2016
NR. 1 - MARTS 2016

LÆS INDE I BLADET
OM DE MANGE SPÆNDENDE
TILBUD OG AKTIVITETER FOR
DIG OG DIN FAMILIE

SPORTSOG KULTURLIVET
I BRYLLE

REDAKTIONEN
• påtager sig ikke ansvar for
holdninger i artiklernes indhold
• forbeholder sig ret til at
redigere i artiklerne
EFTERTRYK
Er tilladt med redaktionens
samtykke og med tydelig
kildeangivelse
5. årgang 2016
Oplag: 1.200 stk.
REDAKTION
Ansvarshavende redaktør:
Eigil Kristensen
Tlf. 30 35 36 79
eigilkri@gmail.com
LAYOUT
Judith Freltoft, Tlf. 2748 2748
Stærmosevej, 5690 Tommerup

INDHOLD
Leder: Lone Akselsen . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

3

Brylle Boldklub.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

4-7

Tennis.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

7

Landsbyordningen.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

8

Johanne Tastum - 100 år. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

8

Brylle private dagpleje.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

9

Rytterskolen.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

9

Nytårskur - Lokalrådet i Brylle.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

10-11

Hele Østeuropa til Tommerup.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

12-13

Brylle Gymnastikforening. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14-16

Tre korte fra Knud .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

16

Brylle Menighedsråd.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Indstik

Beboerforeningen i Brylle.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

17

Brylle Petanque .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

17

Brylle Private Børnehave.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

18-19

Portræt af Kent Højmark, Brylle Auto.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

20

FDF.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

21

Året der gak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

22

TRYK
Idé & Tryk, 5620 Glamsbjerg

Brylle Fritidscenter - Nyt bookingsystem .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

23

Status på multibanen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

24

FORSIDEN
ja, lidt vinter har det da været...
Foto: Ole Sand

Verninge Husflid.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

25

Vigtige telefonnumre i Brylle og omegn.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

26

Annoncer. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

27-32

S E V O R E S H J E M M E S I D E W W W . B R Y L L E B Y. D K

INDLÆG
til næste blad skal være
redaktionen i hænde senest
den 31. april 2016
eikri@assens.dk
Bladet udkommer 4 gange årligt
1/3 - 1/6 - 15/8 - 1/12

DET KUNNE VÆRE DIN IDE,
DER KOMMER TIL LIVE NÆSTE GANG
Går du rundt med en god ide til en aktivitet eller et arrangement, som du har svært ved at få sat i søen, så prøv at
kontakte Beboerforeningen. Vi efterlyser nemlig personer, der
vil være ”projektledere” på deres egen ide. Vi skal nok hjælpe
alt det vi kan, både økonomisk og praktisk.
Et godt eksempel på en succes er f.eks., da Anette og
Hanne efter eget initiativ fik startet fællesspisning i forsamlingshuset. Det en succes og er nu et fast indslag i BBF’s
program.
Men du kan som lokal borger også hjælpe os rigtig meget
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bare ved at komme med gode ideer til,
hvad der skal ske her i byen. Har du forslag
eller en god ide, du synes, kunne passe lige
til Brylle, eller har du hørt om noget, som har
været en succes andre steder, så send endelig en mail
med ideen til undertegnede. Så har du gode ideer, som du
brænder for at få sat i søen, så sig endelig til, så vi kan få set
på, om det er noget, vi kan hjælpe til med.

Med venlig hilsen
Formand Tommy Dalgaard, Brylle Beboerforening

LEDER

INITIATIV OG
ENGAGEMENT

GØR BRYLLE

ATTRAKTIV

I slutningen af 2015 blev jeg spurgt, om jeg ville skrive et
forord til denne udgave af Brylle Borgeren.
Det sagde jeg med glæde og ydmyghed ja til. Der var lang tid
til deadline d. 31. januar, og på spørgsmålet om, hvad der blev
forventet, var det noget med at se Brylle i den kommende tid
ud fra politiske briller.
Lettere sagt end gjort, men det er til gengæld let at give udtryk
for, at jeg hver gang, jeg har modtaget et eksemplar af Brylle
Borgeren er blevet stolt og glad over at se, hvad der rører sig i
et lokalsamfund som Brylle, og at bladet Brylle Borgeren rummer så meget kvalitet, at man hver gang har lyst til at fordybe
sig i bladet.
Vi er allerede nu godt i gang med 2016, og Brylle har dannet et
lokalråd. Brylle har taget ideen endnu inden, den har fået den
endelige politiske blåstempling i byrådet. Endnu et udtryk for
de mange gode kræfter i lokalområdet og den tradition, der er
i Brylle. Et godt eksempel, som forhåbentlig breder sig til hele
kommunen og som forhåbentlig bliver til gavn for nærdemokratiet og en kortere vej til byrådet.
I året der kommer, vil der i byrådet blive drøftet, hvordan vi
sikrer de bedste lokalmiljøer med skoler, daginstitutioner og
fritidstilbud og dermed mulighed for, at flere vil bosætte sig i
et lokalområde. Brylle er heldigvis et attraktivt område, som
mange stadig ønsker at have som ramme om en god opvækst
for deres børn og et godt familieliv.
Politisk kan der gøres meget for et lokalområde, men hvis der
ikke er et lokalt engagement, når man ikke langt. Det er det

