guldfisk, lave kolbøt-
ter og lege stafet . Holdet er kommet godt fra start, og 
børnene har lært hinanden og os voksne godt at kende . 
Vi lægger stor vægt på at stimulere lysten og evnerne til 
at bevæge sig . Vi laver aktiviteter, der stimulerer barnets 

sanser, primært følesansen, balance-
sansen og krops-bevidstheden . Vi bygger 

vores motorikbane op med elementer med 
stigende vanskelighed, så vi kan tilpasse aktiviteterne 
til det enkelte barns niveau . På den måde kan vi 
fastholde motivationen og sikre udviklingen hos hvert 
barn . 

Har du fået dine Z-vitaminer i dag? 

Z-vitaminer er vigtige for livslysten og  
energien.
Du kan få tanket op og dækket dit Z-behov 
hver onsdag aften i hallen, enten til Zumba 
Gold (den nemme) eller Zumba Fitness (den 
med mere gang i). Eller tag begge hold og få 
endnu mere energi og overskud!

OBS! Vi starter en ny halvsæson i begyn- 
delsen af januar, hvor alle – både nye og  
erfarne deltagere – kan komme og få en 
solid Z-optankning. 

Vi har også NYE træningstider:
Zumba Gold kl. 18–18.50
Zumba Fitness kl. 19–20.05
...hver onsdag i Brylle  
Fritidscenter… VI SES!

SE MERE PÅ
WWW.BRYLLE
GYMNASTIK.DK
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FRIVILLIGKLUB
 - SÅDAN SKAL DET 
FUNGERE!

Brylleborgeren har besøgt Kalle Bøgh, der er i gang med et  
spændende projekt, som går ud på at finde frivillige kræfter, der 
kan udføre et stykke arbejde for gymnastik-foreningen .
Vi har spurgt Kalle om, hvad tanken er:
- BGF er i fuld gang med at etablere en frivilligklub, hvor fælles- 
skab, sociale arrangementer, sammenhold og hygge spiller en 
stor rolle . Grundtanken er, at alle medlemmer på forhånd bestem-
mer præcis, hvilke opgaver de ønsker at stå til rådighed for, og i 
hvilket omfang .
Via et spørgeskema samt evt. interview finder vi ud af, hvad 
medlemmerne har lyst til og mulighed for at hjælpe med . Vi sørger 
samtidig for, at alle hjælper nogenlunde lige meget, så det ikke 

altid hænger på de samme . Det skal være sjovt og hyggeligt  
at være frivillig, og vi skal være et stort og stærkt netværk .
Ud over de typiske praktiske opgaver bliver der også mulighed 
for at bistå bestyrelsen med mere ”bløde” opgaver:
Kan du uddybe, hvad du mener med ”bløde” opgaver?
- Der bliver fx mulighed for:
Organisering, projektledelse, udføreFundraising, arrangere og 
afholde aktiviteter for børn/voksne eller lave markedsføring – 
det afhænger helt af den enkelte .
Vi forestiller os, at medlemmerne hjælper os mellem 4-6 timer 
om året, primært fordelt på større arrangementer som Brylle- 
løbet og Gymnastikafslutning… til gengæld afholder BGF et 
årligt arrangement som tak for hjælpen og for at styrke net- 
værket…
Har I et hyggeligt arrangement i støbeskeen? 
- Ja, svarer Kalle prompte . Vi skal mødes til en hyggelig aften 
med fokus på Italien: Vi lærer at lave lækker risotto, mens vi 
smager på dejlige italienske vine samt lærer noget om italiensk 
mad- og vinkultur .
Arrangementet er i 
samarbejde med: Brylle 
Brugs, Totalbanken 
Tommerup samt Vin-
specialisten i Bellinge .

Er det noget for dig? 

Så kontakt bestyrelsen 
for tilmelding.

Du Lise, tror du på djævelen, spurgte 
hendes lillesøster? Næh, det er nok 
ligesom med jule-
manden. 
Det er bare far i 
stedet for.

Ved du, hvor den kønne unge pige, der serverede drinks er henne? Næh, sagde værtinden, men nu skal jeg hente et glas til dig. Det er nu ikke så meget det, jeg savner. Det er mere min mand.

 

Vil du gifte dig med mig, Su-

sanne? Jeg ved ikke r
igtigt, Hans. 

Jamen du ved jo, at jeg er ved
 

Postvæsenet med pension og alt 

det der, så du er godt hjulpet, 

hvis der sker mig noget. Jamen, 

hvis der nu ikke sker noget med 

dig, Hans?

TRE KORTE FRA KNUD

MERE INFO:
BESTYRELSEN@ 

BRYLLEGYMNASTIK.DK
BGF’S FACEBOOK SIDE

KALLE BØGH 
 (FRIVILLIGKLUB ANSVARLIG)  

TLF. 29802040  
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Alle i hele Brylle sogn indbydes til nytårskur, hvor vi byder  
hinanden godt nytår i et glas champagne og med kranse-
kage til .

Hensigten med nytårskuren er, at alle gode kræfter i Brylle 
samles for at diskutere, hvilke ideer og initiativer som kan 
bringe Brylle videre i den gode udvikling .

AFTENENS PROGRAM:
Formand for innovation- og medborgerskabsudvalget i  
Assens kommune, Charlotte Christiansen, har 10 min . til 
at fortælle om Lokalråd i Assens Kommune.

Kalle fra gymnastikforeningen vil på 8 min . fortælle 
om gymnastikforeningens arbejde på at skaffe frivillige 
kræfter til arbejdet i foreningen .

Derefter er der debat ved cafe-borde, hvor vi diskuterer 
med hinanden, hvilke gode ideer der er til udvikling af 

VELKOMMEN TIL 
NYTÅRSKUR I BRYLLE

- OG DU ER INVITERET
ONSDAG D. 20. JANUAR 2016 KL. 19.00 

I BRYLLE FORSAMLINGSHUS
Brylle området . Ideerne fra debatterne samles og skal 
danne baggrund for arbejdet med udarbejdelse af: 

En plan for udvikling af Brylle-området

Herefter er der stiftende generalforsamling for Brylle lokal-
råd samt opløsning af det hidtidige lokalråd . 

Dagsorden samt vedtægter og grundlag  til denne del af  
nytårskuren kan læses på hjemmesiden: www.brylleby.dk 

Alle personer, som er bosiddende i Brylle sogn, er valgbare 
og stemmeberettigede .

Vi opfordrer alle borgere, som har noget på sinde, samt for-
eningsrepræsentanter til at møde op d . 20 . januar 2016 .

På vegne af det afgående lokalråd:

Vagn Top, Eigil Kristensen, Tommy Dalgaard, Bente Paulli,  
Kai Hou og Henrik Gabs
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Kan du ikke selv nå dit daglige bogholderi, eller synes du blot, at der er alt for meget papir at 
holde styr på, tilbyder jeg hjælp til små og mellemstore virksomheder samt iværksættere på Fyn.
Jeg tilbyder
 Bogføring for små og mellemstore virksomheder - online eller hos dig
 Fakturering/debitorstyring - Finans- og kreditorstyring
 Momsafregning - Lønregnskab - Lønrefusioner
 Klargøring til revisor - Indberetning til offentlige myndigheder
 Renskrivning + anden korrespondance
 Pakning og forsendelse af post - Andet forefaldende arbejde
 Tavshedspligt og præcision

MH - Kontorservice
Overblik til dig

Se mere på www.mh-kontorservice.dk
Toftevej 11, Brylle, 5690 Tommerup, tlf. 4098 4046



STRIK PATENT MED 2 FARVER
5 . og 6 . februar - Tobovej 45, Brylle
Du behøver ikke at have strikket patent før for at deltage i dette 
kursus, men du bør have et grundlæggende kendskab til strik 
for at få det fulde udbytte af kurset .
Underviser Anne Marie Nielsen

UNDERVISNING I MUSIK
I Januar starter kor og holdundervisning op igen .
Der er mulighed for klassisk og rytmisk klaver, klassisk violin .
Gå ind på hjemmesiden og få mere info om indholdet i de  
forskellige hold samt de to kor, vi har, ikke at forglemme  
“Bigbandet”

KURSET I MØBELPOLSTRING 
- starter også op i januar måned .
Vi vil blot nævne, at pladserne hurtigt er optaget .

