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INDLÆG
til næste blad skal være
redaktionen i hænde senest
den 30. april 2021
arneogbetty@gmail.com
Bladet udkommer 4 gange årligt
6/3 - 5/6 - 8/8 - 1/12

LEDER

OM LIVET I BRYLLE

OG I KOMMUNALPOLITIK
AF FINN VIBERG BRUNSE

Da vi kom til Brylle fra Odense, var jeg involveret i ungdomspolitik på
amtsplan, og kendte i den forbindelse den socialdemokratiske kredsformand Knud Rasmussen. Jeg blev spurgt, og jeg havde lyst til at blive
kandidat til kommunalbestyrelsen i Tommerup. Jeg sagde ja – og blev
valgt. Det blev til 42 år i kommunalpolitik, heraf 24 år som borgmester,
fordelt mellem Tommerup og fra 2006 Assens Kommune.
Det fyldte selvsagt rigtigt meget i vores tilværelse og i mit arbejdsliv
– på den gode måde - og jeg har mødt mange gode og inspirerende
mennesker, drukket en hel del kaffe, og følt at vi i fællesskab fik udrettet noget, som også satte sig gode spor.
Med den plads der er til rådighed, bliver det blot nogle nedslag i det
politiske arbejde.

Initiativet omkring Brylle Borgeren fortjener stor ros, både for informativt
indhold og layout, så også tak til jer, der har taget det arbejde på jer.
Det er i øvrigt mit helt klare indtryk, at der fra Lokalråd, foreninger,
skoler, børnehaver, menighedsråd og kirke gøres et stort arbejde for,
at livet kan leves godt i Brylle, samt at tilflyttere føler sig velkomne og
taget godt imod.
Det samme kan jeg og min familie sige. Vi blev taget godt imod, ikke
mindst af Peter Drud og hans familie, som havde den jord der var rundt
om det gamle husmandssted, vi havde købt. Der var mange praktiske
opgaver, som to byboere ikke var klædt på til. Men med naboer og
familiens hjælp fik vi sat nogenlunde skik på det.
Det vi senere fik oplevelsen af, som noget rigtigt godt, var dagplejen,
børnehaven og skolen. Det var selvfølgelig rigtig godt og trygt for vores
børn, men det gav også os en god kontakt til andre brylleborgere og
netværk, som vi stadig har gode relationer til, bl.a. gennem Beboerforeningen.

JULE OPTOG
Søndag den 20. december var vi 7 glade ryttere på 7 skønne
islændere, som red et lille JULEOPTOG med start i Brylle og
Verninge/Holmehave. Vi mødtes ved Vesterlaugsvej og turen
gik langs cykelstien til Knarreborg, op gennem byen og retur
igen via Holmehave og Degnegyden. Vejret var med os, og vi
havde en fantastisk tur rundt, iført nissehuer og juleglimmer.

I begyndelsen, og det var inden pc´ere og time manager, var der lidt
mere ro på, og nok også lidt mere social snak før og efter mødet. Hvis
det var et morgenmøde, var der en gammel dansk, og efter nogen tid
så meget cigarrøg i lokalet, så man nærmest skulle skære sig igennem.
Det forekom også at enkelte mødedeltagere først åbnede kuverten med
dagsordenen, da mødet skulle i gang.
Tommerup Kommunes størrelse gav mulighed for tæt kontakt, og
dermed god mulighed for at følge tættere og hurtigere op på, hvad der
nu måtte være af udfordringer og behov.
Tommerup Kommune var efter min mening en dynamisk og god kommune, som også var med til at sætte nogle gode standarder og tage
initiativer.
Overgangen til en anden kommunestruktur kom bl.a. fordi vi som enkeltkommuner indgik i flere og flere tværkommunale samarbejder for at
løse opgaverne. Det var bl.a. den tendens, sammen med nedlæggelse
af amterne, der nødvendiggjorde kommunalreformen og den kommune
– og regionsstruktur - vi har i dag.
Det var en stor men også spændende opgave at opbygge en ny kommune. Vi brugte meget tid og mange ressourcer på at kommunikere
både til borgere og medarbejdere, fordi det var seks forskellige kommuner, der skulle lægges sammen, forskellige kulturer og standarder.
Det lykkedes, uden noget faldt mellem to stole - nu ligger det bag mig,
og jeg kan se tilbage på et godt arbejdsliv – og frem mod flere oplevelser, bl.a. i Brylle.

Vi satser på at ride optog igen i år, den sidste søndag før jul
– og forhåbentlig kunne flere heste og ryttere fra området ha’
lyst til at ride med - og gøre det til en tradition.
Maud
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LANDSBYORDNINGEN

AGERHOLM GÅRDBØRNEHAVE
Det er januar, det er vådt, det er koldt, der er
coronarestriktioner i massevis – alligevel kan
vi på Agerholm melde ”alt vel”.
Efter jul har vi haft håndværkere, støv og larm, men nu har vi
fået det lækreste køkken i børnehaven, hvor vi glæder os til at
lave lækre sager sammen med børnene. Sammen med vores
lille ”make-over” i køkken-alrummet i eftersommeren, fremstår
det hele lyst og lækkert, overskueligt og indbydende til en
masse leg og aktiviteter, når corona på et tidspunkt er fortid,
og vi kan være lidt mere indendørs.

I mellemtiden har vi på trods af utallige våde børn
mange dejlige timer ude i den friske luft. Om formiddagen tager vi fortsat på små ture til fællesskoven og til
området ved skurvognen. Om efter-middagen bliver
der tit tændt et bål til at varme sig ved, og laden bliver
flittigt brugt til at lege. De voksne kan også være lidt
skøre og lade børnene løbe en tur rundt på legepladsen med bare tæer i vinterkulden, hvor deres sanser
skærpes på de
forskellige overflader og ikke mindst i en lækker
vandpyt og med efterfølgende varmt fodbad indendøre.
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OG

VUGGESTUE

Vi siger her i løbet af vinteren velkommen til mange nye børn
i både vuggestue og børnehave, og selvom det stadig er
anderledes at skulle starte som ny på Agerholm, end når der
ikke er corona, så er det vigtigste for os fortsat, at det skal
være trygt at starte. De helt små babyer, der måske knap nok
kan sidde, er nødt til at starte indenfor med enten mor eller
far (iført mundbind). Det er lidt lettere for de ”store” 3 årige
i børnehaven, der kan være med på legepladsen sammen
med mor eller far.
Vi får skabt nye veje, som fungerer for både store og små
og lever op til gældende restriktioner, hvilket kun lykkes takket være stor forståelse og tæt samarbejde mellem personale og forældre.
Det er snart fastelavn, og i år kan kontaktforældrene ikke
afholde fastelavnsfest en søndag formiddag som sædvanlig.
I stedet for sponserer de tønder og lidt guf, og vi slår fint
udklædte katten af tønden fredag formiddag lige før vinterferien.

LANDSBYORDNINGEN

NÅR SKOLEN SKAL KOMME UD AF COMPUTEREN
Kære Brylle Borgere. I dette nummer fortæller nogle af vores
elever og en lærer om deres dag i hjemmeskole, og jeg vil fortælle lidt om, hvilke overvejelser skolen gjorde sig, da det igen
blev virkelighed at skolen, for en tid, skulle komme ud af computeren.
I juleferien kom meldingen om, at skolen efter juleferien skulle
være lukket. Det kræver en smule planlægning at gå fra fysisk
til virtuel undervisning og med medarbejderne på juleferie,
skete noget af den planlægning med blind makker.
Til denne omgang hjemmeskole stod vi bedre rustet end i foråret, hvor alt hvor nyt, og hvor ingen af os faktisk vidste hvad
Zoom var. (Zoom er det program, vi laver virtuel undervisning
igennem).
Nogle helt banale overvejelser gik på at få computere og iPads
ud til alle hjem, så alle havde mulighed for at følge undervisningen. Derfor lukkede Sasia skolen op for afhentning, og der blev
hentet bøger og elektroniske maskiner i stor stil. Det viste sig at
være en glimrende anledning til at få ryddet ud i skabene, der
efterhånden bar præg af, at mor og far ikke kigger ind i klasseværelset en gang i mellem.
Morgensang er en stor del af Brylle skoles DNA og en måde at
holde fast i, at vi alle er en del af fællesskabet på Brylle Skole.
Så hver dag startede med ca. 30 minutters fælles morgensamling. Den første dag kunne alle dog ikke komme ind, da der
var over 100 deltagere. Derfor skulle der lige bestilles lidt mere
plads. Til morgensangen synger vi to sange sammen, vi har
quiz, en bevægelsesaktivitet og opdatering på de mange konkurrencer, som vi havde gang i. Der var både læsekonkurrence
og kom-ud-og-bevæg-dig-konkurrence. Der var stor tilslutning
til begge dele.
De næste overvejelser gik på, hvordan vi skulle strukturere
hverdagen, så alle elever kunne modtage undervisning så
simplet og overskueligt som muligt, og i en mængde hvor
både forældrene derhjemme skulle kunne passe eget arbejde
og hjælpe eleverne ind i hjemmeskolen. Vi skulle altså udtænke
en one-fits-all løsning.