lokale initiativ og engagement, der til syvende og sidst skal
gøre det attraktivt og godt at bo netop i Brylle.
Det er alle os, der bor her, der kan være med til at sikre, at vi
stadig har en dagligvarebutik, skoler og daginstitutioner. Vi skal
bakke op om det lokale og vide, at vi alle har et ansvar og ikke
kan forlade os på, at de andre klarer det for os.
Ens engagement i lokalområdet kan være forskelligt i forhold
til, hvor man er i sit liv. For mit eget vedkommende var det nok
størst, da jeg havde hjemmeboende børn. Jeg har brugt meget
tid på politik, hvilket ind imellem går ud over det nære. Men
jeg glæder mig over og siger et stort tak til alle de engagerede
mennesker, der gør Brylle til et godt sted at bo.
Med ønsket om et rigtig godt år 2016 til alle i Brylle fra en
indfødt Brylleborger gennem 57 år.
Lone Akselsen
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BRYLLE BOLDKLUB

SPRÆLSKE PIGER I NYT, SMART TØJ
Kram, latter og højt humør kommer én i møde, når man
træder ind ad døren i Bryllehallen på en råkold onsdag aften.
Her er Brylle Boldklubs U 13 og U 14 pigehold kaldt sammen
til fotografering i deres nye træningsdragter. Logoet fra N.C.
Johansen’s firma fra Odense pryder ryggen af pigernes nye,
sponsorerede træningsdragter. Og selvom hallen er fyldt med
en masse drenge på pigernes alder, som spiller indendørs
fodbold, så er - bortset fra et par enkelte længselsfulde blikke
hen over banderne til drengene - pigernes fokus og glæde
rettet mod de andre ca. 20 pigespillere. I efterårssæsonen
blev klubbens piger også sponsoreret af nye orange-sorte
spilledragter. Takket være ihærdige forældre fik de sponsorstøtte fra SuperBrugsen, Knarreborg, MS Brolægning i Haarby
samt Tandlægerne på Vejlevej i Fredericia.
- Vi har et rigtigt godt socialt miljø omkring pigerne, hvor alle
forældre bakker op til pigernes kampe og til nogle af afdelingens mange sociale arrangementer i løbet af sæsonen,
fortæller Claus Søgaard fra forældregruppen og far
til pigespilleren Sarah.

DANNELSE AF PIGEHOLDENE

I dag kan Brylle Boldklub være stolte af at kunne mønstre
hele to pigehold: U 13 og U14. Men Sarah Søgaard, som
startede med foldbold som 8-årig, spillede det første år
sammen med drengene på blandede hold. Men det lykkedes
efterhånden for Sarah at lokke flere af sine veninder med
til fodbold. Siden er der bare kommet flere og flere piger til,
men selvom vi har to hold, så opfatter vi os som én sammentømret gruppe. Vi træner sammen, hjælper hinanden og
udveksler også spillere, hvis et af holdene står og mangler
en spiller, fortæller Sarah Søgaard. Hun glæder sig samtidig
over forældrenes opbakning og de mange sociale aktiviteter
omkring pigerne, betoner faren Claus Søgaard.

GULD!

FAMILIEOPBAKNINGEN TIL PIGERNE ER I TOP

Pigerne får massiv opbakning fra deres forældre, så når
pigerne skal spille udekampe, så starter der nærmest en hel
kortage af biler fra Bryllehallen, for pigerne får opbakning fra
ikke kun forældre, men også søskende, bedsteforældre og
mostre og onkler. 20 tilskuere fra Brylle er ikke usædvanligt
til udekampene.

SKØJTELØB OG HELSTEGT PATTEGRIS

Sammenholdet giver sig også udtryk i de mange sociale
arrangementer, som der holdes i løbet af sæsonen. Det kan
være sommerafslutning med helstegt pattegris med ca. 60
deltagere, fællestur til Odense Skøjtehal, overnatning og natfodbold i hallen. Og selvom det ikke er besluttet endnu, så er
der nok også udsigt til, at successen med helstegt pattegris
gentages ved sæsonafslutningen til sommer.