MALEVÆRKSTED
Vi giver den et kreativt spark!
Inspirerende malekursus hvor alle kan  
være med .
1 . februar, Tobovej 45, Brylle
Underviser Ulla Ettrup Storm

HÅNDSYEDE VANTER
29. - og 30. Januar
Gå vinteren i møde med helt dit eget design 
i vanter . Alle kan deltage . Tobovej 45, Brylle .
Underviser Anne Marie Nielsen

FILTEVÆRKSTED
Varm vinterfilt
23. og 24. januar på Verninge skole
Dette filtekursus er for både begyndere og  
øvede og tager udgangspunkt i den enkeltes  
erfaringer og forudsætninger . 
Der vil være inspiration og udfordringer for alle .
Underviser Mette Maria Østman

KERAMIK
Der vil blive undervist i forskellige måder  
at formgive på . 
Der bliver også sat fokus på dekoration  
og farver .
Kurset foregår Korsgade 8 A i Årup
Underviser Keramiker Elly Pedersen

VERNINGE HUSFLID
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Brylle børnehave rundede 1 års fødselsdag den 1 . august og 
fejrede dagen den 8 . august med stor fest . Vi havde besøg af 
både nye, gamle og kommende børn, udover andre som har en 
interesse i børnehaven .  
Støtteforeningen havde bl .a . lavet et sponsorcykelløb, hvor der 
stillede xx børn op. Det gav en masse fine billeder og gode midler 
som foreningen kan arbejde videre med resten af året . Derudover 
var der forskellige boder hvor børnene bl .a . kunne få lagt neglelak 
på og vælte dåser med melbolde . Børnehaven var meget glade 
for alle de besøgende og alle de fine gaver, vi fik på dagen.

Et andet hyggeligt besøg vi har haft, var på ”Bedste- dagen” – 
hvor man kunne tage sin bedste voksenven, bedsteforældre eller 
andre ”bedster” med i børnehaven . Det var en super hyggelig 
dag, hvor børnene fik mulighed for at vise lidt om deres dag i 
børnehaven og vi fik sammen sunget og leget med alle ”bed-
sterne”, inden vi alle spiste madpakker .

Fredagen før efterårsferien har vi haft løb i børnehaven – først 
for de små og mellemgruppen, som havde inviteret dagplejerne 
på besøg. Det blev til mange gange rundt om huset og nogle fine 
diplomer til alle . Storegruppen sluttede sig til TRIM løbet på sko-
len og de løb imponerende 6 kilometer . vildt imponerende . 

Efteråret har betydet nye børn og vi er så glade for at kunne 
velkommen, både børn til søskende i børnehaven, men også nye 
børn som ikke kender børnehaven i forvejen . Vi glæder os til at få 
mange gode oplevelser sammen i de kommende år .

BRYLLE 
PRIVATE 
BØRNEHAVE 
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Aftenen starter kl. 18.00  

med en rigtig 60´er menu 
  

Tarteletter m/høns i asparges 

 
Gl. daws oksesteg m/karotter, bønner, 

Glaseret løg, surt, hvide kartofler, 

Skysauce. 
 
Citronfromage m/flødeskum 

 
 
Kl. 20.30 spilles der op til  

dans med  

 
 

 

 

 

 
 

Billetter kan købes på  

 www.brylle-forsamlingshus.dk/arrangementer 

eller på 2284 4671 (sidste dag for køb er den 13-1-2016)  

Retro - 60ér fest med spisning, musik og dans – lørdag den 23. januar
Foredragsaften i februar – Feltpræst Jes Rønn
Åbent Forsamlingshus – søndag den 28. februar
Dillettant ”Doktor Hansens Plastik-Klinik” – fredag den 11. marts + lørdag den 12.. martsMusikarrangement – fredag den 9. september - Viggo Sommer
Jagtaften – fredag den 23. september - under planlægning
Irsk Aften – fredag den 28. oktober
Julemarked – lørdag den 26. november

2016ARRANGEMENTER I BRYLLE FORSAMLINGSHUS
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EN FANTASTISK 
DAMEAFTEN

met til, og der var rig mulighed for at spørge mere ind til hans 
produkter . 

Alt imens der blev handlet, fik vi sat lidt mad på bordet.  
Fadene med diverse godter var leveret fra SuperBrugsen i 
Bellinge . I baren kunne man udover det sædvanlige sortiment 
også købe tre af Jim Lyngvilds øl fra Bryggeriet Frejdahl . Det er 
gode luksus-øl i flotte 75 cl. flasker med champagneprop –  
og mange valgte at købe en eller flere med hjem til manden.

Efter endnu et par timers hygge var aftenen ved at være slut, 
og vi fik hilst af med de fleste, som alle gav udtryk for en fan-
tastisk aften. Måske finder vi på at gentage successen om et 
års tid – vi har allerede noget i støbeskeen .

Af Maud Hansen

Fredag den 2 . oktober havde vi i Brylle Forsamlingshus, som 
noget nyt, arrangeret en dameaften . Denne første dameaften 
skulle foregå i selskab med Jim Lyngvild og hans Raunsborg 
produkter, og allerede i august kunne vi melde udsolgt – der 
var solgt 84 nummererede billetter .   

Ved 19-tiden begyndte gæsterne at vrimle ind – mange i små 
grupper, som havde spist og hygget sammen forinden, så 
det var en flok glade og forventningsfulde damer, der satte 
sig til bords . Karin bød velkommen og kunne starte aftenens 
interview med Jim Lyngvild . Gæsterne kunne undervejs stille 
spørgsmål, og der var vist ikke den ting, som ikke blev vendt . 
Jim var i sit es og besvarede frejdigt alt . Også da udfordringen 
gik på at vise sine tatoveringer under trøjen frem – her valgte 
han at vise ben .

Efter et par timers super god underholdning kunne man gå 
op i den lille sal, som i dagens anledning var omdannet til den 
fineste lille butik med Raunsborg-produkter – og sikke der 
blev handlet – de fleste gik ned igen med en eller flere poser 
med ”godter” .  Der var et leben uden lige, og Lone og Morten 
arbejdede på højtryk og fik det ret varmt. Jim var også kom-
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Årgang 1958, der startede på Brylle Skole i 1965, fejrede den  
13 . juni, at det var 50 år siden, vi startede i første klasse . Arbejds-
gruppen begyndte et halvt år tidligere med at finde de mange 
klassekammerater efter så mange år . Hurtigt var vi enige om at 
lave et jubilæum, som omfattede både årgangen fra Brylle Skole 
samt årgangen fra Tallerup Skole, som vi gik i overbygningen med . 
Det var 3 . gang, at Brylle-årgangen mødtes, men første gang at 
Tallerup-årgangen blev samlet efter 40 år . Selve detektivarbejdet 
med at finde de gamle skolekammerater var rigtig sjovt, men også 
tidskrævende. Det lykkedes at finde alle på nær en enkelt. Vi mød-
tes på Brylle skole sammen med Rasmus Laursen til kaffe og kage 
samt rundvisning på skolen, og tænk, alt virkede mindre end det, 
som vi huskede . Gymnastiksalen var meget mindre, aulaen fra gam-
mel tid var også meget lille . Vi sluttede af med at blive fotograferet 
foran skolen på samme sted og med samme opstilling som på et 
gammelt foto fra skoletiden . Efter et par hyggelige timer mødtes vi 
med klassen fra Tallerup Skole på Teglværket . Vi var 32, ialt 16 fra 
hver klasse, som resten af eftermiddagen og aftenen hyggede os 
sammen med god mad og musik fra 70’erne .