De store elever fra 4. - 6. klasse fulgte et tilrettet
skema – de kan bedre selv klikke rundt i opgaver
og programmer.
Ud over formidlingen af den faglige undervising, blev
der lagt mange tanker i at understøtte det sociale;
Zoom har en god grupperumsfunktion som både
bruges til gruppearbejde om det faglige, men også
til den sociale del. Der skulle være plads til samtaler
i børnehøjde sammen hver for sig. Så der var frikvartersrum med dans, spil, snak og meget andet. Jeg er
imponeret over klassernes kreativitet, og de mange
tiltag der har været for at understøtte fællesskabet –
hver for sig.
Grupperumsfunktionen blev også benyttet til de
elever, der har brug for mere hjælp.
Online undervisning giver mange timer foran skærmen. Det er ingen af os vant til. Vores nyeste overvejelser går derfor på at få strukket de krøllede computerkroppe ud. Vi fik derfor besøg til online morgensamling af kommu-nens børnefysioterapeut, som gav
os nogle øvelser til at løsne musklerne, så vi kunne
modvirke ondt i nakken og spændingshovedpine.
For de forældre der ikke arbejder hjemmefra, blev
der etableret nødpasning på skolen og ca. halvdelen
af eleverne i 0.klasse og 1. klasse samt en håndfuld
elever fra 2. og 3.klasse var i nødpasning. Her blev
lavet to bobler – en for eleverne fra 0.klasse, som
bruger indskolingsafdelingen og en for 1. - 3. klasse,
der bruger aulaen og klasselokalerne omkring den.
Vi har virkelig dygtige og omstillingsparate elever på
skolen. Alt begyndelse er svær men vi oplevede, at
eleverne blev bedre til at navigere i det og mere og
mere selvhjulpne.
En stor tak også til forældrene for hjælpen og kampen. Uden jer kunne hjemmeskolen ikke lade sig gøre.

Undervisning var vi enige om, at eleverne skulle have. Det blev
præciseret, at det var skolens ansvar at undervise eleverne, og
dette ansvar tog vi i Brylle selvfølgelig alvorligt. Samtidig var
det en vigtig overvejelse for os, at der dagligt var kontakt med
klasselærer.

Selvom hjemmeskolen kørte godt, er vi glade for,
at 0. - 4. klasse atter er tilbage hos os på skolen.
Desværre må vi stadig undvære 5. og 6. klasse,
som endnu modtager onlineundervisning. Vi glæ-der
os så meget til, vi kan få lov at få dem tilbage
på skolen igen.

For at forældre til de små elever lettere kunne planlægge rundt
om hjemmeskolen, lavede vi faste zoomtider: kl 9.00 og kl
11.00 med hhv. dansk og matematiklærer.

Skoleleder
Betina Faaborg
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BERETNINGER FRA

Min Corona-dag
Min dag starter med at jeg står op, spiser morgenmad og går i bad. Kl. 08:30 skal vi på ZOOM til
morgensang sammen med hele skolen.
Bagefter starter undervisningen på ZOOM. Jeg synes, det er fint at gå i skole hjemme fordi det er
nemmere at koncentrere sig om opgaverne uden larm. Det kan dog godt være irriterende, når lyd
og billede hakker eller ikke virker.
Vi har frikvarter kl. 09:50 til 10:15. Der sidder jeg og snakker med mine venner. Det kunne selvfølgelig være fedt at se dem i virkeligheden, men vi må jo nøjes med at se hinanden over ZOOM.
Så har vi time til kl. 12:00. I spisefrikvarteret spiser jeg frokost med min familie. Begge mine forældre arbejder nemlig hjemme. Det er dejligt, at vi nogle gange får noget mad, som vi ellers ikke ville
have fået til frokost i madpakken. Fx. rugbrød med spejlæg eller med avokado og skinke (det kan
virkelig anbefales).
Når skolen er slut, snakker eller spiller jeg med mine venner eller min lillebror, Julius. Nogle gange
spiller jeg et spil med min familie, og nogle gange hjælper Julius og jeg med aftensmaden. Jeg
plejer også at læse eller høre lydbog.
Om torsdagen skal jeg til dans over Teams. Det er min mor, der styrer det, så det er ret fedt. Det er
bare mere besværligt på Teams end det selvfølgelig ville have været i virkeligheden.
Om mandagen plejer jeg at gå til Teater. Vi skal spille Ronja Røverdatter til foråret. Nu må vi så
prøve at gøre det meste over nettet. Det er rigtig hyggeligt. Vi skal snart have fordelt rollerne, og
det glæder jeg mig rigtig meget til.
Johanne Krusell Howitz
5. klasse

Ja, så står man her igen. Hjemmesendt fra skole og skal have undervisning herhjemme igen.
Jeg står op 07:30 og går hen og tager tøj på, børster mine tænder og reder mit hår. Jeg begynder at finde de
ting jeg skal bruge på dagen frem, og lægger dem klar til senere. Klokken er næsten altid 08:10, så jeg finder
min mobil frem og ser serie på den, indtil klokken er 08:25 hvor jeg tænder min computer og går ind
på morgensang.
08:50 skal jeg til time, og der har vi for det meste matematik. Imens vi venter på, at alle kommer ind på
ZOOM, kommer min mor op med morgenmad. Når alle er kommet ind, starter vi på matematik. Vores lærer
fortæller først om, hvad vi skal lave i dag. Så kommer vi for det meste ud i grupper og skal arbejde og hjælpe
hinanden der.
09:45 har vi frikvarter, og der plejer jeg at spille et spil på mobilen med min veninde.
10:15 eller 11:00 går vi ind på et nyt link. For der har vi dansk, engelsk eller tysk. Der siger vores lærer også
først hvad vi skal i dag. Og vi bliver også sendt ud i grupper der. Vi arbejder meget med alle mulige kendte
personer lige nu og det er rigtigt hyggeligt at prøve noget nyt.
10:45 har vi en lille luftepause. Der plejer jeg bare at gå nedenunder og stå på hænder i stuen og lige få rørt
mig lidt.
11:00 forsætter vi eller skifter til et nyt fag. Nogle gange får vi også nogle opgaver for, hvor vi skal gå en kilometer eller tage billeder af nogle ting udenfor. Det kan være forskelligt og det er også ret hyggeligt at vi lige
skal lave en anden slags opgave hurtigt.
12:00 har vi spisepause og frikvarter. Der går jeg ned til min mor og lillesøster og spiser sammen med dem.
Jeg snakker med min veninde på mobilen, så jeg også får holdt det sociale ved lige.
12:45 starter timen igen, og vi bliver på det samme link, og går i gang med det, som vi lavede inden pausen.
13:35 siger vi ”farvel og vi ses i morgen”, og der slutter min dag på hjemmeundervisningen. Om eftermiddagen går jeg en tur eller cykler en tur eller ses med min veninde, hvor vi snakker sammen og kun er udenfor.
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Sofiia Vaniliamarie Roger
6.klasse Brylle Skole

LANDSBYORDNiNGEN

HJEMMESKOLEN ( FORTSÆTTES )

Beretning fra en Coronanedlukket lærer:
Tja. Så sidder man her på 4. uge. Det begynder at være lidt snærende med hjemmets
fire vægge hver eneste dag. Jeg elsker midt nedlagte landsted, meeen alligevel savner
jeg eleverne og kollegerne på Brylle Skole.
Jeg står op kl. 06.00, spiser morgenmad, henter brænde, og gør mig præsentabel til
skærmen.
Kl. 07.30 tænder jeg computeren og tjekker, at alle faner på internettet er åbne og klar
til første ZOOM med 2. klasse.
Kl. 08.30 logger jeg ind på morgensangslinket. Det er så dejligt at se alle – elever og
kolleger.
Kl. 09.00 starter ZOOM for 2. klasse, Vi bruger de første 10 minutter på at snakke om
løst og fast, og så arbejder vi med emnet venskab og læser og snakker om billedbøger. Kl. ca. 9.30 laver vi lidt fælles bevægelse, og så snakker vi om lektie og de
danskopgaver, som eleverne skal lave indtil klokken bliver 11.
Kl. 10.15 eller 11.00 skifter jeg om til ZOOM med 6. klasse. De arbejder med dansk,
engelsk og tysk.
De er som regel klar til opgaverne med det samme, og de arbejder i makkerpar i
“Breakout Rooms”, hvor de kan tilkalde mig og få hjælp. Jeg hopper rundt mellem de
forskellige rum, og støtter op om deres arbejde.
Kl. 13.35 er undervisningen færdig, og jeg arbejder videre med næste dags planlægning eller arbejder videre på nye forløb, som mine klasser skal arbejde med. Der kan
også sagtens være et møde på ZOOM med kolleger.
Mellem 15 og 17 slutter min dag og jeg går mig en tur. Det fungerer super med
ZOOM, når det ikke kan være anderledes, men hovedet trænger virkeligt til at koble af.
Det jeg savner allermest er at kunne se eleverne i øjnene og sikrer mig, at de har det
godt. Jeg savner alle de albuer, vi giver hinanden igennem en dag, og jeg savner at
tale med voksne i min pause.
Vi skal nok klare det her. Sammen hver for sig kan noget, men hvor bliver det godt, når
vi må være sammen for alvor.
Jannie Riise
Brylle Skole

