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LEDER

DET
LOKALE
BRYGHUS

De fleste har efterhånden opdaget at Brylle har fået sit eget
bryggeri. Selvom det ligger på Vesterlaugsvej, hører det i høj
grad til Brylle, både af navn og af sjæl.
Vores planer om at starte bryggeri begyndte helt tilbage i 2002.
Men det var først i 2019 at vi for alvor tog fat på udviklingen af
vores bryggeri. På dette tidspunkt havde vi boet på Vesterlaugsvej i 10 år og følte at Brylle var dér vi hørte til. Så da vi skulle
tage beslutninger om logo, visuel identitet, navnet på bryggeriet
og sågar øltyper og -navne, var det hele med udspring i vores
kommende kunder. Og det stod klart for os fra starten at vores
kunder først og fremmest boede i vores lokalområde. At vores
kunder ønskede at drikke gode lokale øl, og kunne se vores
bryggeri som “deres eget”.

Vi nyder at møde både gamle og nye kunder, til arrangementer,
der afholdes her på bryggeriet eller ude af huset. Vi glæder os
til en sommer, hvor vi kan komme ud og møde vores øl-glade
kunder. Vi bliver inviteret i stor stil til at afholde smagninger
i både små og større forsamlinger i lokalområdet, og vi ser
blandt andet frem til, når vi skal sælge fadøl til Brylle Gymnastikforenings BrylleLøb onsdag den 15. juni. Til sommer skal vi
repræsentere Brylle på Nordsjællands Hyggeligste Ølfestival på
Esrum Kloster og vores øl vil kunne nydes på Tinderbox.
Selvom vi bevæger os uden for de lokale rammer, er lokalforankringen fortsat vores rettesnor i dag, hvor Brylle Bryghus
har eksisteret i 2 1/2 år. At vi nu rammer længere ud i Danmark
med vores øl er jo bare en kæmpe bonus.
Skål i godt lokalt øl!
Marie og Brian Krusell Howitz
Brylle Bryghus

BYD EN TILFLYTTER VELKOMMEN
Ambassadør
Hjælp til med at byde tilflyttere til Brylle velkommen.
Brylle ambassadørordning, hvor tilflyttere bydes velkommen,
ændres til nabo/ambassadørordning, da der stadig er brug
for vores seriøse medambassadører.
Fra starten af ordningen og til foråret 2022 er der budt ca 185
tilflyttere velkommen.
Velkomstposen indeholder et velkomstbrev, vin og chokolade
fra Lokalrådet, kaffe fra Brugsen, øl fra Brylle bryghus, rabat
på 1. arrangement i forsamlingshuset, man deltager i, og lidt
materiale med tilbud fra de mange lokale foreninger samt
oplysning om erhvervslivet i Brylle og omegn.
Har du lyst til at byde nye tilflyttere velkommen til Brylle, kan
du kontakte:
Gerda Sørensen, tlf.nr. 40288925 eller
på mail: gerda@fuglesang.dk
Med venlig hilsen
Lokalrådet
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LANDSBYORDNINGEN

AGERHOLM GÅRDBØRNEHAVE & VUGGESTUE

Vuggestuen har vokseværk, da man i Byrådet har valgt
at udvide kapaciteten i vores vuggestue til 21 børn pga
mange 0-2 årige i kommunen.
Det medfører nogle ændringer fra d. 1. august, hvor vi har
21 børn indskrevet. Det betyder rigtig meget for os fortsat
at kunne tilbyde det, vi opfatter som noget af det vigtigste
for de helt små: små børnegrupper med masser af tid til
nærvær og omsorg.
Vi har haft forskellige modeller i spil og set på muligheder
og udfordringer. Vi er landet på, at de ældste vuggestuebørn en del af dagen har base i ”fællesrummet”, der ligger
lige i tilknytning til vuggestuens lille legeplads.
Vi har i den forbindelse nogle gode erfaringer at trække på
efter første coronanedlukning, hvor vi skulle tænke hurtigt
og dele vuggestuebørnene op pga øgede krav om plads.
Der flyttede de ældste i fællesrummet – og med stor succes faktisk.
Vi oplevede, at der kan arbejdes mere målrettet pædagogisk i ft. alder og udvikling. Den sproglige udvikling, som
der ofte er fart på i 2 års alderen, kan hjælpes på vej med
sproglege, rim og remser, dialogisk læsning, vi sætter ord
på barnets følelser, hvad der sker i f.eks. en konfliktsituation eller hvis barnet savner mor eller far.
Børnene udvikler i denne periode også deres sociale kompetencer, og vi kan arbejde med børnenes legefællesskaber i en gruppe, hvor de er på samme udviklingsniveau.
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Børnene kan øve sig i at vente lidt på tur og være en god
ven. Vi kan stadig lege på den lille legeplads med kammeraterne fra resten af vuggestuen, men vi kan også gå
lige ud af døren til dyrene og den store legeplads eller
på tur i skoven eller til skurvognen. Børnene får på den
måde mulighed for at få det bedste af begge verdener.
Det medfører også, at det enkelte barn har mulighed for
en helt rolig og sammenhængende indkøring til børnehave. (Vi så faktisk under corona nogle børn, der bare
startede i børnehaven fra dag 1 uden mor eller far)
Der bliver fælles morgenmad i stuehuset for alle vuggestuebørn, hvor store og små har mulighed for at være
sammen på kryds og tværs, og så trækker dem, der skal
være i fællesrummet over i løbet af morgenen. Frokost
spises hver for sig og imellem 12-13.30 sover de fleste
børn som regel. (Nogle af de yngste sover stadig to lure
og forskudt).
Fra kl. ca. 14 – og i takt med at børnene står op fra lur,
vil der være en ”eftermiddagsmadstation”, hvor der hele
tiden sidder personale i stuehuset, hvorefter børnene
leger enten rundt i stuehuset og/eller udenfor.
Udover at vi skal ansætte et par nye kolleger, får vi også
mulighed for at ansætte en faguddannet medarbejder
til køkkenet, hvor vi glæder os til at kunne tilbyde endnu
mere økologisk, bæredygtig og årstidsbestemt mad
lavet fra bunden med kærlighed til de små børn.
Rigtig god sommer til alle
/Dorrit Arnecke