Ulrich Hein Boe Nielsen

40/50 ÅRS 
JUBILÆUM 
FRA BRYLLE 

SKOLE
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ÅRETS SOMMERLEJR
Sommerlejren i år blev afholdt ved Fredericia i en hytte, der trods navnet 
”Slottet” ikke var særlig stor, men stadig meget hyggelig . Denne gang gjorde 
vi mange ting anderledes, såsom at holde en omvendtdag, hvor dagen  
begyndte med aftensmaden og sluttede med morgenmaden . Der blev også 
holdt jul, og børnene skulle ud på det store juleløb, hvor de skulle finde  
rensdyret Rudolf, som var blevet væk fra julemanden . Rudolf blev heldigvis 
fundet, og det hele blev fejret med flæskesteg, ris alamande og pakkeleg.  
Alt i alt en god sommerlejr med bålmad, vandkampe og nogle friske  
børn og ledere . 

NYT 
REDSKABSSKUR
En donation fra Odin Y’Men Club Odense og 
nogle frivillige med hænderne skruet rigtig 
på har gjort det muligt for os at bygge et skur 
ved Brylle Skole til alle vores ting . I en år-
række har vi holdt vores møder i den gamle 
SFO, mens vores redskaber og materiel 
har ligget i præstegården, så det nye skur 
betyder, at alle vores aktiviteter nu er samlet 
ved Brylle skole . Så tak til de frivillige, som 
hjalp til med at bygge skuet, Y’Men Club for 
donationen og Brylle Skole for deres imøde-
kommenhed .

SPONSORATER
TAK TIL: 

LARSEN LOGISTIK A/S 
- for at sponsorere brød til vores 

sommerlejr.
Odin Y’s Men Club Odense 

- for at donerer penge til vores 
nye redskabsskur ved 

Brylle Skole.

br
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Efter et halvt års byggerod, larm, trafikkaos osv. kunne vi på 
Agerholm indvie vores nye ombygning den 21 . september .  
Stalden er blevet mindre, men børnene har fået mere plads til 
at boltre sig på, og det vi er allermest glade for er, at vi nu har 
endnu bedre mulighed for at arbejde med børnene i mindre 
grupper . Det betyder helt konkret, at ”Uglerne” (de yngste 
børnehavebørn) nu har grupperum i tilbygningen, hvor der 
også er nyt og lækkert badeværelse, stort pude/soverum og 
eget rum til dukkekrog .

Til indvielsen havde vi besøg af borgmester Søren Steen  
Andersen og vicedirektør Esben Krægpøth fra Assens Kom-
mune – foruden bestyrelsesrepræsentanter, forældre og børn .

Vi havde en hyggelig eftermiddag med taler og gaver .

Vi er hele tiden opmærksomme på, hvordan vi kan gøre 
hverdagen bedre til gavn for børn og voksne . 

Et af de sidste projekter har været at udvide vuggestuens 
legeplads ind på børnehavens legeplads ved det ”gule hus”, så 
vi dermed har et afgrænset fællesareal . Vi har sat hegn op, så 
der kan være helt afskærmet – og der er en låge i hegnet, så 
vi også kan bruge området fælles . Vuggestuebørnene nyder at 
have fået mere plads at boltre sig på og samtidig kunne følge 
med i børnehavelivet . 

Derudover er vi ved at få malet den bageste del af børnehaven, 
hvor der er lavet et rum til de ældste vuggestuebørn - og snart 
bliver vores nye motorikrum i samme del af huset færdigt . Det 
skal bruges af både børnehave og vuggestue .

Vi har fået bibliotek og danserum – og er glade for, at rumme-
ne kan have forskellige funktioner, hvilket vi også kan mærke, 
at børnene nyder . 

Dorrit
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På Brylle Skole har 5 . klasse i efteråret et kunstprojekt, 
hvor de bygger skulpturer af skrot .

Projektet er støttet af Assens Kunstråd og er i samarbejde 
med Karin Hald fra Brylle Billedskole .

Formålet med projektet er at formidle viden og skabe 
nysgerrighed om skulpturer og tredimensionel kunst . I 
processen arbejder eleverne med forundring, refleksion 
samt viden om forskellige skulpturers ”opståen” . Klassen  
har f .eks . været i Odense og se Bjørn Nørregårds skulptur 
ved stationen .

Ud fra introduktionen til skulpturer og refleksioner skal 
eleverne tematisere og indsamle godt, sjovt og underligt 
skrot som de skaber deres egne skulpturer af .

Efter fernisering kan skulpturerne ses på Brylle Skole fra 
den 3 .-19 . november . Fra den 19 . november og 3 uger 
frem kan skulpturerne ses på biblioteket i Tommerup 
Stationsby .

SKROT KAN SAGTENS BLIVE TIL 
NOGET GODT!
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Den sidste fredag inden efterårsferien afvikles skolernes motionsløb  
i hele landet .

I Brylle inviterer skolen børnehaverne, forældre, bedsteforældre – ja alle,  
der lyst til at løbe eller gå – til motionsløb i Krybilyparken . Ruten er ca .  
1 km, og så gælder det bare om at løbe så mange runder som muligt .

Alle elever og børn bliver registreret, hver gang de har nået en om- 
gang, og til sidst tæller vi resultaterne sammen og finder ud af, hvem  
der løbet længst i de forskellige aldersgrupper, og hvilke klasser der  
har løbet længst i gennemsnit .

Igen i år blev der ikke lagt fingre imellem. Alle klasser kæmper for  
at opnå det højeste gennemsnit . Præmien er nemlig en hyggedag på 
skolen .

I år var det 3 . klasse, som vandt på indskolingstrinnet, og 6 . klasse  
vandt på mellemtrinnet . Rigtig mange gjorde det helt fantastisk .

Skolernes MOTIONSLØB
– OGSÅ I BRYLLE

Spændingen var intens, og der er allerede nu lagt op til revance 
næste år . Det forlyder, at 4 . klasse vil starte træningen efter jul .

0. kl. løb 170 km med et gennemsnit på 6,8 km.  
Rasmus H løb 11 km og Sara løb 10 km.

1. kl. løb 159 km med et  gennemsnit på 7,57 km.  
William F og William K løb begge13 km, og Anne løb 13 km.

2. kl. løb 168 km og havde det gennemsnit på 8 km. Evander 
løb 11 km, og Ida Brander og Marie Jensen løb begge 11 km.

3. kl. løb ialt 130 km med et gennemsnit på 8,1 km.  
Her løb Anabel 11 km og Oskar 14 km.

4. kl. løb 170 km med et gennemsnit på 10 km. Jonathan løb 
16 km, og Katrine løb 12 km.

I 5. kl. løb Marlene 13 km og Kristian 12 km.

6. kl. løb totalt 207 km og havde et gennemsnit på 11,5 km. 
Adam løb 15 km og Eva 15 km.
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I slutningen af december var Assens Kommunes trafik- 
afdeling på besøg i Brylle for at kigge på trafikforholdene i 
krydset Ryttergade/Toftevej .

Beboerne i Brylle har i flere år ønsket, at det blev lettere og 
mere sikkert at færdes i krydset . Mange forældre er også 
bange for at sende deres børn alene over krydset . Det farlige 
kryds betyder også, at flere familier vælger at sende barnet 
med bussen, selvom det var mere hensigtsmæssigt at cykle 
eller gå i skole .