Hjemmeskole er ikke så sjovt fordi jeg ikke kan lege med mine venner, kramme og løbe rundt
sammen med dem i frikvarteret. Det er bare ikke ligeså sjovt at være hjemme.
Det gode ved hjemmeskolen er, at jeg kan se de andres hoveder på ZOOM. Det andet gode
ved hjemmeskolen er, at lærerne kan lukke os ud i nogen rum på ZOOM, hvor vi kan sidde i
små grupper sammen og hygge.
Min dag er alligevel god, selvom jeg godt kan blive lidt sur, når jeg ser for meget på skærmen.
Så holder jeg pause og spiser lidt og går udenfor.
Jeg glæder mig allermest til at lege min egen slags fangeleg ”Badekar”, når jeg kommer tilbage
på skolen.
Lilje Kirstine Ingvartsen
2. Klasse
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BERETNINGER FRA HJEMMESKOLEN
Min Corona hverdag
Jeg vågner normalt klokken 7 og plejer at sidde og gøre mig klar til ZOOM-undervisning. Når min
far vågner, laver han morgenmad til mig. Jeg plejer at få en skål havregryn med mælk og rosiner.
Jeg tænder op for morgensang klokken 08:30, og der er vi på i en halv time. Så skal vi på sammen med Yvonne på matematik. Der er vi indtil klokken 09:45. Så har vi et frikvarter indtil 10:15.
I frikvarteret starter jeg med at gå ud og tage noget mad, og så snakker jeg egentlig bare med
nogle venner.
Efter frikvarteret fortsætter vi enten sammen med vores lærer Yvonne, eller også skal vi på med
Jannie indtil klokken 12, hvor vi har endnu et frikvarter. Vi har fri klokken 13:35. Efter skole plejer
jeg enten at træne eller spille indtil aftensmaden.
Elias Estdahl
6. klasse
Hjemme skole
Kl. 06.45 står jeg op og spiser morgenmad og børster tænder.
Kl. 08.20 går jeg på morgensangs-link i ZOOM. Vi synger sange, laver morgengymnastik, og laver løgnehistorier. Nogle gange er der en quiz.
Kl. 09.00 er morgensang slut, og vi går altid på Yvonnes link, hvor vi laver matematik for det meste. Når vi
skal arbejde i grupper, sender hun os altid ud i ”Breakout Rooms”, hvor vi skal arbejde sammen to og to.
Kl. 09.45-10.15 har vi frikvarter, hvor jeg tager noget at spise eller snakker med mine venner over telefonen.
Kl. 10.15 – 12.00 skal vi logge på Jannies link, hvor vi laver dansk, Engelsk og tysk. I dansk er vi i gang med
at lave en biografi om en dansk kendt person. Det gør vi også i ”Breakout Rooms”
Kl. 12.00-12.45 har vi frikvarter igen, hvor jeg spiser frokost og spiller/snakker med mine venner.
Kl. 12.45 har vi engelsk. I Engelsk skriver vi tit om kendte personer. Lige nu skriver jeg om Trent John Alexander Arnold. Vi måtte selv bestemme, hvem vi ville skrive om, de skulle bare have over en million følgere på et
socialt medie.
Kl. 13.35 har vi fri og jeg lukker ned for min computer. Nogle gange går jeg en tur
Jeg synes, det er fint nok at have hjemmeskole. Det er ikke så svært at komme ind på ZOOM på det rigtige
tidspunkt, Men jeg ville hellere være i skole fysisk og være sammen med mine venner.
Freya 6.klasse
Brylle skole

Det værste ved at være hjemme fra børnehaven er, at jeg ikke kan lege med mine venner. Jeg savner aller
mest biblioteket oppe i børnehaven. Derinde læser jeg historier for de andre. Vi leger rigtig godt, og vi skal
være gode og søde ved hinanden. Inde på biblioteket skal vi altid huske at svare, hvis der er nogen, der
spørger om vi skal lege.
Jeg savner at gynge på de små gynger sammen med mine venner. Det er også sjovt, når jeg laver hår på
mine veninder nede i bålhytten.
Det bedste ved at være hjemme er at jeg kan lege med mit sminke hver dag og lave hår på min mor. Vi går
tur hver dag, cykler eller løber på løbehjul. Jeg kæler med mine hunde, hører musik og bager kager.
Jeg glæder mig til at komme tilbage til børnehaven og lege med alle mine venner. Til sommer skal jeg i skole.
Iris Mai Ingvartsen, 5 år
Brumbasserne, Agerholm
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LANDSBYORDNINGEN

DET DIGITALE FÆLLESSKAB
Vi er faktisk blevet rigtig gode til at være sammen hver for sig
på Brylle Skole. Også uden for skoletid. Børnene mødes på
FaceTime, på ZOOM og på digitale platforme, hvor de kan
være sammen i virtuelle paralleluniverser som små figurer.
Ganske fascinerende! Med den digitale hverdag følger også
et helt nyt ordforråd og en ny måde at kommunikere på. Du
vil læse sætninger i elevernes beretninger som:
”Jeg går ind på morgensang”. Det betyder, at man JOINER
(deltager i) morgensangsmødet på ZOOM (den digitale platform,
som vi bruger til vores undervisning og møder). Betina er HOST
(udtales ”håååwst” - den der styrer mødet og kan trykke på alle
knapper), Hans Jørgen er ofte CO-HOST (udtales ”kåw-hååwst”
- digital medvært) og de skiftes til at SHARE deres SCREEN (de
viser, hvad der er på deres computerskærm til os andre – smart,
når vi skal synge sammen!) Det er rarest, hvis vi alle er MUTEDE
(vores mikrofoner er slukkede), så vi kan høre, hvad den enkelte
siger. Betina kan dog UNMUTE os alle (tænde vores mikrofoner),
når vi fx skal råbe hurra for fødselsdagsbørn. Når morgensang er
slut, kan vi LEAVE (slukke for mødet).
”Vi arbejder i BREAKOUT ROOMS” – et nyt digitalt udtryk for
gruppearbejde. Egentlig super smart, at man kan mødes virtuelt
i klassen, og derefter blive delt op i grupper.
Grupperne har mulighed for at RAISE the HAND (altså række
hånden op) og bede om hjælp. På den måde kan læreren
”hoppe rundt” mellem grupperne.
Det er irriterende, når det LAGGER (billedet fryser og
lyden skratter) Men lige nu er ZOOM vores skole. ZOOM
er kælderen, hvor vi synger morgensang. ZOOM er vores
klasselokaler, hvor vores elever får ny viden og bliver
dygtigere. ZOOM er vores gymnastiksal, hvor vi sammen får sved på panden. Og det var på ZOOM, vi bed
negle og jublede til fælles håndboldkamp, da Danmark
tævede Egypten, og drengene til sidst strøg afsted med
VM-guldet.
Fagre nye digitale verden – men selvom vi sidder hver for
sig, er vi stadig sammen om fællesskabet.
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LANDSBYORDNiNGEN

BERETNING FRA FÆLLESBESTYRELSEN
de samme udfordringer som os andre. Derfor er det vigtigt med
konstruktiv kommunikation og dialog – og en vis mængde tålmodighed, mens vi alle lærer af og får optimeret vores nye fælles
hverdag – og i øvrigt venter på vacciner og lysere tider.
Apropos lysere tider, så er det naturligvis svært at spå om fremtiden, men i skrivende stund er vinterens restriktioner blevet forlænget til 28. februar, omend der snakkes om at prioritere at få de
mindste skoleelever (0.-4. klasse) tilbage i skole tidligere – om det
bliver inden vinterferien eller senere er svært at sige. Hvordan de
større elever (5.-6. klasse) er stillet ved vi heller ikke endnu. Noget
tyder dog på, at den ny hverdag, i en eller anden grad, nok vil
række ind i foråret, så det skal vi nok, i fællesskab, indstille os på
både mentalt og i praksis.

I landsbyordningens fællesbestyrelse har vi taget hul på et nyt
år, som jo i høj grad har været, og er, præget af Corona og
Corona-restriktioner. I den forbindelse vil jeg gerne starte med
at anerkende medarbejdernes imponerende engagement og
takke for deres store indsats i forbindelse med indførslen af
restriktioner, en varierende grad af nedlukning og nye undervisningsmetoder.
Jeg tror, med rette, at vi alle er ved at være godt ”Coronatrætte”. Personligt må jeg indrømme, at hjemmearbejde ikke
længere er nær så attraktivt, som det var tilbage i foråret. I
den forbindelse så jeg et opslag på LinkedIn: ”To fordele
ved hjemmearbejde: 1) du har et hjem, 2) du har et arbejde”.
Det er naturligvis at sætte det voldsomt på spidsen, men
et giver også lidt perspektiv på den situation, vi befinder
os i. Ikke bare i Brylle, men i hele verden. Man kan så, i
varierende grad, være enig eller uenig i regeringens og
myndighedernes håndtering af pandemien – det ændrer
bare ikke på realiteterne.
Som forældre kan det være svært og frustrerende at få
hverdagen til at hænge sammen med (hjemme-)arbejde,
hjemmepasning/-undervisning, nye undervisningsformer
og alle ens andre gøremål. De fleste af os har nok bandet
over Aula, Zoom, Unilogin, tekniske udfordringer, ventetider og uro både hjemme og i det nye online skoleunivers.
Vi skal blot huske på, at skolen med kort varsel har skullet
implementere nye og parallelle undervisningsspor for alle
7 klasser, uden yderligere ressourcer eller teknisk/pædagogisk support. Det er faktisk lykkedes ret godt, og det
bør vi som forældre anerkende. Vi bør også huske på, at
medarbejderne, i deres hverdag og privatliv, har nøjagtigt
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Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi i 2020 har været
udfordret på økonomien, særligt på Agerholm. Det skyldes dels
en omlægning i den kommunale økonomistyring og faldende
børnetal samt naturligvis Corona. Som forældrebestyrelse har
vi forsøgt at indgå dialog med kommunen omkring fordelingspraksis, men det har vi, til dato, desværre ikke haft meget held
med. Børne- og elevtallet er vi selvsagt ikke selv herre over, men
vi har påbegyndt et arbejde mod at profilere Landsbyordningen
stærkere overfor potentielle ”kunder” og, ikke mindst, deres
forældre.
I øjeblikket arbejder vi også en del i høringssvar omkring forskellige økonomiske fordelingsmodeller, vi skal til at diskutere
principper og værdier for landsbyordningen, og vi har kontinuerligt
fokus på trivsel – både generelt og på gruppe-/klasseniveau. Vi
planlægger også træning for bestyrelsen i bestyrelsesarbejde, og
vi er blevet bedt om at indsende vores refleksioner vedrørende
kommunens ny Børne- og Ungepolitik. Det er bestemt også værd
at nævne de kommende dialogmøder, der blev udskudt grundet
Corona, og som nu afholdes online i løbet af marts måned.
I dette og kommende
nummer af BrylleBorgeren
præsenteres Fællesbestyrelsen. Denne gang
Formand, Nicklas Karlsson
og Næstformand,
Hanne Winther.
Pas godt på jer selv og
hinanden!
På bestyrelsens vegne
Niklas Karlsson
Fællesbestyrelsen, Brylle
Landsbyordning
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BRYLLE BOLDKLUB

TENNIS

Tennis forår 2021

Så nærmer sig igen tiden og foråret, hvor tennissæsonen
igen kan komme i gang - håber vi - og at coronatiden er
godt overstået på den måde at det kan begynde at blive
lidt normal igen.
Tennisbanerne skal jo gøres i stand her i april måned engang, når vejret tillader det.