LANDSBYORDNINGEN
BRYLLE SKOLE
AFFALD
SAMLER

Onsdag den 20. april kom handskerne på, og ærmerne
blev smøget op i 0. - 5. klasse som alle hankede op i poserne og gik på tur i Brylle for at samle affald!
Motivation var der masser af, men det hjælper altid lidt
med en konkurrence.
Så præmien for årets sjoveste fund gik til 4. Klasse som
havde fundet et pendul fra et ur - altså ude midt i naturen!
Hvordan mon det var havnet der?!?
Ud over dagens mærkeligste kunne klasserne berette om
følgende fund:
0. Klasse: masser af glimmer og en sur sok
1. Klasse: en sutsko (som fandt sin ejermand), en forgaffel
til en cykel og et dødt dyr
2. Klasse: en vinge fra en død fugl og en lille pink mand
der dufter og den ukendte hund Alfreds navneskilt

Selvfølgelig var der også en lille konkurrence om, hvilken
klasse der havde samlet mest affald. Vinderens præmie
er en halv dags hygge med klassen og vinderne blev 3.
klasse med hele 73 kg. indsamlet affald!
Men flottest af alt er, at Brylle Skoles seje elever tilsammen har knoklet for at indsamle i alt 214,1 kg. affald i
Brylle til affaldsindsamlingsdagen. Det er altså flere kg.
end pædagog-Mark og lærer-Hans Jørgen vejer tilsammen!!!!
Såååå nu har ungerne ryddet op, og det har været en
dejlig dag - men det ville nu være federe, hvis vi alle
huskede at ta’ vores affald med os i stedet for at smide
det i naturen.
Tusind tak til Brylle Brugs for at sponsorere en mega fin
jordklodefodbold til vinderne af det mærkeligste - så vi
bliver mindet om, at vi hjælper naturen.

3. Klasse: skæve briller, en side fra en lænestol, en rist på
24 kg der blev hevet op af en sø og måtte fragtes hjem af
en mormor
4. Klasse: 20 glasflasker begravet bag Brugsen, en varmeovn og en lighter
5. Klasse: et havetraktorhjul og et par badebukser
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LANDSBYORDNINGEN
PÅ TUR TIL KØBENHAVN

6. klasse på Brylle Skole var så heldige, at der var en lille slat
penge i klassekassen, som godt hjulpet af forældrene, kunne
dække en dejlig tur til København.
Vi tog afsted fra Odense Banegårdscenter meget tidligt onsdag
morgen. Da vi ankom til København, tog vi en rask gåtur ned ad
Strøget, gennem Kongens Have til Statens Museum for Kunst.
Her skulle eleverne opleve Guldalderen og bl.a. se malerier af
Christen Købke. Vi var på museet i to timer, hvor vi også lige fik
set mere moderne og måske provokerende kunst. Det var dejligt
at se, hvordan nogle af eleverne så lidt af lyset i guldalderkunsten.
Efter første del af kulturen, var det tid til frokost. Vi spiste vores
medbragte mad i Kongens Have og kiggede lidt på Rosenborg
Slot, hvor kronjuvelerne gemmes.