Fællesbestyrelsen i landsbyordningen har diskuteret problemet 
og taget initiativ til en henvendelse til kommunen . Ved hen-
vendelsen har alle foreninger og institutioner i området været 
medunderskrivere .

Henvendelsen resulterede i, at en repræsentant fra kom-
munens trafikafdeling – trafikingeniør Jimmy R. Christensen 
– aflagde Brylle et besøg. Jimmy foreslog under besøget en 

SIKRERE SKOLEVEJ 
I BRYLLE

model, som svarer til den, der er lavet ved Assensskolen . Et 
såkaldt fodgænger-tryk . Det fungerer ved, at fodgængere, der 
skal passere vejen, trykker på en knap for at få grønt lys . Sam-
tidig reguleres farten omkring overgangen ved at lægge spoler i 
vejen . Kører man mere end de tilladte 50 kilometer i timen, får 
man også rødt lys og er derfor tvunget til at sænke farten .

Hvis sikkerheden skal øges, skal kommunen sætte penge af til 
opgaven . ”Den skitserede løsning bliver ikke en realitet i 2015 . 
Brylle kan tidligst komme på prioriteringslisten i 2017, men det 
giver ingen garanti for, at arbejdet udføres samme år”, siger 
Jimmy R . Christensen .

Nu er der i hvert fald taget initiativ til en løsning, og det er så op 
til alle borgere i Brylle at holde politikerne i ørerne, når budget-
terne skal lægges i 2016 .

Eigil Kristensen – på vegne af Brylle Landsbyordning
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BRYLLE B KÆMPER FOR AT OVERLEVE
Efterårssæsonen har budt på mange udfordringer . Her kom vi 
skidt fra start, da mange spillere pludselig valgte at stoppe i 
Brylle BK efter vores nedrykning fra serie 2 . 

Det var der flere grunde til, og jeg vil ikke komme nærmere 
ind på spillernes begrundelse for at skifte . Vi vidste, at der 
var nogle, som skulle studere i udlandet, og at de ikke var til 
rådighed, men resten havde jeg regnet med, så derfor var 
opstarten præget af at finde ud af, hvor mange spillere der 
egentlig var tilbage . 

Hold 2 blev trukket, da det drejede sig om at kunne stille 
et hold til hver kamp . Dette lykkedes til alle kampe, og som 
turneringen skred frem kom der flere spillere til, som havde 
lysten til at spille i Brylle BK . 

Resultaterne blev også bedre, vi sluttede med at vinde de  
sidste 3 kampe og var blot 1 mål fra at komme til at spille 
med om oprykning i foråret, vi førte 4-2 i den sidste kamp 
mod  Odense KFUM, hvor vi skulle vinde med 2 mål for at 
komme med, men de scorede 1 minut før tid til 4-3, så de 
kom med i stedet for os . 

Vi blev ikke kun bedre rent fodboldmæssigt, men fik også  
skabt et fantastisk sammenhold, og det har vist sig, at der 
heldigvis er en del spillere, som virkelig har deres hjerte i 
Brylle BK, og det er noget, som jeg personligt sætter meget 
stor pris på, da mit fodboldhjerte også ligger i Brylle BK . Det 
har da uden tvivl været meget såret i starten af efteråret, 
men det begyndte da heldigvis at hele til sidst .

Dette har da også betydet, at boldklubben og jeg er blevet 
enige om at fortsætte samarbejdet i minimum 1/2 år mere, 
hvilket jeg glæder mig til, da fremtiden i Brylle BK er reddet . 
Dette skyldes bl .a . også, at der er nogle, som gør et stykke 
arbejde for, at klubben skal forblive en boldklub, hvor det 
er rigtig rart at komme, og man har et godt kammeratskab 
og skaber resultater ud fra det, og står side om side for at 
bevare en lille landsbyklub, som vores er .  

Jeg ønsker alle en god vinterpause, og alle såvel nye som  
amle/tidligere spillere er selvfølgelig velkommen, når vi 
starter op igen til februar .

Allan Krog      

BRYLLE BOLDKLUB

SENIORER 
EFTERÅR
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1 Brian ”Hue” Ped. 365
2 Mads Rasmussen 355
3 Morten Juel Jensen 302
4 Jørn Hansen 299
5 Mogens Bonde 275
6 Henrik Berg Hansen 258
7 Henning Berg Han. 254
8 Hans S. Skovsbo 253
9 Per Hedelund 224
10 Rene Mortensen 210
11 Torben Krog 192
12 Arne Appelgren 185
13 Bent Hjarngaard 176
14 Allan Krog 175
15 John Holst 162
16 Poul O Pedersen 158
17 Peter Pedersen 154
18 Kenneth Panduro 149
19 Kristian Clemmesen 139
20 Jesper Pedersen 137
21 Poul Krog 136
22 Jørgen Juhl 132
23 Arne Roger Nielsen 130
24 Pedersen (Kevin) 129
25 Frank Mortensen 129
26 Dennis Rasmussen 125
27 Martin Jørgensen 125
28 Johnny Hansen 124
29 Simon Jacobsen 122
30 Michael Ejlertsen 112
31 Klaus Hansen 112
32 Thomas Foermose 110
33 Gert Nielsen 109
34 Poul Mortensen 108
35 Henril Juhl 107
36 Palle Salbo 106
37 Michel Eckhoff 104
38 Jesper Christoffers. 101
39 Steen Hansen(Tarok) 101
40 Sam Hansen 96
41 Ole Ross 94
42 Poul Hjarngaard 91
43 Carsten ”Bæk” Ped. 91
44 Bernt Stærke 89
45 Casper Jensen 89
46 Robert Ragner 83
47 Arne Henningsen 81
48 Søren Brokmose 80
49 M. Larsen(Elkær) 80
50 Michael Jensen 80
51 Morten Ellegaard J 78
52 Mads Jørgensen 76
53 Leif Kristensen 75
54 Henrik Nielsen 74
55 Jørgen Jacobsen 74
56 Leif Christiansen 67
57 Mikkel Kock 67
58 Alexander Krog 66
59 Jannick Larsen 65
60 Kim Langberg 61
61 Søren Poulsen 61
62 Helvang Hansen 61
63 Sebastian Panton 61
64 Jesper Lauritsen 56
65 Lars Føns 55
66 Bo Zachariasen 55
67 Wagner Hansen 54
68 Kristoffer Krog 54
69 Jesper Holmgaartd  53
70 Chr. Daldgaard 53
71 Kasper Andersen 53
72 Jack Seidel 52
73 Kristoffer Thomsen 52
74 Tyge Krarup 51
75 Martin Klokker 49
76 Simon Andersen 48
77 Bent Andersen 46
78 Peter Juel Jensen 45
79 C.H. Christiansen 43
80 Jacob Rasmussen 42
81 Ulrik Larsen 41
82 Claus Ibsen 41
83 Henning Rasmussen 38
84 Jimmy Rasmussen 38
85 Hans O. Hansen 37
86 Finn Eriksen 37
87 Martin S. Andersen 37
88 Anders Møllebjerg 37
89 Jørgen J. Mål 37
90 Palle Knudsen 36
91 Henrik Nielsen 35
92 Johan Hvitved 35
93 Carsten Andersen 35
94 Matias Præstensgård 35
95 Anders Hansen 35
96 Ole Bendtsen 34
97 Gerhard Hansen 34
98 Carsten ”Kyppe” 33
99 Bjarne Smith 33
100 Henrik Freund 33
101 Bo Jeppesen 33
102 Michel Pedersen 33