De plejer at blive ordnet når Brylle Fritidscenter holder deres
årlige arbejdsdag, som desværre blev aflyst sidste år - grundet corona - men vi håber på at det kan gøres i år. Der vil
blive hængt plakat op i Fritids-centret med dato og klokkeslet, og der startes jo med morgenmad ca kl 8.30 ??? - og
frokost når arbejdet er færdigt - plejer at være mellem kl. 13
og 14. Der er også lidt drikkepauser ind imellem. Men kig
efter ved hallen, Brylle Fritdscenters hjemmeside eller på
Brylle Boldklubs hjemmeside.
Og ellers skal man huske at passe på banerne når de bliver
åbnet, så alle kan have glæde af dem i hele sæsonen, og
huske IKKE at spille på dem hvis de er for bløde, så man
laver spor i dem.
Alle tennisspillere ønskes en rigtig god sæson, og vi håber på
dejligt tennisvejr.
God kamp til alle.
Brylle Tennis

BRYLLE TOMMERUP VETERAN FODBOLD
Fodbold for ”de gamle”
i Brylle og Tommerup forår 2021
Efteråret blev som vanligt afsluttet med et brag af en afslutningsfest,
alt dog lidt i skyggen af Coronaen.
Old Boys, Veteran og Super Veteraner mødtes midt på eftermiddagen, spillede en lille turnering på kunstgræsbanen og inde i hallen,
byttede rundt og sluttelig spillede finale i hallen.
Efter coronarigtig opdækning med meters afstand spiste vi dejlig
mad, fik et glas vin, en øl eller to, masser af hygge og god snak. Vi
havde selvfølgelig også i bedste ”Oscarstil” uddeling af diplom til
årets Veteran: Carsten Pedersen og til årets Super Veteran: Karsten
Duus. Her efter overtog Old Boyserne ”scenen”, som havde hele 7
nomineringer.
Før jul blev der pga. covid-19 lukket ned for al aktivitet i klubber-ne
og lige nu venter vi på, hvad Mette vil sige i februar – får vi lov til at
træne/spille bold eller kommer turneringen i fare???
På Super Veteran-holdet var det et ønske om, at nogle kunne rykke
til en ældre række. Derfor ser det ud til, at der i 2021, hvis covid-19

tillader det, bliver et 7-mands-hold 50+ mandage, et 7-mandshold 58+ tirsdage, et 11-mands-hold 45+ torsdage og et
11-mands-hold 30+ mandage.
Kunstgræsbanen i Tommerup er booket, så der skulle være
mulighed for, at alle hold skulle kunne få en træningskamp på
kunstgræsbanen, hvis de vil.
Ud over det altid er spændende at se hvilke hold man kommer i kreds med, så skal de to hold for de ældste nok også lige
vænne sig til at spille 7-mands.
Hvis covid-19 tillader at vi kan spiller, så er kun en EM-slutrundekamp torsdag den 17. juni kl. 18.00 jeg skal se om de vil
flytte, så den ikke influerer med vores kamp kl. 19.00 – ellers
er det nok mest fysikken at det hænger lidt med, det har været
hårdt med den lange pause.
Ellers håber jeg, at det snart kan blive ”business as usual” – at
vi kan komme i gang med at spille bold igen!
Jeg ser frem til en god sæson for alle hold og håber på god
opbakning fra alle spillere.
På vegne af ”de gamle”
Peter Gade
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BRYLLE PRIVATE BØRNEHAVE

DUFTEN AF NYBAGTE BOLLER

HVER DAG

Skal dit barn vokse op i en lille tryg børnehave med tid til
nærvær, omsorg og duften af nybagte boller fra vores ”madmor” hver dag? Så kontakt Brylle Privat Børnehave, vi har
få ledige pladser i 2021 og opskriver gerne dit barn til 2022
eller 2023.
Brylle Private Børnehave har to
altoverskyggende fokuspunkter:
NÆRVÆR og OMSORG. Ingen
aktivitet er vigtigere end at favne
jeres barns behov i nuet, vi er den
lille nære børnehave, med tid til
fordybelse samt personlig udvikling.
Brylle Private Børnehave vægter
pædagogisk faglighed meget højt.
Fagligheden i børnehaven har fået
endnu et boost med ansættelsen
af vores nye leder Michelle Levisen,
cand. pæd. ved SDU.
Hos Brylle Private Børnehave arbejder vi struktureret med læreplaner,
som tilpasses børnenes interesser.
Vi klatrer i træer, ser på insekter,
bygger huler til fx højtlæsning.
Vi laver bål og synger så højt vi
kan i kor.
Spørger du de kommende skolebørn, er noget af det sejeste ved
Brylle Private Børnehave vores
årlige koloni for storegruppen.
Alle grupper tager ofte på gå- eller
cykelture på vores to ladcykler
rundt i nærmiljøet.
Vi elsker at holde fester og arrangementer i løbet af året bl.a. to busture til attraktioner lidt længere væk,
fastelavnsfest, bedsteforældredag
også tilbyder vi pasning i vores
børnehave hele året rundt også i
sommerferien - ingen lukkedage
og fællespasning!
Personalet i samarbejde med forældre er i gang med at give legemiljøet en opgradering, her kan
store og små frit bruge alle husets
legmiljøer. Uanset om dit barn har
lyst til et stille puslespil, højtlæsning,
leg i dukkekrogen eller købmandsbutikken, motoriske udfoldelse,

12

konstruktionslege eller lade kreativiteten få frit løb er der altid
et sted at lege. Et sted hvor de voksne med deres nærhed og
omsorg støtter barnets deltagelse i fællesskabet. Vi vægter et
stærkt og ligeværdigt forældresamarbejde, med respekt for
familiers forskelligheder. I Brylle Private Børnehave har familier
samme muligheder for fripladstilskud og søskenderabat som
i en kommunal institution.

BRYLLE GYMNASTIKFORENING
GYMNASTIKOPVISNING AFLYST

Kære Alle!
COVID-19 sætter desværre en stopper for vores gymnastikopvisning d. 6 marts 2021. Det er trist! Men vi må holde den
sidste tid ud, med restriktioner og hverdage hvor vi ellers
plejer at mødes i foreningslivet, for at hygge os sammen og
have det sjovt.

Vi vil i bestyrelsen selvfølgelig gøre alt for at holde os opdateret, i forhold til hvornår og hvordan vi kan komme på banen
med de forskellige hold i Brylle Gymnastikforening. Vi vil gøre
alt for at være kreative og planlægge det der er muligt, så vi
alle kan deltage i foreningslivet, men forsat passe på hinanden
i disse tider. Så hold jer opdateret på vores hjemmeside og på
Facebook!!

RIDE KLUBBEN

DANMARK DEJLIGST KONCERT!

Vi her i Tommerup Rideklub håber
og tror på, at vi efter et års Coronapause, igen afholder Danmark
Dejligst Koncert i den kommende sommer. Vi er igang med planlægningen og koncertdatoen bliver lørdag d. 21/8.
For nye tilfyttere og andre som ikke har deltaget i tidligere år, vil
jeg kort opsummere konceptet, omkring Danmark Dejligst Koncerter. Havekoncerter som de oprindelig og stadig bliver kaldt,
blev startet af Rasmus Nøhr m.fl i 2012. og ideen er at indgangen er gratis for alle. Det er et familiearrangement, som starter
midt på eftermiddagen. Der er forskellige aktiviteter for børn,
bla ponyridning, ansigtsmaling, hoppeborg/pude, halmborg
og lege/spil. Og dette imens musikken spiller i haven, hvor
der kan købes drikkevarer og mad .
Musikprogrammet er endnu ikke helt på plads, men vi håber på
4-5 bands. Endeligt program bliver lagt op på Danmark Dejligst
Facebookside og Brylles Facebookside, forhåbentlig i slutningen
af april.
Sæt kryds i kalenderen 21/8. Efter den svære tid håber vi, at
se en masse glade mennesker til en hyggelig eftermiddag og
aften i Manngårdens have, på adressen
Toftevej 50, Render 5690 Tommerup.
Hilsen Kjeld
Tommerup Rideklub
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VERNINGE HUSFLID

KURSER

GENERALFORSAMLING
Dato kommer i dagspressen og på vores hjemmeside.
Vi starter kl.18.00 med en bid brød og en vand/ øl,
vin til, efterfølgende generalforsamling kl. 19.00.
Tilmelding til spisning tlf. 64762294 eller mail.
Alle er velkommen.
”Huset 45” Tobovej 45, 5690 Tommerup.
Beklædningssyning
Mandag 1. marts kl.19.00 – 21.45
Lær at sy til dig selv, børnene eller boligen.
Klassisk violin
Onsdag 3. marts kl. 17.00
Undervisning på alle niveauer – tidspunktet aftales
med underviseren.
Middelhavsmad
Torsdag 4. marts kl. 18.00 – 21.00
Hvis det kniber med at komme ud at rejse sydpå kan
vi frembringe duftene i køkkenet på Brylle skole.
Billede skole for alle
Lørdag 13. marts kl.9.00 – 11.45.
0. – 7. klasse.
4 lørdage - hvor vi har et overordnet emne og fordyber
os. Det kan være med, tegning eller male
med akryl maling eller Land Art, hvor vi bruger
naturens egne materialer.
Husk praktisk tøj og en lille madpakke.
Tunesisk hækling
12. marts kl. 19.00 – 21.45.
4 mandage, - En blanding af strik og hækling.
Pileflet
19. marts pileflet – et weekend kursus.
Flet hvad du ønsker, fuglehuse, bakke, brændekurve
eller flet din egen indkøbskurv.
Strik
20. marts kl. 13.00 – 16.00 Workshop.
Om strik og sokker – der bliver vist 65 forskellige sokker som alle har relation til foredraget. kaffe og kage
inkluderet i prisen 175kr/ medlemmer 125 kr.
Husk tilmelding tlf. 64762294.
Gratis
”hyggelig torsdag formiddag” 25. marts
kl. 10.00 – 12.00 og 29. april.
Samt gratis trædrejeaftener. Onsdag 10. og 24. marts
kl. 18.30 – 21.30
- Mere info tlf. stig 25156636 og Elef 2911298.
Der er også andre kurser f.eks. Plantebaseret mad,
meditation, filtede tasker og plantefarvning.
Ring og hør om der er plads på et kursus, selvom det
er igangsat. Vi rykker hellere kurser end at aflyse.
De fleste kurser på Brylle skole, Tobovej 43 eller
”HUSET 45”, Tobovej 45, 5690 Tommerup.
Kig på www.verninge.husflid.dk.
Verninge husflid på FB eller tlf. 64 76 22 94
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LOKALHISTORISK ARKIV