Da madpakkerne var spist, gik det i rask trav mod Natio-nalmuseet, hvor målet var guldhornene, som eleverne havde læst
i teksten af Adam Oehlenschläger. Oldtids-samlingen er spændende og eleverne så og lyttede, så godt de kunne. Jeg tror, de
trods alt, synes at kopierne
af guldhornene var imponerende.
Så kom, ifølge eleverne, højdepunktet på turen – Tivoli.
I Tivoli gik eleverne rundt med nogle af deres kammerater. Hver
gang vi mødtes i haven, var der store smil og glade fortællinger
om oplevelser.
Da vi forlod Tivoli omkring kl. 19.30, var de fleste mætte, både af
oplevelser, is og churros.
Vi var retur på banegården i Odense kl. 21.
Det var en super dejlig tur, og vi var meget heldige med vejret.

BESØG AF ARBEJDSTILSYNET

Vi vil være et godt sted at være og lære - og arbejde!
For vi ved, at glade voksne giver glade børn.
Både Agerholm og Brylle Skole har, i indeværende år, haft
uanmeldte besøg fra Arbejdstilsynet, som begge steder har
kvitteret med “grøn smiley” - og det er vi faktisk ret stolte af.
Arbejdstilsynet kigger bl.a. på, om vi har styr på vores kemikalier
- lige fra dem vi bruger i undervisningen til de opvasketabs, der
bruges i personalerum og køkken. Førstehjælpsudstyr, indretning
af personalets arbejdspladser og psykisk arbejdsmiljø er også på
dagsordenen.
Det er faktisk ikke så nemt at få en grøn smiley, så vi er bare
super glade og stolte af, at Landsbyordningen kan bryste sig
af at være en god arbejdsplads.
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Samme dag havde vi besøg af Brandmyndighederne på både
Agerholm og på skolen, som også kvitterede med kun en
enkelt bemærkning om, at køleskabene på indskolingsgangen
skulle flyttes. Stefan Pedel er hurtig på aftrækkeren, så det
blev gjort samme dag, så nu er alt i skønneste orden.
I april fik vi skiftet alle gulvtæpper på skolen ud med linoleumsgulve. De nye gulve opsamler mindre snavs og indeklimaet bliver derved bedre. Desuden ændres arbejdsbyrden
for rengøringen, da linoleumsgulvene er nemmere at få gjort
ordenligt rene.
Det hele ser super fint ud, og vi er glade for resultatet, selvom
vi måtte leve i en rodebutik en 3 ugers tid. Egentlig skulle det
kun have taget en uge - men vores gulv blev væk i posten i
Italien, så vi måtte væbne os med tålmodighed og nøjes med
at undres over, hvordan i alverden 10 ruller linoleum kan blive
væk i posten :-D

BAR NR. 7

HOLDER HAVEFEST
Bar Nr. 7 holder havefest
Fredag den 1. juli

Slagteren griller kød og bandet spiller op.

Med venlig hilsen

Tilmelding nødvendig.
Følg med på Facebook eller ring på 2247 0777

Vagn og Brian
Bar Nr. 7

BRYLLEBORGERENS 10 ÅRS JUBILÆUM
Brylleborgeren fylder rundt.
Glæd dig til Brylleborgerens 10 års jubilæumsudgave i august,
hvor du kan opleve billedserien:

“Livets gang i Brylle”
Redaktionen og fotografen har været byen
rundt og besøge store som små og unge
som gamle.
I forbindelse med Brylleborgerens 10 års
jubilæum, holdes der reception i fritidscentret

Fredag d. 12. august.
Mere herom i næste blad.
Og alle er velkommen.

Hilsen redaktionen….
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LOKALHISTORISK ARKIV
BIBLIOTEKET I BRYLLE I 130 ÅR
Det første bibliotek i Brylle Sogn blev oprettet helt tilbage i 1878.
Det var sognepræst Carl Edvard Picker, der i den korte tid, han
virkede i sognet, lagde grunden til »Brylle Sogns lånebogsamling«, der i en lang årrække virkede som en forening. Sognepræsten var med i ledelsen sammen med læreren fra Brunsvig
Skole. De øvrige som var med fra starten var folk, der interesserede sig for læsning af bøger.
I starten blev den beskedne bogsamling delt mellem præstegården i Brylle og Brunsvig Skole. Det var her man kunne låne
en bog, hvis man var medlem. Det kostede i starten 2 kr. om
året at være medlem for gårdejere og 1 kr. for andre interesserede. Man kunne kun låne en bog pr måned. Allerede dengang var der bøder for bøger der blev afleveret for sent. Det
kostede 2 øre pr dag man afleverede for sent.
Bogsamlingen blev senere – i 1890’erne – flyttet til købmand
Agri (Kirkestræde nr. 3) og det var her at biblioteket befandt
indtil 1955.