103 Jonas Kristiansen 33
104 Danny Balsner 32
105 Rune Sørensen 32
106 Arne Rasmussen 31
107 Torben Jensen 30
108 Jan Hansen 30
109 Carsten Berntsen 30
110 Ib Jørgensen 30
111 Kristian Pallesen 30
112 Allan Andersen 29
113 Niclas Winther 29
114 Mathias Ditlevsen 29
115 Morten Nielsen 28
116 Michael Rasmussen 28
117 Tommey Skovgaard 27
118 Andreas Mortensen 27
119 Bjarne Eriksen 26
120 Ole Kynde 26
121 Mogens Rasmussen 26
122 Niklas Winther 26
123 Mads Tolberg 25
124 Morten Voldsgaard 25
125 Jesper Rasmussen 24
126 Steffen Føns 24
127 Morten Pedersen 24
128 Christian Gørlund 24
129 Martin Jensen 24
130 Bjarne Hansen 23
131 Henrik Kromann 23
132 Sune Kristensen 23
133 Mathias Ditlevsen 23
134 Mikkel Hvitved 22
135 Jost Jørgensen 22
136 Palle Mortensen 22
137 Jonathan Larsen 22
138 Jonas Eland 22
139 Kim Brønd 22
140 K. Møller Nielsen 21
141 Christian Rydahl 21
142 Mikkel Østergaard N 21
143 Tommey Larsen 20
144 Peter Gade 20
145 Ole Frandsen 20
146 Michael Skovlund 20
147 Daniel K. 19
148 Claus Rasmussen 19
149 Michael Bruntse 19
150 Aage Bechsgaard 19
151 Ulrik Damm 18
152 P. Bonde Hansen 18
153 Kristoffer Thomsen 18
154 Niels Skovgaard L. 17
155 Kasper Eland 17
156 Anders Scharfe 17
157 Asmus Jessen Rubæk 17
158 Michael Clausen 16
159 Lars Møller 16
160 Jan Jensen 16
161 Kr. Skovgaard L. 16
162 Ishan Hu 16
163 Steen Hansen 16
164 Søren Lund 16
165 Peter Junker 15
166 Niels Knudsen 15
167 Tonni Frøsner 15
168 Kristian Jen 15
169 Nicolai 14
170 Morten Jacobsen 14
171 Lars Hansen 14
172 Jørgen Jørgensen 14
173 Claus Nygaard 14
174 Jacob Kaufman 14
175 Anders Klokker 14
176 Sebastian Tofte 14
177 Claus Madsen 13
178 Carsten Hansen 13
179 Ove Hededam 13
180 M. Jacobsen(røde) 13
181 Ib Hansen 13
182 Henrik Østergaard  13
183 Michael Brødholt 12
184 Peter Hørg And. 12
185 Per Jørgensen 12
186 Martin Munk 12
187 Claus Nielsen 12
188 Jesper Lagford 12
189 Michael Pedersen 12
190 Frederik Lauridsen 12
191 Jens W. Sørensen 11
192 Jan Østergaard 11
193 Thomas Larsen 11
194 Teddy Hansen 11
195 Per Hansen 11
196 Jørgen Andersen 11
197 Jens Andersson 11
198 Michael Dudek 11
199 Rene Madsen 11
200 Kristian Jel 11
201 Thomas Hansen 11
202 Jens Adriansen 10
203 Thomas Hestelund 10
204 Lars Jacobsen 10

205 Kim Pedersen 10
206 Ivan Jørgensen 10
207 Martin Vangsø 10
208 Per Skeby 9
209 Paw Pedersen 9
210 Morten Magnusson 9
211 William Kalør 9
212 Brian Hansen 8
213 Bjarme Schmidt 8
214 Steen J. Hansen 8
215 Ole Pedersen 8
216 Folmer L. Nielsen 8
217 Kim Lund 8
218 Martin Johansen 8
219 Rene Nissen 8
220 Kent Kirkegaard 8
221 Mads Radoor 7
222 Daniel Pedersen 7
223 Rene Mouritsen 7
224 Martin Sørensen 7
225 Jens Madsen 7
226 Jacob Eriksen 7
227 Dennis Nielsen 7
228 Claus Bøje 7
229 Stefan Hansen 7
230	 Michael	Reifling	 7
231 Thomas Andersen 6
232 Søren Axelsen 6
233 Poul Schjerning 6
234 Per Knudsen 6
235 Morten Henriksen 6
236 Jacob Hansen 6
237 Asmus Rubæk 6
238 Frank Bern 5
239 Thomas Jacobsen 5
240 Mads Brunse 5
241 Jørgen Jørgensen 5
242 Jacob Skovgaard  5
243 Claus Sommer 5
244 Jannick Knudsen 5
245 Nicky Schwaray 5
246 Nicki Bay 5
247 Allan Schiøtts 5
248 Bjarne Trykker P. 4
249 Martin Eriksen 4
250 Kim Hansen 4
251 Frank Bern 4
252 Arne Jørgensen 4
253 Daniel Hansen 4
254 Mads Sørensen 4
255 Kasper Larsen 4
256 Kaj Balsner 4
257 Thomas Hansen 4
258 Kasper Eland 4
259 Claus Svendsen 4
260 Taus Hansen 4
261 Klaus Svendsen 4
262 Kristian Hallenbæk 4
263 Oliver Tofte 4
264 Jens Henriksen 3
265 Jan B. Hansen 3
266 Thomas Stiegsen 3
267 Mads Bæk 3
268 Mikkel Jensen 3
269 Kristoffer Mostrup 3
270 Mathias Sørensen 3
271 Søren Ø. Andersen 2
272 Søren Nielsen 2
273 Steen Nielsen 2
274 Steen Jørgensen 2
275 Steen Grønning 2
276 Palle Jørgensen 2
277 Thomas Dongsted 2
278 Mads Bech 2
279 Carsten Fox 1
280 Niels Erik Stidsen 1
281 Morten Henriksen 1
282 Mogens Nielsen 1
283 Mich. Christiansen 1
284 Martin Johansen 1
285 Martin Frederiksen 1
286 Kim Nielsen 1
287 Henrik Jespersen 1
288 Hans B. Hansen 1
289 Claus Wilsted 1
290 Christian Rahn 1
291 Carsten Asmussen 1
292 Bjarne Sørensen 1
293 Bj. Pedersen(Tofte) 1
294 Andr. Clemmesen 1
295 Jens Andriansen 1
296 Kasper Jørgensen 1
297 Mathias Jørgensen 1
298 Lasse Boisen 1
299 John Hansen 1
300 Kim Pedersen 1
301 Jan Eriksen 1
302 Henrik Petersen 1
303 Daniel Johansen 1
304 Niklas S. Jensen 1
305 Daniel Konradsen 1
306 Bo Jespersen 1
307 Rasmus Jensen 1

Antal spillede kampe på 1. holdet til og med efteråret 2015 
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I Brylle BK U8/U9 har vi de bedste spillere og ikke mindst 
forældre, og ingen af os trænere drømmer om landshold eller 
kæmpe bedrifter . Nej, vi gør det, fordi vi synes, det er skide 
sjovt, og børnene synes det er sjovt . Og selvfølgelig ønsker 
vi at vinde, når vi deltager i stævner, og det gør vi jo også . 
Pigerne og drengene kæmper det bedste, de har lært .

Vi træner hver tirsdag 16 .45-17 .45 i hallen, og så snart vejret  
tillader det, går vi udenfor og træner tirsdage og torsdage i 
samme tidsrum . Så hvis du ikke allerede har barn i klubben, 
så kom op og prøv at træne ganske gratis . Holdet starter helt 
fra U6/U7 ved Jesper Petersen, som er ny træner .

Titlen som træner er meget ny for mig . Jeg overtog posten 
efter Kent Kirkegaard, som har været træner for de små 
i mange år, og der har han lagt mange timer . Så da han i 
foråret søgte efter en ny til at lægge kræfter i det, sagde jeg 
ja sammen med Morten Pedersen, der træner U13/U14 
pigerne i forvejen, og Brian Brobjerg, som er forældre til en af 
børnene på holdet . Vi synes, det er vigtigt for en lille by som 
Brylle, at der er noget at tilbyde de unge mennesker . Det skal 
starte, når de er helt små, og tilgangen af børn har været flot. 
Samtidig lærer man ungerne og deres forældre at kende, og 
det bliver sjovt at følge dem op gennem årene .