TRANSFORMATORSTATIONEN PÅ RYTTERGADE
Der står stadigvæk mange af de gamle transformatorstationer
rundt om i landet. Det er dog de færreste der anvendes til det
oprindelige formål. Det gælder også for den på Ryttergade i
Brylle, men den er bevaret i flot stand. Den er mere end 100 år
gammel og er en flot og velbevaret bygning med mange fine
enkeltheder. Man kan ofte finde billeder af den i publikationer
om velbevarede transformatorstationer.
Dens historie går tilbage til den periode hvor elektrisk strøm for
alvor blev almindelig rundt om i landet.
De første elværker herhjemme leverede jævnstrøm. Der blev
bygget mange mindre lokale elværker i de første årtier af
1900-tallet. Specielt i perioden mellem 1910 og 1915 kom der
mange nye elværker, bl.a. i Tommerup og Verninge. Men med
jævnstrøm kunne der kun sendes strøm ud i de bymæssige
bebyggelser og det allernærmeste opland.
I Brylle valgte man at få strøm fra Odense Elektricitetsværk, der
leverede vekselstrøm. For at sende vekselstrømmen ud blev
der trukket nye højspændingsledninger rundt om i landet. Der
blev bl.a. etableret en højspændingsledning fra Odense til Assens via Nårup, derfor kaldet Nårup-linjen
I 1917 blev der åbnet mulighed for at købe strøm fra Odense
Elektricitetsværk via denne ledning
I efteråret 1918 blev der indkaldt til et møde i Bellinge for alle
interesserede langs “Nårup-linjen” og fra Brylle deltog en lille
gruppe på 3 personer med bl.a. tømrermester Rasmus Lindegaard fra Ryttergade og gårdejer Hans Jørgensen, Brylle samt
boelsmand Jens Rasmussen fra Frankfri.
Denne gruppe fik præsenteret økonomien i projektet og skulle
gå tilbage til sognet og finde interesserede nok til at det økonomisk kunne hænge sammen.
Man forventede at de samlede anlægsudgifter til projektet
ville være 35.000 – 40.000 kr. som skulle afdrages over 20
år. Desuden var selve prisen for strøm ganske høj. Den var
beregnet til at blive 30 øre pr kWh for kraft og 40 øre for lys, og
det var relativt dyrt, når en arbejdsmand på landet på den tid fik
omkring 50 øre i timen. Helt andre strømpriser end vi ser i dag.
Strømprisen faldt i øvrigt kraftigt i løbet af årene og i 1961 var
prisen nede på 12 øre pr kWh.
Det skulle være et andelsselskab, så alle hæftede solidarisk for
gælden. Det var generelt andelsselskaber som var kernen i den
udvikling der i denne periode skete rundt om i landet – ikke kun
på el-området.

Der var så stor opbakning at der d. 1.3.1919 blev oprettet
et andelselektricitetsselskab med en bestyrelse med bl.a.
Hans Jørgensen og Rasmus Lindegaard. Det blev kaldt
Brylle Andels-Elektricitetsselskab. Det blev besluttet, at
Lindegaard skulle stå for opførelsen af selve transformatorhuset på Ryttergade.
Det gik hurtigt med at etablere det og 2. september 1919
var anlægget sat i drift. Forbrugerne kunne sætte petroleumslamperne til side og i stedet trykke på stikkontakten.
Der skulle spares, så der blev brugt små styrker i lamperne og kun få lamper, men alligevel har det været
et stort fremskridt.
Foruden lys i stuerne fik man også el til elmotorer, en
meget stor lettelse i arbejdet i landbruget og hos håndværkerne
I en lang periode var der begrænsninger i hvornår man
måtte bruge elmotorer, da der skulle være strøm nok til
elektrisk lys i “belysningstiden” i de mørke måneder mellem kl. 16-20. Det var begrænset hvor meget strøm der
kunne leveres. Derfor skulle der spares.
Da foreningen startede var der 38 andelshavere fra Brylle
By og gårdene et stykke ud langs Birkevej og Vesterlaugsvej.
Rasmus Lindegaard var den store ildsjæl i arbejdet med
foreningen. Han var formand fra 1921 til 1963. Han var
samtidig kasserer og forretningsfører. I de første år var
det også ham der stod for at rette fejl på strømnettet. Han
kravlede bl.a. op i masterne og skiftede mastesikringer.
Egentligt skulle en montør komme på cykel fra Odense,
men det var der ikke altid tid til at vente på.
Gundestrup kom med på nettet i 1924 med sin egen lille
forening og modtog strømmen direkte fra transformatoren
i Brylle. De fik først deres egen transformator i 1956.
Foreningen havde en god økonomi og kunne i 1936 låne
penge til det nystiftede Brylle Vandværk. I 1938 tilbød
foreningen at anlægge gadelys i Brylle med gratis strøm
mod en afdragsvis tilbagebetaling af anlægsudgifterne.
Nybyggeriet i Brylle fra 1960’erne stillede efterhånden
nye og større krav til elforsyningen og krævede store investeringer, der ville betyde stigende el-priser og ligeledes
større krav til foreningen, der nu havde mere end 250
andelshavere og i 1971 blev det vedtaget at lade
Effla (Elforsyningen for de fynske landdistrikter) overtage
strømforsyningen mod at andelshaverne betalte den
gæld der var i foreningen. Dermed sluttede foreningens
godt 50 års virke.
Men transformatorstationen blev heldigvis bevaret.
Bjarne Christensen
Lokalhistorisk Arkiv, Tommerup
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BEBOERFORENINGEN FOR BRYLLE OG OMEGN

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne takke de mange husstande der vælger at støtte beboerforeningen ved at være
medlem. Det er til stor hjælp og giver os et godt økonomisk
grundlag for vores aktiviteter.
Vi håber meget at du/I vil støtte os igen i 2021. Derfor har
vi denne opfordring i bladet og der er også vedlagt en kopi
af et girokort i bladet så man har mulighed for at betale via
netbank. Det økonomiske grundlag for foreningens aktiviteter
er udelukkende medlemskontingentet og udlejning af udstyr.
Som alle nok ved har det jo været stort set umuligt at mødes
om sociale aktiviteter på grund af den forbandede Corona.
Så vi har i foreningen brugt tiden på at få investeret i nyt
udstyr til udlejning, bl.a. har vi nu, 2 helt nye partytelte med
tilhørende nye borde og stole samt en stor gasgrill, og alle
i byen er velkommen til at leje udstyret, når nu pandemien
forhåbentlig snart slipper sit stramme greb og der igen skal
festes. De andre foreninger i byen er selvfølgelig også altid
velkomne til at leje vores udstyr.
Vi glæder os også over, at det er lykkedes at holde liv i Brylleborgeren, det takket være en målrettet indsats fra redaktionen og alle jer der har sendt indlæg.

Vi ser i foreningen frem til at vi forhåbentlig kan få lov at holde
Skt. Hans igen i år. Ud over det glæder vi os til at kunne mødes igen, både i bestyrelsen, men sandelig også til aktiviteter
med byens borgere.
Vi ønsker alle et rigtig godt nyt år.
Fortsæt endelig med at støtte BBF, så skal vi nok gøre vores
til at byen lever.
Du kan betale de 125 kr. i årligt kontingent på
MobilePay nr. 227207
Alternativt: Netbank via Girokort indbetaling:
Kort nr. +73 nr. 86411261
Husk at anføre gadenavn og husnummer.
Eller bankoverførsel: Reg.nr. 6810 Konto nr. 1193602
Ps. Husk at anføre gadenavn og husnummer.
Venlig hilsen
Formand Tommy Dalgaard

Medlemmer i Beboerforeningen kan med rabat leje nedenstående udstyr.