Der skete store ændringer fra 1927 til 1929, hvor pastor Hans
Hansen Magle var formand.
Bogbestanden blev gennemgået så cirka halvdelen af de 1200
bind blev kasseret – med hjælp fra Odense Centralbibliotek.
Mange var forældede eller i meget dårlig stand.
Brylle Biblioteksforening blev oprettet 13.6.1929 og lovene
for Brylle Sognebogsamling ændredes således at det fra et
medlemsbibliotek blev et frit bibliotek. Det blev gratis at låne
for alle over 14 år.
Det fik ligeledes sit eget lokale i forbindelse med købmandsbutikken. Indtil da havde bogsamlingen stået i selve butikken. Der
var nu kommet krav om at det skulle have sit eget lokale, hvis
man skulle have tilskud fra staten.
I 1930 var der 60 medlemmer i foreningen og der var ca. 1300
udlån. Der skete en udvikling i den kommende periode både
i forhold til bogbestand og antal udlån og i 1952 var der ca.
1300 bøger i biblioteket hvoraf 75 % var skønlitteratur. Der var
dette år 2735 lån til 165 forskellige lånere. På dette tidpunkt var
bibliotekets drift helt afhængigt af tilskud fra staten og kommunen. Bidraget fra Brylle Biblioteksforening udgjorde nu kun
en lille del af budgettet. Lønnen til bibliotekaren udgjorde nu en
væsentligt del af budgettet – 750 kr. i 1952.
Da Kate Agri i 1955 frasagde sig arbejdet med biblioteket, blev
det flyttet hen på det nyoprettede kommunekontor på Toftevej
17. Herefter blev det et kommunalt bibliotek. Biblioteket havde
til huse i et lokale oppe på 1. sal

I de første mange år var det købmand
Jens Nielsen Agri, der mod et beskedent
honorar stod for udlån fra samlingen.
Frem til 1925 var det under 10 kr. årligt.
Det var derefter købmandens datter Kate
Agri, der i de sidste 30 år frem til 1955
stod for udlån. Hun varetog dette hverv
med stor interesse og havde godt kendskab til næsten alle bøgerne. Det var
folkelig læsning, f.eks. Ingemans romaner, Carit Etlars fortællinger og
ikke mindst den dengang meget udbredte skolelærer- og hjemstavnslitteratur.
Man kan se i bibliotekets katalog hvilke
bøger der var.
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Det var ikke en stor samling, men den
blev brugt flittigt, selvom det var svært at
få råd til at købe ny litteratur. Indtægterne
kom fra medlemskontingenter, indtægter
fra basarer og fra et større eller mindre tilskud fra kommunen og senere i perioden
også fra staten.

Biblioteket blev i 1967 flyttet til Rytterskolen Ryttergade 3, da
denne ikke længere blev anvendt som skole efter byggeriet
af den nye Brylle Skole. Biblioteket blev indrettet i den gamle
skolestue. I 2003 flyttede biblioteket til Brylle Skole, men efter
få år blev biblioteket lukket, da mange af filialbibliotekerne i
den nye Assens Kommune blev nedlagt. Nu er det nærmeste
bibliotek i Fyrtårnet, Tommerup St.
Der har dog siden været forskellige mindre tiltag omkring
bogbytning. Bogskabet, der tidligere stod i Brylle Brugs, har
siden starten af 2022 stået i indgangspartiet ved Brylle Skole.
Også i Rytterskolen står en mindre bogsamling til udlån. Man
tager blot en bog og sætter en anden.
Bjarne Christensen, Lokalhistorisk Arkiv

BEBOER FORENINGEN
I Beboerforeningen Brylle har vi det seneste år arbejdet ganske hårdt på at få rejst midler
til etablering af et nyt, moderne og bredt rammende grønt område med leg og motion i
fokus på ”Det grønne område” midt i byen.
Vi har fået rigtig fine donationer af både private og forskellige virksomheder i byen og
dem er vi alle MEGET taknemmelige for.
Vi går nu ind i en slutspurt, for det er desværre sådan, at vi stadig mangler 120,000 kr. for
at kunne søsætte projektet.
En del af de midler vi har fået bl.a. fra ”Moreplay”-puljen forfalder desværre 30. juni, hvis
vi ikke får sat det første spadestik inden. Og dermed ryger projektet da størstedelen af de
indsamlede midler kommer fra de her puljer.
Desuden har Kompan kun ville love os at ”låse” prisen for legeredskaberne til og med 28.
maj pga. de stigende priser som er en konsekvens af krigen i Europa.
Derfor SKAL vi i gang hurtigst muligt.
Vi har kontaktet flere virksomheder i byen pr mail og bedt om hjælp til grave- og grusarbejde, men desværre ingen svar fået.
Desuden har vi kontaktet flere lokale tømrermestre om hjælp til montering af legeredskaberne for at spare de penge det ellers ville koste. Her er vi kommet i mål!