Vi  får utroligt meget støtte fra forældrene . De er med på 
sidelinien hver gang, og hepper alt hvad de kan, og med de 
spillere, vi har, er der al grund til stolte forældre .

PÅ MED KLAPHATTEN
De fleste husker sommeren 92. 

Kæmpe sejr og med Danmarks bedste spillere
Alt info, billeder, stævner og resultater kører via en lukket 
facebook-profil, som gør det meget lettere at styre, og alle 
forældrene har taget godt imod den . Med en del stævner 
i de forskellige sæsoner er der meget at holde styr på, så 
facebook-siden har været en god hjælp . Vi sparer en masse 
tid på opkald osv .

Vi har været så heldige at modtage et sponsorat fra en 
forælder, og det er i form af sko til hele holdet . En stor tak til 
Media Alerts og Sofias far Michael Roger. Og vi ved allerede 
nu, at der ligger endnu et sponsorat til ungerne, når vi går 
udenfor igen . Denne gang til spillerdragter . Det er via Brian 
Brobjergs arbejdsgiver Sparekassen Fyn Odense afdelingen . 

Til slut vil jeg sige, at vi trænere i Brylle Boldklub er stolte over 
ungerne, for det er en flok kæmpere. Og vi kan altid bruge 
flere. Kig forbi, det kunne være, det var noget for dig!

Michael Winther
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Så er tennissæsonen færdig for i år . De mest aktive har spillet 
helt hen til i starten af november måned, da vi har været hel-
dige og haft et fantastisk efterårsvej med meget sol og varme .

Turneringskampene er for længst overstået, og det blev til 
EEN sejr til både damerne og herrerne . Det luner jo altid med 
en hel vundet kamp . Hos damerne har Rikke også vundet 3 
af sine singler . Det giver ikke så mange point, men vi har det 
rigtig hyggeligt bagefter med lidt mad og drikke .

Banerne har været meget fine at spille på i år. Det har været 
dejligt, at de har været fri for ukrudt i år, efter at der blev 
sprøjtet sidste år . Nu venter vi bare på, at det bliver forår igen, 
så vi atter kan komme på banerne .

Alle spillere ønskes en rigtig Glædelig Jul samt et Godt Nytår 
og på gensyn i 2016 .

Brylle Tennis

EFTERÅR 2015TENNIS

Vi er en lille hyggelig klub med ca . 36 medlemmer . Det er dog ikke 
alle, der er aktive, men så har man mulighed for bare at deltage  
i vores arrangementer . Så hvis du/I kunne tænke jer at spille 
petanque, så mød op . Vi spiller tirsdag fra kl . 15 .00 til 17 .00 og 
lørdag fra 10 .00 til 12 .00 . Resten af dette år spiller man gratis .  
Den nye sæson starter op den 1 . tirsdag i april 2016 .

Hen over sommeren har vi haft vores lokale turnering med ialt 11 
hold . Der blev dystet bravt, og årets vindere blev Hans Erik Thomsen 

Medhjælper SØGES 
Er du interesseret i fodbold og er du efterlønner eller 
pensionist, og kunne du tænke dig at give en hånd med 
frivilligt, så mangler vi en til at hjælpe med opkridtning af 
fodboldbaner i dagtimerne, når fodboldsæsonen starter 
samt hele sæsonen igennem. 
                                          Hvis du er interesseret, så ring til
                     Arne på tlf 4011 1115

BRYLLE 
PETANQUE
KLUB

og Åge Bechsgaard . Stort tillykke til jer . Præmien bliver overrakt 
ved vores julefrokost, som bliver afholdt lørdag den 28 . november 
kl . 12 .00 i Rytterskolen .

Af andre turnering er skal også nævntes vores rødvinsturnering . 
Den blev vundet af Elly Thomsen og Henry Petersen, Else Hansen 
og Christian Rasmussen . Også stort tillykke til jer .

Kontaktperson John Hansen, tlf . 22 83 20 67 .

Mvh Brylle Petanqueklub
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BRYLLE BOLDKLUBS 
SIDSTE JULEFROKOST
Allerede nede fra vejen mærkede man tydeligt den hyggelige 
stemning, da man gik op mod hallen . Her stod smilende og 
veloplagte unge mennesker og bød os velkommen, da vi 
trådte ind i forhallen . En fornøjelse, at de tog så godt imod  
os og ønskede alle en “fantastisk aften” .

Inde i hallen var der den sædvanlige hyggelige stemning  
og flot pyntet op over det hele. Folk gik rundt og hilste på  
hinanden og på alle dem, som de måske ikke havde set 
siden sidste år .

De unge mennesker, der både stod i baren og i garderoben, 
var dejligt smilende og hurtige med betjeningen .

160 festglade personer deltog med højt humør, og under 
spisningen var der god musik, som heldigvis ikke var højere, 
end at man sagtens kunne snakke på tværs af bordene .

Festkartellet gav den hele armen til dansen . Det var god og 
varieret musik, og de præsterede et flot lysshow, så der var 
lige fra starten gang i den på dansegulvet .

Fantastisk god stemning og hyggelig atmosfære hele vejen 
rundt . Endnu en god lokal fest, som mange støtter .

Brylle Boldklub takker af med denne sidste julefrokost og for 
den store opbakning, der har været i de 12 år, som er gået, 
og ønsker alle en rigtig

Glædelig Jul og Godt Nytår
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Da vinterkrigen rasede på Fyn for 65 år siden, drak Kong 
Frederik den IX formiddagskaffe på ”Vennersminde” i Render .

Den store vintermanøvre rullede over Fyn i dagene fra 25-02 
til 03-03-1950 .

Det var nok en af de største manøvrer efter 2 . verdenskrig, 
for der deltog omkring 10 .000 mand .

Oberst Holbeks forsvarende styrker var på det tidspunkt, 
jeg vil skrive om, fortrængt til Odense-området af den langt 
overlegne fjende, som var gået i land i Nyborg .

Ja, det er snart længe siden, at kongen under denne 
manøvre var på besøg hos mine forældre på ”Venners-
minde”, hvor oberst Holbek havde hovedkvarter .

Nu overværede jeg ikke selv besøget, da jeg på det tidspunkt 
var soldat i København, men fulgte da begivenhedernes gang 
via telefon og aviser .

Alligevel blev jeg noget overrasket, da jeg i flere aviser  
pludselig så et billede af kongen og min far sidde ved siden 
af hinanden og drikke kaffe i vor havestue .

Derfor er denne historie om kongens besøg i Render ude- 
lukkende baseret på, hvad mine forældre har fortalt, samt 
min fars små notater i sin lommebog om begivenhederne i  
de hektiske dage, hvor det hele stod på .

Jeg vil nu fortælle lidt mere detaljeret om, hvad der gik forud, 
og hvordan det føles, når landets monark pludselig står i ens 
egen entré, og med sit håndtryk hilser på alle .

Den 26 . februar var min far til et møde på Fyns Forsamlings-
hus i Odense og blev her kl . ca . 21 ringet op af militæret, som 
forklarede ham, at gården i løbet af nogle timer skulle være 
klar til at modtage 60 menige og 6-8 befalingsmænd . Min 
far forlod straks mødet og kørte hjem for at hjælpe til med at 
gøre plads til alle disse folk, som ville komme i løbet af nat-
ten . Det blev nu ikke så mange, der kom til os den nat, idet 
nogle ”måske ca . halvdelen” blev fordelt på ”Manngården” 
og ”Pahlsbjerg” .