Medlemmer i Beboerforeningen kan med rabat leje nedenstående udstyr.
Medlem Weekend Medlem uge Ikke medlem Weekend Ikke medlem uge
Telt 6x6 m
600
1000
1000
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Medlem Weekend Medlem uge Ikke medlem Weekend Ikke medlem uge
Telt 6x6 mTelt 6x12
600m
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16001000
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Telt 6x12 m
1 Bord 1200
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1 Bord m. Lyskæder
stole 100

100
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Lyskæder Havetromle
100

50

Havetromle
50
SoundBoks2

400

100

150 1500

200

2000

200

300

300

100 300

175

650 175

700

300

300
300

1200

SoundBoks2
700der kræves betaling eller
1200
Såfremt400
der er opstår skader 650
på det lejede kan
modregnes i depositum.
Såfremt derDepositum
er opstår for
skader
på det lejede
kræves
betaling
modregnes
i depositum.
SoundBoks2,
telt kan
ellerder
udstyr
er 1000.kr.eller
(undtaget
er lyskæder
og havetromle)
DepositumAlle
for SoundBoks2,
eller udstyr
er leje
1000.kr. (undtaget
er lyskæder
havetromle)
bestillinger ogtelt
spørgsmål
vedr.
af telte
og tilhørende
udstyrogsker
ved henvendelse til
Henrik Gabs - mobil: 4088 1880 / mail. gabs@henrikgabs.dk
Alle bestillinger og spørgsmål vedr. leje af telte og tilhørende udstyr sker ved henvendelse til
Henrik Gabs
mobil: 4088og1880
/ mail. vedr.
gabs@henrikgabs.dk
Alle- bestillinger
spørgsmål
leje af SoundBoks2 sker ved henvendelse til
Michael Nørgaard Andersen - mobil: 4016 2640 / mail. michael.n.andersen@hotmail.com
Alle bestillinger og spørgsmål vedr. leje af SoundBoks2 sker ved henvendelse til
Michael Nørgaard
- mobil:
2640 / for
mail.
michael.n.andersen@hotmail.com
Alle priserAndersen
er forudsat
at man4016
selv sørger
afhentning
og aflevering. Ønskes hjælp til op- og
nedtagning og/eller levering, aftales betaling herfor i hvert enkelt tilfælde med udlejer.
Alle priser er forudsat at man selv sørger for afhentning og aflevering. Ønskes hjælp til op- og
nedtagningBeboerforeningen
og/eller levering, for
aftales
betaling
herfor i hvert enkelt tilfælde med udlejer.
Brylle
og omegn
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BRYLLE FORSAMLINGSHUS

HJÆLP TIL FORSAMLINGSHUSET....
Hej Brylle Borgere
Vi henvender os til jer, på grund at de økonomiske tider vi alle
befinder os i. Vi nu har været lukket ned på grund af forsamlingsforbudet i samlet 9 måneder, hvor vi ikke har haft mulighed for nogen form for indtægt. Vi har nogenlunde klaret os i
gennem, men da vi i det forløbende regnskabsår mangler en
indtjening på ca. 70.000 kr. er kassen nu ved at være tom.
Derfor har bestyrelsen besluttet at sætte andele til salg for
25.000 kr. Pengene fra salget vil blive brugt til at nedsætte
vores lån til taget med.
Link til Køb af andel findes på vores hjemmeside
www. Brylle-forsamlingshus.dk under fanen INFO

Sidste gang man satte andele til salg var i 1991 (47.000 kr.)
Man stod for en stor renovering af køkkenet, så det blev et
moderne industrikøkken. Siden (fra 2000 -2019) er huset
med hjælp fra puljer, fonde og egen indtjening blevet gennemrenoveret for ca. 1.000.000 kr. Når det så bliver tid igen,
vil vi gerne have vores bord sortiment fornyet samt lavet lys/
lyd, men det må vente til vi igen kan tjene penge.
Vi håber på interesse for at hjælpe os med at bibeholde forsamlingshuset, så byen stadig har et hus man kan leje til fest,
og vi stadig fremadrettet kan holde traditionen med dilettant,
musik og foredragsaftner m.v.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

DILETTANT 2021, ELLER...
På denne tid af året ville scenen i Brylle forsamlingshus
normalt være klar til at blive indtaget af et hold entusiastiske,
dygtige og lettere nervøse amatørskuespillere. Klar til at opføre
årets dilettantforestilling på en smuk og kreativ dekoreret
scene. Men ikke i år, som så meget andet i denne coronatid er
årets forestilling aflyst.
I marts 2020 nåede vi lige at opføre generalprøve om søndagen inden Danmark lukkede ned. Vi spille forestillingen
“Kom så, Søster” for en næsten fuld sal og havde set frem
til at spille to næsten udsolgte forestillinger weekenden efter,
men sådan skulle det ikke være, desværre. Efter generalprøven havde der været mange positive tilbagemeldinger
fra publikum hvilket gjorde det endnu mere ærgerligt at vi
måtte aflyse.
Men hvad så i marts 2022, bliver der opført dilettant igen i
Brylle forsamlingshus? Ja, mon ikke baronen og baronessen,
søster Bea og Beatrice og alle de andre personer er klar til
at indtage scenen igen og give publikum et godt og tiltrængt
grin. Manuskriptet ligger klar, kulisser er malet og rekvisitter
ligger lige til at finde frem fra papkasserne i kælderen. Meget
mere om det i de kommende udgaver af Brylleborgeren.
Fra instruktøren skal lyde et godt og forhåbentligt coronafrit
nytår til alle læsere af Brylleborgeren.
Skrevet af Lars Nygaard Jensen, 17. januar 2021.
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DE PRIVATE BØRNEPASSERE
Vi er 3 private børnepassere, som giver de mindste børn en
tryg og omsorgsfuld hverdag i hjemmelige omgivelser. Vi laver
også nogle ting fælles, så børnene lærer at være i en større
gruppe. Vi har bl.a. legestue hver anden uge. Disse tiltag har
været meget begrænset i den sidste tid pga. corona. I sommers nåede vi dog at holde mini-OL, hvor børnene laver forskellige aktiviteter, bl.a har vi en lang forhindringsbane, der
bliver spillet bold og kørt på scooter. Alle børn fik et diplom
og en medalje.
Vi var også på den årlige udflugt til Galaksen i Nårup.
Her er en stor og dejlig legeplads, som blev benyttet og
dagen sluttede med kaffe til forældrene.

LIDT NYT

I september havde vi åbent hus i vores legestue, det var en hyggelig dag. En af de sidste dage før jul kom julemanden til Brylle.
Vi hilste på ham – på afstand – da
han kom forbi ”Det grønne område”.
Vi kan altid kontaktes for en uforpligtende snak eller se på vores
hjemmesider.
Iris har valgt at gå på efterløn.
Vi vil gerne sige mange tak for
et godt samarbejde og håber
hun kommer til at nyde sit otium.

Mette, Birthe og Johnna
www.metteprivatpasningsordning.dk
www.privatpasningsordning-mariehønen.dk
www.johnnasprivatepasningsordning.dk

BEDRE BILLEDER TIL BRYLLEBORGEREN
Redaktionen på Brylleborgeren sætter stor pris på at så mange,
både private og foreninger, sender artikler og stof ind til bladet.
Uden jeres bidrag ville bladet ikke kunne bringe alle de interessante historier med et lokalt indhold.
I redaktionen har vi dog det tilbagevendende problem, at de
billeder der medsendes, meget ofte er i for lav opløsning og/eller
i en forholdsvis dårlig kvalitet. Det betyder at vi ofte må undlade
at bringe medsendte billeder eller kontakte jer for at få nye og
bedre billeder.
Billeder i lav opløsning, er som en lille klump dej. Du kan godt
rulle den ud som en pizzabund men den bliver kun et par cm i
diameter og så snart man forsøger at trække dejen større, får
man problemer.
Men har du en stor klump dej, har du flere muligheder for enten
at skabe mange perfekte små pizzabunde, eller hvis du ønsker
det, eller lave nogle rigtigt store pizzaer.
Sådan er det også med billeder.
De to største udfordringer er:
• At billeder i god opløsning fylder meget og de fleste mailprogrammer ikke kan håndtere at sende store mængder data.
• At vi får tilsendt billeder i lav opløsning og i dårlig kvalitet.
Et billedes filstørrelse er billedets digitale størrelse målt i kilobyte (KB), megabyte (MB) eller pixels. Billeder med flere pixel
giver flere detaljer og det bedste resultat.
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Så her kommer lidt tips til bedre billeder og hvordan du kan
sende dem til os.
Gyldne regler når du fotograferer:
• Tag flere billeder af samme situation, gerne fra forskellige
vinkler.
• Gå tæt på.
• Tag billeder i både bred- og højformat.
• Gå tæt på.
• Tag nærbilleder med få personer.
• Fotografer i samme niveau som motivet.
• Gå tæt på.
• Stil skarpt på det vigtigste i motivet.
• Ved digitale kameraer og mobiler, vælg højeste opløsning
• Beskær ikke selv jeres billeder - det gør layouteren
F.eks. er et billede taget i fritidscentret, hvor man ser det meste
af hallen og en samling gymnaster på lang afstand, ofte lidt gråt
og kedeligt at se på – hvis du derimod går tæt på og i stedet for
tager billeder af en mindre gruppe smilende gymnaster (evt. med
blitz) bliver oplevelsen af billedet væsentlig bedre.
Gode måder at sende og aflevere billeder til os:
• Overfør dem fra din mobil eller camera til din PC og derefter til
en USB pin, som vi låner og henter billederne fra – din historie
kan også ligge derpå.
• Send dem via www.wetransfer.com som er et gratis program
på nettet der kan overføre store mængder data.
Vejledning til www.wetransfer.com ligger her:
https://www.youtube.com/watch?v=gmzMsSCKj4E

GUIDE TIL BRYLLEBORGEREN
Guide til indsendelse af stof til Brylleborgeren!
Brylleborgeren produceres og financiers af Brylle Boldklub, Menighedsrådet, Fritidscentret, Brylle
Landsbyordning, Brylle Beboerforening og Brylle Gymnastikforening. Bladets bestyrelse består af
repræsentanter fra de pågældende foreninger. Bestyrelsen har udpeget redaktionen som p.t. består af
Betty Nielsen, Anne Vibskov, Maud Hansen og Tommy Dalgaard.
Bladet udkommer 4 gange årligt pr. 1. marts (1.feb.) – 1. juni (1.maj) – 15. august (1.juli) – 1. december
(1.nov.) (deadline) og omdeles til ca. 1000 husstande, sponsorer og interessenter i og omkring Brylle.
Bortset fra tryk, er bladet udelukkende baseret på frivillig arbejdskraft fra lokalområdet, det gælder alt
fra arbejde med redaktion, layout, økonomi til indsamling af stof samt omdeling. Derfor vil det være en
stor hjælp hvis du vil tage følgende gode råd til efterretning når du indleverer stof til bladet.
Fremsendelse af indlæg til bladredaktionen
• Husk at overholde deadline.
• Alle er velkommen til at sende gode ideer, indlæg eller opfordringer om f.eks. aktiviteter, sport
eller kultur til redaktionen og alle vil få svar på om det kan optages i bladet.
• Når der sendes artikler og billeder til redaktionen er det en stor hjælp hvis billeder og artikler er
navngivet tydeligt.
Tekst:
• Tekst skrives og sendes i en Word fil. – eller mail og skrifttype og formatering er underordnet.
• Det er praktisk hvis filen døbes med foreningens navn og artiklens emne.
• Der bør ikke sendes skemaer og tabeller, brug i stedet tabulatorskift.
• 1 hel side + 2 billeder svarer til ca. 450 ord eller ca. 2000 anslag.
Billeder:
• Billeder skal sendes som en JPG fil og være i god kvalitet - min. 2 mb.
• Billeder omdøbes med et nummer eller navn, foreningens navn og den artikel de hører til.
• Der vedlægges en tekst til billederne med navne på personer og hvilken artikel de skal under.
• Du skal selv udvælge og kun vedlægge de billeder du vil have med i din artikel.
Korrektur
• Foreningen og deres skribenter aftaler selv indbyrdes hvor meget indlæggene må fylde dvs. antal
sider og billeder m.m.
• Foreningen aftaler og læser selv korrektur på deres materiale sammen med deres skribenter,
inden det sendes til redaktionen.
• Private får deres indlæg tilbage til korrekturlæsning når layout er lavet.
• Foreningerne får deres indlæg tilbage fra redaktionen til korrekturlæsning når layout er færdigt,
får vi ingen tilbagemelding betragter vi det som et OK.
Henvendelser og spørgsmål vedrørende bladet er altid velkomne og kan rettes til redaktionen.
Med venlig hilsen
Redaktionen
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OLE SAND FORTÆLLER