DERFOR, er du/I interesserede i en by der blomstrer med plads til både
børn og voksne. Er du/I
interesserede i at give en
hånd med eller sponsorere
grave- eller grusarbejdet
eller måske med en donation til projektet, så kontakt
os på tlf. 25701698 eller mail
anettebrolykkepedersen@
yahoo.dk.
HUSK du kan som privat
også bidrage med alle beløb
på mobilepay 227207 husk
blot at skriv ”legeplads”
På vegne af
Beboerforeningen Brylle
Anette
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BRYLLE BOLDKLUB
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Brylle by fest
15 -18 Juni 2022

PROGRAM
Onsdag 15. Juni
Brylle Løb v/ Gymnastik foreningen

Start 17:45 (Kom gerne fra 17:00 for at hente Løbsnummer)

Torsdag 16. Juni
Brylle Familie Banko
Dørene åbnes kl. 17:00 - Banko starter kl. 18:00
Indgang: Voksne 20 kr. - Børn u/12år 10 kr.
Pris pr. plade 5 kr. (Max 4 stk.)
Salg af: Pølser, kage, slik, øl, vand og kaffe

Ingen medbragte drikke/madvare
Tilmelding på mail: bankobrylle@gmail.com inden 10. Juni
begrænset pladser.

Fredag 17. Juni
kl. 17:00 - Pladsen åbner
kl. 17:00 - 21:00 - Hyggelige boder
kl. 18:45 - Serie 3 - Brylle/Tommerup - BBB
kl. 19:00 - 22:00 - Sodavand´s Disko i hallen
17:00 - 24:00 - Åben i teltet med musik og øl og vand

Lørdag 18. Juni
kl. 10:00 - 12:00 - U10 Stævne
kl. 11:00 - 17:00 - Boderne åbner
kl. 11:00 - U15 Pigerne - Brylle - Egebjerg

Lørdag´s Disko
i teltet
JACOB HUSSAK
&
LIVE MUSIK

Gratis mad i teltet
Lørdag aften
Helstegt pattegris
m/ Flødekartofler
og salat
Stor bar
med øl, vand og
drinks

kl. 13:00 - Sponsor/gade Turnering
Tilmelding til Betty -

arneogbetty@gmail.com

kl. 15:00 - Serie 2 - Brylle/Tommerup - Bolbro
18:00 - 01:30 - Fest i teltet (Dørene åbnes kl. 18:00)

festibrylle@gmail.com
Kun for deltager +18 år

Tilmelding til Kent -
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ønsker man at sidde sammen, så kun 1 bestilling pr. bord

Fredag & Lørdag
Er der mulighed for
køb af mad når
boderne har åben
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BRYLLE BOLDKLUB
FODBOLD FOR “DE GAMLE”
TENNIS
O

LD KL

i Brylle & Tommerup

Kære tennismedlem
Tennisbanen er netop åbnet op for sæson
2022. Der har været professionelle folk ude
at klargøre banen, efter at Brylle Fritidscenter
har haft en frivillig arbejdsdag til at rydde op
og gøre klar til de andre.
Bane 1 er lukket ned til fordel for Padeltennis i
2023 (ansøgning om byggetilladelse er i gang)
Derfor hedder den gamle Bane 2 nu Bane 1.
Der er netop lagt nyt tennisgrus og sat nyt net
op, så banen fremstår flot, indbydende og klar
til en ny sæson! Så man skal huske at passe
godt på banen, og få vandet både før og efter
at man har spillet på den, hvis den er meget
tør, og huske at træde hullerne til, hvis man
får lavet nogle, så alle får glæde af banen.

Omkring den 25. maj udsendes en besked om
at kontingent for 2022 trækkes på tilmeldte
betalingskort den 1. juni 2022.
Hvis du har skiftet betalingskort siden sidste
betaling, vil du få en link på betalingsdagen
hvor du får adgang til at tilmelde det nye kort
til betaling.
Ønsker du at udmelde dig af Tennisafdelingen, skal du inden betalingsfristen den 1. juli
give besked via mail til:
kasserer.bryllebk@gmail.com.

Jeg kom lige til at tænke på, hvor dejligt det er at være fri for
coronarestriktioner – det er kun et år siden.

Guldholdet, 7-mands, 55-58 år, som spiller tirsdage har en smal
trup, kunne godt have brug for et par spillere – så meld dig
under fanerne til Jørgen Kruse på 2811 3912. Jeg er sikker på
du vil blive taget vel i mod.
Platinholdet, 7-mands, 47-50 år, som spiller mandage, startede
med et knebet nederlag, men har vundet dets øvrige kampe og
ligger lige nu på 2. pladsen. Vi har en god trup med et fornuftigt
antal spillere, til at jeg tror vi kan klar sæsonen igennem.
Veteran, 11-mands, 40-45 år, som spiller torsdage, her har vi et
godt stærkt hold med en fornuftig bred trup, og alligevel kniber
det at stille hold på udebane. Trods de udfordringer har vi vundet samtlige 3 kampe og ligger nummer et.
Med venlig hilsen
Peter Gade