Den 27 . februar var mine forældre på besøg hos vore gode 
naboer, Astrid og Holger Frederiksen .

Ved ca . 22-tiden kom chefen for militærpolitiet og ville tale 
med min far, og han meddelte, at han kom direkte fra ”Ven-
nersminde”, hvor han var blevet vist rundt i hele stuehuset 
og staldene, og at gården efter hans vurdering egnede sig 
fortrinligt til hovedkvarter, idet der var centralvarme i flere 

Nedenstående artikel er skrevet af Peder Jensen, der nu bor i Solkrogen i Brylle. 
Peder er født på gården ”Vennersminde” i Render, hvor hans far var sognefoged for Brylles 
nordlige distrikt. Peder Jensen overtog gården i 1960 og senere også hvervet som sognefoged. 
Under hærens manøvrer i foråret 1950 kom kong Frederik d. 9. for at overvære en del af 

øvelserne. Sammen med nogle officerer fra staben blev kongen inviteret til 
formiddagskaffe på ”Vennersminde”. Peder fortæller:

DA KONGEN KOM TIL RENDER
stuer og værelser samt, at der var toilet både oppe og nede . Også 
laden og staldbygningen var så store og rummelige, at de mange 
menige som fulgte med hovedkvarteret, kunne være i tørvejr og 
på skift få lidt varme i kostalden . Da min far var blevet informeret 
om, hvad der skulle ske, anbefalede militærmanden mine foræl-
dre at tage hjem for at få lagt papir ud over alle gulve og tæpper . 
Det var et stort arbejde at få gjort, så sengetid blev det først til 
ved 2-tiden . Det blev nu kun til nogle få timers søvn, for omkring 
kl . 5 kom de første store vogne samt telefon og kontaktvogne, og 
en halv time efter kom hele staben med militærpolitiet i spidsen 
og chefen for rødt parti, oberst Holbek, samt chefen for artilleriet,  
oberstløjtnant Eggers, samt en masse højtstående befalings- 
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mænd med rang af kaptajner, officianter, oversergenter o.s.v. 
ned af rangstien for at slutte med korporalselever og menige .

I løbet af ganske kort tid var hele gården forandret, idet der 
stod militærvogne overalt .

Hele laden var fyldt med mindre vogne og motorcykler . Over-
alt rundt om gården stod radio og kontaktvogne, men neden 
for haven i dække af de 2 store rødbøge stod den største 
vogn af dem alle, og som hele tiden var i forbindelse med 
luftvåbnets maskiner på Skrydstrup Flyveplads .

I stuehuset var der hurtigt installeret telefoner samt sender 
og modtager i alle stuer og værelser . Selv i køkkenet var der 
opsat 2 telefoner, så mine forældre havde efterhånden kun 
soveværelset for sig selv . I alt var der i oberst Holbeks hoved-
kvarter 70 befalingsmænd og chefer, som alle blev fordelt i 
stuehuset med 6-8 mand i hvert rum . Endvidere var der 100 
menige, som opholdt sig i laden eller staldene, hvor der var 
lidt varme . Da det i de dage var temmelig koldt med rimfrost, 
var det især kostalden, som var eftertragtet, da den var fyldt 
med ca . 40 dyr, der jo afgav en hel del varme .

Samme aften, som alle disse mennesker var kommet til 
gården om morgenen, kom oberst Holbek til min far og 
fortalte, at fjenden nu var kommet uhyggeligt tæt på, så han 
overvejede, om han skulle flytte sit hovedkvarter længere 
mod vest . Han bad derfor min far være ham behjælpelig med 
at finde en passende gård omkring Tommerup Stationsby. 
Min far foreslog ham flere, hvorefter chefen for militærpolitiet 
blev tilkaldt og fik besked på at undersøge gårdene, om de 
egnede sig som hovedkvarter .

Senere samme aften blev min far igen kaldt til obersten, som 
her fortalte, at ledelsen foretrak at blive på ”Vennersminde”, 
og at kongen muligvis ville komme den følgende dag med 
hele sin stab .

Kl . 8 .30 den 01-03-1950 ankom kongen til Tommerup Sta-
tion i salonvogn . Den kongelige bil, som i forvejen var kommet 
til Tommerup, holdt her klar til at bringe majestæten rundt i 
hele øvelsesområdet .

Kort tid efter kongens ankomst til Tommerup blev der holdt 
et lille møde, hvor kongen ændrede planer, idet han nu først 
ville til Glamsbjerg for at inspicere kampdommernes hoved-
kvarter .

Forrest til venstre står Gdr. Anton Hansen, Hagebjerggaard, Brylle  
Drengen i forgrunden med hvid hue hedder Vigge Schærfe Christensen, Kroggaard, Brylle  
Dame med mørk hue er Ellen (”Drejer”) Rasmussen, Brunsegyden  
Damen med mørkt hår (midt i billedet) er Ruth Hansen, Hagebjerggaard, Brylle  
Den høje person med kasket er Kong Frederik d. 9.  
Bag kongen skimtes Gdr. Erhard Jensen, Palsbjerg, Render

Kong Frederik d.9. aflagde under en vintermanøvre i 
1950 Vennersminde (Toftevej 56) Render et besøg. 
Kong Frederik drak ved den lejlighed formiddagskaffe 
med Sognefoged Jens Jensen, hvilket han kvitterede for 
med et ”Tak for kaffe” og sin autograf i gæstebogen. 

Efter dette besøg gik turen mod Render, og kl . ca . 10 .30 lød 
det over militærets radio, at den kongelige kortege nærmede 
sig . Nogle få minutter efter beskeden var modtaget, rullede  
den kongelige bil ind på gårdspladsen, efterfulgt af 8 person- 
vogne fra hæren . Kongen blev på trappen modtaget af 
oberst Holbek, og da kongen kom ind i entréen, blev mine 
forældre og søster præsenteret for majestæten og fik et 
kongeligt håndtryk .

Med kongen var hele hans stab, som bestod af i alt ca .  
30 personer . Det var selvfølgelig toppen inden for hæren  
og søværnet samt nogle få andre, blandt dem prins Viggo .

Jeg vil her nævne de 2, som på den tid var mest kendt . Fra 
hæren var det generalløjtnant Gørtz, og fra søværnet var det 
viceadmiral Vedel .

Efter grundig gennemgang af øvelsens forløb, hvor kongen 
havde fået et godt indblik i moderne landkrig, kom oberst 
Holbek til min far og fortalte, at kongen meget gerne ville 
have en kop kaffe .

Nu var de i køkkenet forberedt på, at dette kunne ske, så i 
rekordfart blev der dækket op på flere småborde, og kaffe og 
kage blev serveret .

Min mor havde ingen problemer med at få servering, idet 
flere damer fra familien havde tilbudt deres hjælp blot for at 
få et glimt af majestæten eller for senere at kunne fortælle, 
at de havde været i stue sammen med Danmarks konge . Da 
majestæten havde sat sig ved bordet, placerede obersten 
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min far på kongens venstre side og satte sig selv på den 
højre side . Ved kongebordet sad i øvrigt viceadmiral Vedel, 
generalløjtnant Gørtz samt flere højtstående militærfolk.

Medens kaffen blev drukket, gik samtalen livligt, og min far 
fortalte senere, at kongen var meget let at tale med og lyttede 
meget interesseret, når min far fortalte om gårdens drift og 
størrelse samt om sognet, dets kirke og skoler, og ikke mindst 
om jagt, som kongen også selv var meget optaget af .