VERDEN ER AF LAVE

Mange kvaler vælter ned over landet, og nogle når os også
her i Brylle. Det hele startede med coronaen, der lagde et
helt erhverv ned. Vi blev ramt af corona og efterhånden i flere
varianter med det resultat, at flere og flere fritidsmuligheder
og meget andet lukkede ned. Oveni kunne vi græmmes
over al den trompeterende trumperi, der fandt sted i verdens
største demokrati, men som heldigvis nu er afsluttet. Men
også i vort lille land optræder store skandaler. Jeg tænker
på MeToo og en rigsretssag og måske én til. Og nu kan
jeg læse, at bl.a. de herlige wienerbrødssnegle af Kræftens
Bekæmpelse foreslås sat ned i størrelse begrundet med, at
vi er for fede.
Det forslag nyder sikkert opbakning fra mange producenter
af de humørgivende snegle. Bagerne regner jo nok med, at
formindskelsen i størrelse vil kunne ske til samme udsalgspris, ligesom det er sket med mange slikprodukter. Jeg
finder forslaget tåbeligt. Sneglene har netop den størrelse, vi
er vant til og som passer på en dækketallerken, så de fleste
snupper en enkelt snegl for at holde humøret oppe og lækkersulten i ave. Gøres sneglene mindre, og bemærk jer igen,
det sker til uændret pris, så spiser vi naturligvis to, og det var
vel ikke meningen, Kræftens Bekæmpelse? Lad nu ikke de
dejlige traditionsrige snegle efterhånden ende i småkagestørrelse i troen på, at vi så bliver slankere. Ideen med småkager
er, at der altid er maveplads til en mere.
I skrivende stund har vi overstået sne, slud og smattede saltede veje. Det løfter humøret, men at følge virakken i Folketinget løfter absolut ikke sindet yderligere.
Her i vor lille dejlige Brylle står vi snart over for at skulle tage
en stor beslutning. Kommunen vil formentligt sælge Rytterskolen, selv om bestyrelsen og andre kæmper mod - det
bedste, de kan. Hvis skolen alligevel sælges, kan Brylle sikkert købe den meget fordelagtigt, men kan Brylle drive den?
Det er usikkert, nok snarere problematisk. Jeg håber, Brylle
kan, men det kræves, at der laves aftaler med i hvert fald
forsamlingshuset, og at der findes ny større indtægtskilder.

Noget vi kan glædes over er, at Brylle har fået og får flere
tilflyttere - der gøres og er gjort plads til dem. Det ses tydeligt
i Krybilyparken. Endvidere er der stadig gang i renoveringen af
det gamle møbelhus. Lige nu bliver der lagt nyt tag på. Ifølge
planen bliver det til 6 lejligheder. Med lidt held skulle den
første være færdig til indflytning lige efter sommerferien.
Når den meget gamle tidligere meget seværdige firlængede
gård på Toftevej er revet ned, vil der blive bygget boliger på
den store grund. Lige nu ser alt meget rodet ud, selv om
mange containerfulde er kørt væk.

Jeg håber, at vi alle snart kan blive vaccineret de 2 gange,
som er nødvendigt, så livet kan lukkes op og blive så normalt
som muligt, selv om vi må vænne os til at leve med konstant
muterende vira. Vi savner meget vores sociale liv, og jeg
håber, at det stadig kan ske i godt selskab med en snegl af
normalstørrelse og uden for mange kødløse og vegane dage,
og også uden at blive kigget over skulderen af sundhedsmyndigheder og andre selvetablerede myndigheder. Nå, vi kan da
i vor nuværende ensomhed glædes over håndboldherrernes
dygtighed i Egypten, og at det tydeligt går mod lysere tider,
hvad dagslyset angår.
Ole Sand
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OLE SAND FORTÆLLER

UD I NATUREN

En tur ud i naturen giver gode oplevelser. Det gælder altid,
men måske særligt i denne meget specielle tid, hvor coronaen hærger og opfordrer til påpasselighed og desværre
medfører ensomhed. Jeg selv er glad for en tur på cyklen,
og ud over at nyde en smuk vekslende natur, giver turen
også tid til observationer, tanker og idéer. På min tur sydover søndag 24. januar fik jeg den idé at tælle op, om kvinder oftere end mænd går tur. På min 2 ½ times tur talte
jeg 10 mænd og 26 kvinder ude at gå tur. Noget andet var
slående. De fleste kvinder gik turen gruppevis eller 2 og
2, også tit med barn/børn. Det typiske for mændene var
enten at gå alene eller med en kvinde, formentlig kone eller
kæreste, men aldrig i en mandegruppe eller med en anden
mand og sjældent med barn/børn. Den lille statistik, jeg foretog, passer med mine generelle observationer, også i Brylle.
Hvorfor mon den slående forskel de 2 køn imellem?
Hvad kan man mon slutte af det? Min forklaring er, at kvinder er mere sociale, samtalende og optaget af hyppig sund
motion. Jeg har lige hørt i radioen, at særligt kvinderne her
i coronatiden har øget indtaget af kager, men det kan vel
ikke forklare deres øgede motion, eller kan det? Hvad mon
mændene bruger deres fritid til? En nærliggende forklaring
er nok, at de læser avis, ser TV og hviler sig på sofaen.
Det er også slående, at hvor det tidligere var langt hyppigere
at se herrer motionsløbe og cykle på racercykel end kvinder,
så er den forskel i disse tider snævret meget ind. Godt at se!
Man gør tit sjove observationer fra en cyklesaddel, men har
jo også god tid til at observere og få idéer. Det giver mange
gode oplevelser at motionere i den friske luft.
Ole Sand
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VIGTIGE TELEFONNUMRE I BRYLLE OG OMEGN

VIGTIGE TELEFONNUMRE

Beboerforeningen Brylle
Formand: Tommy Dalgaard tommydalgaard@hotmail.com
Kasserer: Bjarne S. Andersson bjarne.s.andersson@hotmail.com
Sekretær: Hanne Winther hannew@ofir.dk
Bestyrelsen:
Henrik Gabs - gabs@henrikgabs.dk
Anette Clemmesen
anettebrolykkepedersen@yahoo.dk
Martin Aalund
Mette Bærentsen mettebc84@hotmail.com
Michael N. Andersen michael.n.andersen@hotmail.com
Brylle Boldklub
Formand: Poul Krog poulmkrog@sport.dk
Ungdomsformand: Michael Winther mwinther82@gmail.com
Senior ansvarlig: Kent Kirkegaard kirkegaardkent@gmail.com
Kasserer: Anne Marie Sørensen kasserer.bryllebk@gmail.com
Johnny Godbergsen johnnygodbergsen@hotmail.com
Brylle Forsamlingshus
Formand: Kai Hou formand@brylle-forsamlingshus.dk
Udlejer: Irene Hou info@brylle-forsamlingshus.dk
Brylle Fritidscenter
Formand: Henning Berg h-berg@email.dk
Næstformand: Allan Krog allankrog@gmail.com
Kasserer: Finn Henriksen finnbhenriksen@sol.dk
Sekretær: Gittemai Roger mentorgittemai@gmail.com
Bestyrelsesmedlem: Kent Henriksen kent@polsterogdesign.dk
Forsamlingshusrep: Kai Hou
formand@brylle-forsamlingshus.dk
Gymnastikrep.: Frederikke Frehr
fritidscentret@bryllegymnastik.dk
Boldklub: Anne Marie Sørensen
kasserer.bryllebk@gmail.com
Beboerforeningsrep: Anette Clemmesen
anettebrolykkepedersen@yahoo.dk
Brylle Gymnastikforening
Formand: Dina Dorthea Korspang formand@bryllegymnastik.dk
Næstformand: Christina Andreassen naestformand@bryllegymnastik.dk
Kasserer: Frederikke Frehr Kristensen kasserer@bryllegymnastik.dk
Bestyrelsesmedlem: Kristina Pilekær Sørensen,
Christoffer Vestergaard Jensen,
Casper Larsen og Mette Wehner
Suppleant: Louise Bernth og
Mette Kirkegaard Bærentsen
Badminton: Frederikke Frehr Kristensen badminton@bryllegymnastik.dk
Gymnastik: Dina Dorthea Korspang
gymnastik@bryllegymnastik.dk
Brylleborgeren: Christina Andreassen brylleborgeren@bryllegymnastik.dk
Lokalhistorisk Arkiv
Formand: Bjarne Christensen tobovej@hotmail.com
Arkivleder: Margit Egdal ellelunden@msn.com
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Tommerup Rideklub
Daglig leder: Kjeld Frederiksen
Formand: Carsten Louis Larsen carstenlouislarsen@gmail.com
Kasserer: Henrik Skov hskov35@gmail.com