PETANQUE

Så er vi godt i gang igen med petanque.
Vi spiller tirsdag kl. 18 og lørdag kl. 10.
Kom endelig ned, og få en snak med os, ved Brylle Fritidscenteret.
Hilsen
Brylle petanque
Maja Nors
2712 1662

Alle ønskes en god tennissæson.
Brylle Boldklub Tennis
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VERNINGE HUSFLID
KREATIV SOMMERFERIE
Kreative dage
18.- 22.juli 2022
Knive
Smykker
Smedning
Trædrejning
Stenhugning
Filteværksted
Billedværksted
Læderværksted
Japansk tekstildage
Tryk på genbrugstekstiler
Punch needle, tufting, smyrna med danella – nål.
Praktiske oplysninger:
Undervisning fra kl. 10.00 – 15.00.
Frokost mellem kl. 12.00 – 13.00
Pris: voksne 1075 kr.
Børn / unge u. 18. år 550 kr.
Kreative dage blev afholdt første gang i 1987
( uge 29 ) og det afholdes traditionen tro på
Lilleskovteglværk,
Lilleskovvej 69,
5690 Tommerup
Sommer billedskole for børn i Brylle
Temaet bliver Fugle, fugle og fugle.
Uge 26, kl. 10.00 – 14.00 pris: 810 kr.
Underviser: billedkunst lærer Karin Hald
Filte kursus for børn på Brylle skole
Ons, tors og fredag i uge 26
Kl. 10,00 - 14.00
Underviser: Sif Brun
Pris 486 kr
Nærmere beskrivelse af alle kurser og tilmelding
www.verninge.husflid.dk
Skoleleder Bente Eriksen
Tlf. 64762294 / 24943556
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TOMMERUP RIDE KLUB

DANMARK DEJLIGST HAVEKONCERT

Vi er i fuld gang med planlægningen af årets
DANMARK DEJLIGST KONCERT
lørdag d. 20 august.
Musikken er næsten på plads, vi magler lige accept fra nogle få.
CAPER CLOWNS, som har spillet her flere gange tidligere,
er på plads. Bandet har gjort det rigtig godt. Udgivet 2 albums samt flere singler, spillet i Liverpool, kåret som årets
Liveband Odense 2020 og op til flere gange gjort sig bemærket på udenlandske radiokanaler.
		PATRICK DORGAN: Patrick har i de senere år lavet
		
mange ørehængende radiohits og spillet på mange af
		
de store scener.
		
Han har også spillet flere udenlandske koncerter og
		
deltog i år i Dansk Melodi Grand Prix samt flere gange
		
været ugens uundgålige.
FOXX MUSIC BAND: Garant for et forrygende ABBA SHOW og
efterfølgende 80/90er SHOW med mange af de gamle numre,
hvor man simpelhen ikke kan stå stille.
Og husk at det er en familieeftermiddag og aften med aktiviteter
for både store og små. Kaffe/kage – øl/vand – mad mv. kan købes
til fornuftige priser.
Haven åbner kl. 14.00, hold øje med vores Facebookside, her vil det
endelige musikprogram blive lagt på snarest.
Vi håber, at se en masse glade mennesker d. 20. aug i haven
på adressen Toftevej 50, Render, 5690 Tommerup.

Venlig hilsen
Kjeld Frederiksen
På vegne af Tommerup Rideklub
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BRYLLE GYMNASTIKFORENING
FOR DE MINDRE

Forældre/barn:
Forældre/barn holdet har vi også valgt at fortsætte
her i forårssæsonen og igen i år er der kæmpe
opbakning og holdet er en kæmpe succes. Holdet
har slet ikke haft tid til at holde forårspause, da de
nærmest sprang direkte ud i forårssæsonen efter
gymnastikopvisningen. Nu er de små ved at være
store og alle er vokset og har udviklet sig helt
enormt siden vi startede i august, alligevel er det
stadig gentagelsen og de velkendte opstillinger
de elsker, især “hoppeborgen” (airtrackeen).
I skrivende stund er dette hold dog også fyldt helt
op i denne sæson. Det er vi meget stolte over og
glade for.
Mange hilsner Anna og Carina
– Instruktører på forældre/barn holdet.

Jumping Fitness:
Tirsdag - Begyndere/let øvede
Torsdag – øvede.
Så fik vi også gang i endnu en forårssæson.
Alle kan være med til Jumping Fitness for begyndere/let øvede uanset niveau og alder, man mærker
selv efter hvor meget man kan give af sig selv.
Typisk består timen af 2/3 på trampolinen og 1/3 er
styrkeøvelser på gulvet eller trampolinen.
Der er garanteret sved på panden i mens vi har det
hoppende sjovt.
Derudover er der også et jumping hold om torsdagen for øvede, men igen her, kan alle være med.
Dette hold er dog tiltænkt til dem som allerede er
bekendt med jumping fitness og grundtrinene hertil,
så der kan gives max gas på styrke og puls, samtidig med at have det hoppende sjovt.
I skrivende stund er der stadige ledige pladser
tilbage på holdene, så hvis du skal være med til
at have det hoppende sjovt sammen med os andre
– så er det måske dig der skal have én af de ledige
pladser der er tilbage på holdene.
Mange hoppende hilsner og på gensyn fra Sabina
og Dina - Jumping instruktører i BGF.