Nu var kongen jo meget interesseret i togdrift og kendte 
mange toges afgangs- og ankomsttider, så medens de drak 
kaffe, så kongen pludselig på sit ur og sagde, at i øjeblikket 
er vi to konger på Fyn, idet den svenske konge kører et eller 
andet sted mellem Nyborg og Middelfart med tog nr . det 
eller det på vej sydpå . Kongen kunne togets nummer, men 
det kunne min far ikke, da han senere skulle fortælle om 
episoden . Da samtalen nu var kommet ind på togdrift, kunne 
min far fortælle om luftangrebet på godstoget 5 år tidligere 
og de mange projektiler, som ramte gården .

Inden der var opbrud efter kaffen, skrev kongen samt de 
fleste fra staben i gårdens gæstebog. Hver gang den åbnes, 
minder den os om det fine besøg for så mange år siden.

Da kongen havde hilst af med mine forældre og kom ud på 
trappen, så han, at mange af sognets beboere var forsamlet 
på gårdspladsen . Han gik resolut hen og hilste på nogle af 

dem og sagde nogle ord til hele forsamlingen, inden han  
gik til bilen og satte sig bag rattet for at køre til sogneråds- 
formand Chr . Rasmussen i Bellinge, hvor kongen og hele 
hans følge skulle spise feltmæssig middag, som den dag 
bestod af brunkål og flæsk.

Hele kongebesøget varede ca . 1 ½ time, og da kongen 
med hele sin stab var kørt til Bellinge, faldt der igen ro over 
gården, og alle slappede af, fordi alt var gået helt efter 
planen .

Oberst Holbek samt alle hans folk blev på ”Vennersminde” 
resten af dagen, men blev så hårdt trængt af fjenden, at de 
samme aften kl . 19 .00 måtte trække sig tilbage og blev  
forlagt til ”St . Tallerup”, hvor en del af mandskabet blev  
indkvarteret på skolen .

Da den sidste soldat havde forladt gården, ventede et større 
rengøringsarbejde, da stuehuset var blevet en del medtaget 
af det store rykind i flere dage.

Nu var gården rømmet, og mine forældre kunne se tilbage 
på nogle anstrengende og hektiske dage, som i sidste ende 
kronedes med besøg af Danmarks Konge .

Peder Jensen, Solkrogen
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Brylleborgerne har besøgt fritidskunstner Marianne Hansen 
på Hyldegårdsvej nr . 19 . Vi har i den forbindelse stillet  
Marianne en række spørgsmål:

Det er altid meget nærliggende at spørge, hvorfor kunst-
neren er blevet kunstner?

Jeg maler for hyggens skyld, og ved siden af at spille golf er 
maling min hobby . Da jeg var 45 år gammel, tænkte jeg, at 
når jeg bliver gammel, vil jeg male, og derfor gik jeg i gang . 
Min nu afdøde mor malede på porcelæn, hvilket inspire-
rede mig .

Hvordan har du lært teknikkerne?

Jeg startede med at få undervisning i akvarel-maling hos 
Janet Solvang fra Kerteminde . Hende maler jeg stadig hos 
hver tirsdag formiddag . Desuden har jeg været på kurser 
hos Birgit Clausen (lokal Brylle-kunstner) samt på kurser 
hos Margit Elmelund – også lokal Brylle kunstner . Det er 
Margits skyld, at jeg nu maler abstrakte billeder . At jeg hver 
tirsdag tager til Kerteminde for at male, er en stor motiva-
tionsfaktor for mig .

I starten malede jeg akvarel-billeder, men efterhånden 
maler jeg også oliemalerier, og jeg kan godt lide at bruge 
teknikker, som de gamle Guldaldermalere anvendte . De 
brugte tit sort Gesso som bundfarve for at give god dybde  
i billedet .

Hvor sælger du dine billeder?

Jeg sælger dem slet ikke, svarer Marianne . Det er kun  
familie og venner, der har dem hængende . Jeg gider ikke 
alt det besvær med skattevæsenet . Når jeg bliver pen-
sionist, er det muligt, at jeg begynder at sælge ud af min 
produktion .

Hvor henter du inspirationen til dine billeder?

Når jeg er ude at rejse ( Vietnam, Island, Bøgebjerg Strand 
osv .) fotograferer jeg meget . Når jeg så skal i gang med et 
nyt billede, kikker jeg mine fotografier igennem og maler 
derefter hele billedet eller vælger et udsnit af billedet .  
Jeg får også inspiration ved at gå i haven og kikke på mine 
blomster (anemoner, vintergækker, cannaer osv), eller ved 
at gå en tur langs Odense Å .

Mit abstrakte billede (Abstrakt Klippe) har dog en helt 
særlig historie . Min familie var i Frankrig på ferie, og var på 
kunstudstilling . Her blev min søn – Jesper – helt forelsket 
i et billede – og da vi ikke måtte fotografere, satte han 
sig ud i bilen, og lavede en blyantsskitse af billedet . Jeg 
havde ikke lagt mærke til billedet, men da vi kom hjem til 
Danmark, hev Jesper sin tegning frem, og bad mig lave et 
billede ud fra det . Billedet kom til at hedde: Abstrakt Klippe .

Hvis nogen ringer til Marianne og spørger, om de må se 
hendes billeder, er jeg sikker på, at hun siger ja . Prøv det .

Eigil Kristensen
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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 Rasmussen 
 Annette Clemmensen anettebrolykkepedersen@yahoo .dk 25 70 16 98
 Hanne Winther hannew@ofir.dk 27 14 19 76 
Brylle Boldklub 
Formand  Poul Krog poulmkrog@sport .dk 23 83 41 62
Seniorformand Mads W . Rasmussen madswrasmussen@live .dk 23 71 08 70
Ungdomsformand  Kent Kirkegaard kirkegaardkent@gmail .com 26 91 73 69
Kasserer Leif Kristensen leif@proaccounts .dk 51 89 26 89
Bestyrelse  Lars Rasmussen brylle23@hotmail .com 50 47 48 94
 Henrik Østergaard kroggaardsvej@hotmail .com 26 28 38 69
 Johnny Godbergsen johnnygodbergsen@hotmail .com 29 43 44 49
Webmaster Lars Christensen  63 76 86 99 

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
Bestyrelse Carsten Olsen foxolsen@youseeme .dk 20 14 25 39

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 . Fra menighedsrådet Birthe Sørensen birthesoerensen@gmail .com 24 46 38 56
Kredsleder Christian Møller Pedersen cmpedersen89@hotmail .com 41 17 83 60

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 40 75 85 54
Gymnastik Mette Flintholm gymnastik@bryllegymnastik .dk 22 31 76 10
 Mette Wandrup gymnastik@bryllegymnastik .dk 28 71 37 92
Hjemmesiden Kalle Bøgh webmaster@bryllegymnastik .dk 29 80 20 40 
Brylleborgeren Kim Holst  brylleborgeren@bryllegymnastik .dk 61 26 38 78
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

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

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:
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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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WWW.INTERSPORT.DK

w
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w.interspo
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.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

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.

www.brylle-tomrer.dk

HER BYGGER

Antique Olive std Compact

ØJE  FOR DE TAL JEN!

•	 logo
•	 annoncer
•	 foldere,	flyers
•	 foreningsblade
•	 brochurer
•	 brevlinie
•	 udstillingsmaterialer
•	 plakater,	rollups
•	 bannere
•	 tekstredigering
•	 korrekurlæsning
•	 sprogskift

Layout	og	rentegning	af

jufr@live.dk
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Judith	FreLtoFt
StærmoSeveJ	116	
5690	tommerup



 

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
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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

Guld · Sølv · Ure
Tallerupvej 26 · Tommerup St . · Tlf . 64 76 33 80

Kunde-  bag forretningen



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
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Lidt ud over  
det sædvanlige
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

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 
 

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

Torben Slagter
       Tlf. 25 17 60 80 /
             64 76 20 21



Hyldegårdsvej 1 · 5690  Tommerup · Tlf. 64 75 12 11 Vi mødes i Brugsen!

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

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