29 46 63 53
29 80 51 12
27 14 19 76
40 88 18 80
25 70 16 98
26 81 95 45
24 94 36 50
40 16 26 40

23 83 41 62
30 80 70 40
29 91 73 69
60 22 61 35
29 43 44 49

64 75 16 57

61 76 32 64
60 88 19 25
21 60 64 68
20 16 67 00
40 34 03 78

23 96 26 92
60 22 61 35
25 70 16 98

23 96 26 92

23 96 26 92

24 65 58 29
64 87 14 23
40 35 77 81
25 53 24 63
28 26 55 44

Brylle Landsbyordning
Leder af landsbyordningen:
Betina Faaborg - bebfa@assens.dk
SFO: Betina Faaborg - brylleskole@assens.dk
SFO:
Agerholm Børnehave
Agerholm Vuggestue
Dorrit Arnecke - doarn@assens.dk
Bestyrelsesformand: Niklas Karlsson n.p.karlsson@gmail.com
Brylle Menighedsråd
Mail til hele rådet: menighedsraad@bryllekirke.dk
Hjemmeside: www.bryllekirke.dk
Sognepræst: Dorthe Terp Dahl - dtd@km.dk
Formand: Vagn Top - formand@bryllekirke.dk
Næstformand: Pia Schmidt formand@bryllekirke.dk
Kasserer Trine Hermann budget@bryllekirke.dk
Frivillig ansvarlig: Ib Sørensen frivillig@bryllekirke.dk
Kirkegård og bygning: Gunhild Jørgensen staaendeudvalg@bryllekirke.dk
Kirkeværge / aktiviteter: Birthe Sørensen aktivitet@bryllekirke.dk
Stedfortræder: Maja Nors
Stedfortræder: Dortrhe Bruun-Petersen
Graver / medarbejderrep.: Flemming Nielsen graver@bryllekirke.dk
Organist / redaktion: Peter Thomsen redaktion@bryllekirke.dk
Brylle Private Børnehave
Leder: Amalie Wright Jørgensen, pædagog
Formand for bestyrelsen: Martin K. Pedersen
E-mail: martin@danskerhvervsassurance.dk

64 74 65 77
64 74 65 83
25 23 28 25
30 45 48 03
30 45 48 18
64 74 66 72

64 75 13 17
22 47 07 77
40 98 23 88
28 78 28 80
52 11 28 38
23 95 60 54
24 46 38 56
27 12 16 62
26 23 13 97
61 14 41 98
20 44 82 77
53 60 71 15
61 60 43 99

Privat Pasningsordning
Privatpasningsordning-mariehønen.dk
Iris-privat-pasningsordning.dk
Metteprivatpasningsordning.dk
Johnnasprivatepasningsordning.dk

28 29 15 87
40 33 21 49
28 71 37 92
61 33 42 22

Den Kommunale Dagpleje

64 74 68 10

Landsbyambassadør
Gerda Sørensen - gerda@fuglesang.dk

40 28 89 25

Lokalrådet i Brylle
Formand: Martin Kaszubinska Pedersen
E-mail: martin@danskerhvervsassurance.dk
Næstformand: Morten Korspang
E-mail: morten@korspang.dk
Kasserer: Mogens Tøttrup,
E-mail: amtott@hotmail.com
Valgt Bestyrelsesmedlem: Kai Hou
E-mail: kai.hou.brylle@gmail.com
Valgt Bestyrelsesmedlem: Mikkel Olsen
E-mail: swobber@gmail.com
Udpeget Bestyrelsesmedl.: Bettina Bek Faaborg
E-mail: bebfa@assens.dk
Udpeget Bestyrelsesmedl.: Tommy Poulsen
E-mail: tommy@poulsens.dk
Udpeget Bestyrelsesmedl.: Henning Berg
E-mail: h-berg@email.dk
Udpeget Bestyrelsesmedl.: Tommy Dalgaard
E-mail: tommydalgaard@hotmail.com
Suppleant: Pia Vittrup
E-mail: roger.vittrup@gmail.com
Suppleant: Marie Louise Larsen
E-mail: ml.larsen@me.com
Ambassadør: Gerda Sørensen
E-mail: gerda@fuglesang.dk
Tilforordnet : Vagn Top
E-mail: vagn@ferie-fyn.dk
Assens Kommune kontakt: : TSteen Søgaard
E-mail: stspe@assens.dk
Redaktionsudvalget BrylleBorgeren
Betty Nielsen, Kildemaden 5
arneogbetty@gmail.com
Tommy Dalgaard, Mads Hansensgade 9, Brylle
tommydalgaard@hotmail.com
Maud Hansen, Toftevej 11, Brylle
info@mh-kontorservice.dk
Layout: Anne Vibskov
anne@vibskov.dk

61 60 43 99
22 91 70 00
40 16 60 37
22 84 46 71
25 41 94 38
42 72 02 98
40 78 37 00
61 76 32 64
29 46 63 53
21 99 19 01
51 51 21 86
40 28 89 25
22 47 07 77
51 37 44 61

20 87 72 20
29 46 63 53
40 98 40 46
20 89 95 53

Hair by Nybo
Tlf 51 82 77 88

Skolevej 7A
5690 Tommerup
Online booking:

Hairbynybo.dk
Behandling på dine præmisser
Personlig rådgivning
med forståelse og respekt
skaber tryghed.

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

Karlinna Frederiksen
Fuglebakken 3
5690 Brylle
Tlf. 26830131
karlinnaf@gmail.com

Kranio sakral terapi
Massage
Infrarød sauna
Reiki Healing
Lifewave

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

www.karlinasmassage.dk
Medlem af Danske Bedemænd

de Ny
n tn
sa a
m vn
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Tlf. 64 76 13 13
Sikker El
V. Simon Schmidt
Højeløkkevej 18B
5690 Tommerup
kontakt@sikker-el.dk
Tlf.: 63 76 60 90
www.sikker-el.dk
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DET SKAL

BYGGES
VAEK

Rigtige maend n0jes ikke
med at tale om tingene
- de gor noget ved det

57427

STARK
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Møllebakken 34 • 5690 Tommerup
Tlf. 6376 1200

MASSAGE
WELLNESS
BEAUTY

Behandling tilpasset dig
og dine behov
Gundestrupvej 48, Brylle
5690 Tommerup

SMS 26 73 27 72

www.abildgaardklinik.dk

Online booking via hjemmeside/facebook/SMS
Online booking

Vi finder en tid, der passer
dig
HairbyNybo.dk

Tlf 51 82 77 88
5690 Skolevej 7a
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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

Brylle Auto
v/Kent Højmark
Plouggårdsvej 18 · Brylle
Tlf. 64 75 15 08 · www.brylleauto.dk
Vaskehal åbent 7.00-22.00

Man. - tors. 8.30 - 18.00 � Fre. 8.30 - 17.00 � Lør 8.00 - 12.00
V/Susanne Borne
Sortebrovej 3 � 5690 Tommerup � 64 75 33 83
Tallerupvej 22 � 5690 Tommerup � 64 76 16 12
91 · 5690 Årup · 40 48 33 83
BredgadeBredgade
32 � 5560
Aarup � 24 75 33 83 / 40 48 33 83
Søndergade 5 � 5620 Glamsbjerg � 21 75 33 83

NYT SPORTSUDSTYR?

TjekSPORTSUDSTYR?
det store udvalg i din lokale
NYT

INTERSPORT butik eller på intersport.dk

Tjek det store udvalg i din lokale
INTERSPORT butik eller på intersport.dk
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Kørekort til
Bil & MC
Nye hold hver
tredje uge

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

3L-Ludvigsen A/S Vibækvej 100 5690 Tommerup

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

Dannesbovej 1B
Tlf..:
Tlf.:
Brylle
29 70 41 43
5690 Tommerup
Tlf.: 29 70 41 43

Ring og bestil på:

64 76 18 00

Face book: ”Elses fodpleje”
Du kan altid booke en
tid via min Facebookside

DE

• Hvidevarer • Køkken • Garderobe • Brugskunst
• El-artikler • Bad
• Belysning • Små-el
Knarreborgvej 30 • 5690 Tommerup • Tlf. 64 75 16 40

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

www.eldoradoweb.dk

DET ER
FAGMAND
EN,
DER ER
BAGMAND
EN!

• Affald fjernes med grab
• Containere udlejes
• Grus, sten og muldjord
leveres

Tlf. 6475 1415
Mobil 2043 3922
sh@arnenielsenbrylle.dk

YLLE

U

B

O

5690 Tommerup

B

BR

Brylle Industrivej 9

LD KL

MurerMester
MURERMESTER
Henrik
svendsen
HENRIK
SVENDSEN
TOMMERUP
ST.
toMMerup
st.

TLF.
64762601/ /40164208
40164208
tlf.
64762601

CVR 40 12 08 82

www.atm-consult.dk

Totalentrepriser · Bygningsrenovering · Om- og tilbygninger

Totalentrepriser
· Bygningsrenovering
· Omog tilbygninger
Kirkekalkning
· Pejse · Badeværelser
· Reparationer
Kirkekalkning · Pejse · Badeværelser · Reparationer
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HANS JUEL JENSEN

VOGNMAND & ENTREPRENØR
AUT. KLOAKMESTER
Dannesbovej 54 Brylle
5690 Tommerup

Tlf. 65 96 19 26
NYT Spuling og Kloak TV

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

Speciale - omfangsdræn og udvendig isolering af kældervægge
Alt i entreprenørarbejde udføres
Traktor m/fejekost
Multitrækkere
Nedbrydning
Kranbil med grab
Udgravning
Bortkørsel af al affald
Planering
Affaldscontainere
Snerydning
Træfældning
Gravemaskine/minigraver

Hyldegårdsvej 1 · 5690 Tommerup · Tlf. 64 75 12 11

Vi mødes i Brugsen!

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