Kidsjumping - torsdag:
Kids Jumping er et hold til børn fra 2.-6. klasse.
Undervisningen foregår på trampoliner. Tempoet er i
top og pulsen kommer op. Musikken er det de unge
elsker at synge med på og lytte til.
Kidsjumping er som noget nyt med på vores forårsplan i år og vi må bare sige: ”Det er en KÆMPE
succes”, trods 5 nyindkøbte trampoliner blev pladserne revet væk. Og det er vi meget glade for og
stolte over.
Vi har det MEGA sjovt på trampolinerne og ud over
at øve motorik mv. på trampolinerne, så er der også
lagt 1 eller 2 lege ind pr. gang hvor fællesskab og
samarbejde bliver øvet.
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BRYLLELØBET 15. JUNI

KL. 19.00

ZUMBA

Brylleløbet d. 15 juni 2022
Brylle Gymnastikforening er igen klar med Brylleløbet onsdag d. 15 juni i forbindelse med Brylle
byfest og vi skal rigtig fejre, at det igen er muligt
at samles til løb.

Hilsen fra Zumba holdet.
Der er som altid højt humør på Zumba holdet
i Brylle!

Nordea-fondens løbspulje har støttet løbet
med 10.000 kr. og der vil derfor være ekstra fede
præmier, medaljer til børnene og lidt lækker forplejning efter løbet.

Eksempelvis havde en deltager, den aften dette
billede blev taget, ønsket at byde på lidt at drikke
som tak for Zumba fødselsdags hilsen ugen før.

Nordea-fonden har også givet 200 T-shirts, så
der er gratis løbetrøje (først til mølle-princip) ved
afhentning af løbenummer.
Der vil være start/mål på boldbanerne bag Brylle
Fritidscenter, samt mulighed for alle for at købe
grillpølser og øl/vand på pladsen.

Vi danser, sveder, griner, hygger, kerer om hinanden.

Holdet er altid åbent for tilgang af nye deltagere,
også selv hvis man bare vil snuse lidt til hvad
Zumba går ud på. Gratis prøvetime er mulig,
alle er velkomne!
Kom sur eller glad - vi lover du går glad hjem!

Løbet byder igen i år på tre distancer; ca. 3 km, ca.
5 km og ca. 10 km. Der vil være elektronisk tidtagning via chip, hvor du bagefter kan se din tid på
hjemmesiden.
Selvom 3 km ruten er tænkt som et børneløb,
er ruten også åben for voksne der ønsker at
gå og/eller løbe ruten!
Starttider:
Kl. 18.00 3 km
Kl. 18.05 10 km
Kl. 18.10 5 km
Fælles opvarmning
kl. 17.45-17.55
Alle løbere bedes møde
op i god tid, gerne fra
kl. 17, for at hente
løbenummer og
T-shirt.
Mulighed for omklædning og bad
i Brylle
Fritidscenter.
Vel mødt
- vi glæder os til et fedt løb.
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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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BRYLLE PRIVATE BØRNEHAVE

EN GOD MORGEN ALLIGEVEL!
Jeg står foran lågen til børnehaven. Vores morgen har været
præget af, at vi sov lidt for længe og madpakkerne blev først
lavet på vej ud ad døren. Det er mandag, så jeg har pakket
poser med skiftetøj, overtøj, gummistøvler og en hue. Min
datter holder min hånd. På ryggen har hun sin fine, lilla taske
med madpakke, drikkedunk og dagens legetøj, som hun tror
jeg ikke ved hun smugler med i børnehaven.
Hun ser op på mig og smiler. Jeg tager en dyb indånding og
ser på mit ur – jeg har 4 minutter til at aflevere, hvis jeg ikke
selv skal komme for sent på arbejde. Jeg spørger min datter
”Nå, hvem tror du der er kommet før os?”, hun tænker sig om
og siger: ”Jeg håber, at Celina og Lærke er kommet!”. Jeg
knuger hendes hånd og vi går ind.

Vibskov
Grafisk Design

..... lave

r bla. la

yout af

Brylleb

Anne Vibskov Elkjær
Tlf.: 20 89 95 53
grafisk-design@annevibskov.dk

orgeren

Grafisk opsætning 0g Layout af annoncer,
visitkort, flyers, plakater, roll-up,
skoleskrifter og bøger mm.
Fotografering • Bestiling af tryksager.

Vi træder ind og kun 10 sekunder efter vi har åbnet døren
kommer der 3 børn løbende ud til os. 1 dreng fra min datters
gruppe (lillegruppen) og 2 piger fra mellemgruppen. De kommer alle tre for at sige godmorgen til min datter.
De griner og er tydeligvis midt i en leg. Min datter er ved at
løbe med dem, men jeg stopper hende og minder hende om,
at vi lige skal have skoene og jakken af først. Hun får nærmest
travlt med at få det af og løber så ind til de andre. Jeg pakker
hendes ting ud og en pædagog kommer og hilser på mig
med et roligt ”godmorgen”. Mine øjne afslører tydeligvis vores
travle morgen og hun spørger mig roligt: ”Har I haft en dejlig
weekend?”. Jeg smiler og får svaret ”Ja, tak. Det har vi.” Og
hun kvitterer med et smil.

Nu kommer min datter løbende ud til mig for at få en farvelkrammer og vi står og krammer og griner. Hun er i højt humør.
Pædagogen sætter sig på knæ og spørger hende om hun har
fået morgenmad. Hun kigger lidt genert ned i gulvet og siger:
”Ja… Men jeg vil altså gerne have en portion havregryn alligevel.” Pædagogen smiler rummeligt og tager hende i hånden.
De går ind og hun sætter sig ved bordet, hvor der sidder 5
andre børn og hyggesnakker, mens de også får morgenmad.
I køkkenet ved siden af dem står børnehavens ”madmor”, hun
er ved at bage boller til samling klokken 9. Det dufter helt ud
i garderoben. Hun vinker fra køkkenet og ønsker mig en god
dag. Jeg nikker tilbage og mimer ”god dag”.
Da jeg går fra børnehaven stikker jeg hovedet hen til et vindue
for at fange et sidste glimt af min datter, inden jeg kører. Hun
griner ved bordet og virker rolig. Upåvirket af vores tossede
morgen derhjemme. Pædagogen fanger mit blik og smiler
beroligende til mig. Jeg trækker vejret dybt og sætter mig rolig
ind i min bil.
Det bliver en god dag.

Hair by Nybo
Tlf 51 82 77 88

Skolevej 7A
5690 Tommerup
Online booking:

Hairbynybo.dk
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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: Bo Christensen
maudogbo@mail.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
(Ansvarlig for BGF indlæg til Brylleborgeren)
Kasserer: Frederikke Frehr Kristensen kasserer@bryllegymnastik.dk
Bestyrelsesmedlem: Kristina Sørensen,
Casper Larsen og Mette Kirkegaard Bærentsen
Suppleant: Louise Bernth
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
Tommerup Rideklub
Daglig leder: Kjeld Frederiksen
Formand: Carsten Louis Larsen carstenlouislarsen@gmail.com
Kasserer: Henrik Skov hskov35@gmail.com
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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 70 00
40 34 03 78
20 86 78 63
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: Pia Schmidt formand@bryllekirke.dk
Næstformand: Vagn Top - 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
Graver / medarbejderrep.: Flemming Nielsen graver@bryllekirke.dk
Organist / redaktion: Peter Thomsen redaktion@bryllekirke.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
40 98 23 88
22 47 07 77
71 94 30 32
52 11 28 38
23 95 60 54
24 46 38 56
27 12 16 62
61 14 41 98
20 44 82 77

Brylle Private Børnehave
Leder: Mette Weiss Andersen, leder@bryllebh.dk 53 60 71 15
Formand for bestyrelsen: Camilla Wilberg Schmidt 42 66 64 64
E-mail: camilla.wilberg89@gmail.com
Privat Pasningsordning
Privatpasningsordning-mariehønen.dk
Metteprivatpasningsordning.dk
Johnnasprivatepasningsordning.dk

28 29 15 87
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
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Behandling på dine præmisser
Kranio Sakral Terapi
Massage, infrarød sauna
Healing, Håndlæsning
” Jeg kan kun sige, hvis du ikke har været i Karlinnas kyndige hænder,
så skynd dig at få bestilt en tid, for det er simpelthen fantastisk, hvad
hun har gjort for mig og min krop”
Karlinna Frederiksen
Fuglebakken 3
5690 Tommerup
Tlf: 26830131
www.karlinnas.dk
Karlinnas@outlook.dk
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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

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

NYT SPORTSUDSTYR?

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

Super Brugsen · Tallerupvej 16 · 5690 Tommerup St.
3L-Ludvigsen
Vibækvej
100
76 · Tlf. kontor
64 76 14 18A/S
· Fax
64 76 14
215690
· GiroTommerup
3 00 66 11

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

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
Bredgade 91 · 5690 Årup · 40 48 33 83
Bredgade
32 � 5560 Aarup � 24 75 33 83 / 40 48 33 83
Søndergade 5 � 5620 Glamsbjerg � 21 75 33 83

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
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5690 Tommerup

B
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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