DE TRE TRÆNERE GØR ET VILDT GODT ARBEJDE

Claus Søgaard fortæller ivrigt som noget af det første, at det
er de tre trænere: Morten Pedersen, Peter Skytte Petersen
og Bjarne ”Binus” Rasmussen, der spiller en helt central
og afgørende rolle for de to pigeholds successer. Der er vist
heller ikke mange fynske pigehold, som er så heldige at have
tre fodboldkyndige trænere, som Brylle-pigerne har. De er
fædre til henholdsvis to, en og en pige på holdet, men de har
også alle tre en solid, fodboldmæssig baggrund. Mens Peter
har trådt i sine første fodboldstøvler i Odense KFUM og som
senior også i Brylle, så er Morten en ægte Brylle-dreng. Her
startede han karrieren i Brylle Boldklub, men har dog spillet
seniorfodbold i Tommerup Boldklub. Bjarne er en gammel
Verninge dreng og har været topscorer i mange år for Verninge. Bjarne ”Binus” er dog lige p.t. lidt mere på sidelinjen,
da en sygdom driller lidt, men vi håber han snart kommer
tilbage i trænerstablen. Så der er masser af fodboldmæssig
viden og erfaring, som de tre garvede seriespillere kan give
videre til spillerne.
Birger Markmann

GULD!

Så kom revanchen og guldet til
pigerne fra Brylle Boldklub
Både U13 og U14 pigerne vandt guld
ved DBU’s Fynsmesterskab i Aarup
Fritidscenter. Pigerne kæmpede flot,
og trænerne var også helt tændte
på sidelinjen. Masser af fans i form
af forældre og familie var mødt
talstærkt op for at heppe og fejre
pigerne med guldet. Vi håber, at
der kommer mange flere sejre og
pokaler til pigerne fremover.
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Claus & Rikke Søgaard

SENIORER SERIE 3
Der skal bygges videre på efterårets sæson, især den sidste
halvdel, hvor vi klarede os rigtig godt. Vi starter med en
vis optimisme, da stemningen til indendørs-træningen om
torsdagen har været meget positiv, og alle glæder sig til at
komme i gang igen.
Det ser ud til, at alle, som spillede i efteråret, også vil være
til rådighed i den kommende sæson, og der er endda nogle
nye spillere, der kommer til. Bl.a. nogle unge spillere og
andre, som har spillet i klubben før, der vil starte igen. Dette
synes jeg er meget positivt, for som jeg nævnte i mit indlæg
i efteråret, mistede vi mange i sommerpausen, og at vi nu
begynder at få nye til, er et bevis på, at vi nok skal overleve
som boldklub, og at der er mange, der bakker op om det, vi
lægger vægt på i klubben.
Vi har stadig et hold tilmeldt, og jeg håber da meget, at vi
inden ret længe er nok spillere til, at vi kan tilmelde endnu
et hold. I den kommende sæson vil der blive lagt stor vægt

på det gode kammeratskab og selvfølgelig også det sportslige.
Vi skal udvikle os som hold, og der vil forhåbentlig også komme
flere til træning, således at de, der spiller kamp, også er de, der
træner, så vi ikke skal ringe rundt til spillere, der ikke har trænet,
bare for at kunne stille hold. Dette fornemmer jeg ikke bliver
nødvendigt i foråret.
Vi mangler dog stadig en eller to målmænd, der kan træne sammen med os. Vi har stadig Torben Krog, Mogens Bonde og Poul
Krog, der kan stå i kampene, men ikke kan træne, så hvis der
er en, der læser dette og gerne vil stå på mål og kan komme til
vores træninger, er man meget velkommen. 
Jeg ser frem til en lys fremtid for klubben, og de tiltag, der laves
i foråret på fritidscentrets område, er kun med til at gavne klubben, og det er et bevis på, at vi sagtens kan overleve som klub
på frivillig arbejdskraft. 
Der er selvfølgelig plads til alle, så har man lyst til at spille
fodbold i Brylle, så kom og vær med tirsdag og torsdag, hvor vi
træner fra kl. 18.30, og vi har træningstøj til rådighed.
Allan Krog
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Der ligger lige nu en ny sæson foran os, hvor vi skal forsøge
at blive i serie 3, hvilket jeg selvfølgelig ser som en klar
mulighed. 
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Er du interesseret i fodbold og er du efterlønner eller
pensionist, og kunne du tænke dig at give en hånd med
frivilligt, så mangler vi en til at hjælpe med opkridtning af
fodboldbaner i dagtimerne, når fodboldsæsonen starter
samt hele sæsonen igennem.
Hvis du er interesseret, så ring til
Arne på tlf 4011 1115
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TEAM TOMMERUP U13 OG U14
DRENGE – VINTERHALVÅRETS GANG

I løbet af vinterhalvåret har der været tilmeldt hold i både U13 og
U14 årgangene for drengene. U13 drengene var tilmeldt med 2
hold; et hold i B-rækken og et hold i C-rækken. Holdene sluttede på
hhv. en 4. plads og en 3. plads i deres rækker og har i den forbindelse været lidt omkring på Fyn... Brylle, Veflinge, Bogense, Espe,
Vissenbjerg og Assens.
U14 drengene var tilmeldt med ét hold i B-rækken før jul og et Futsal
hold. Holdet i B-rækken gjorde det så godt, at de kvalificerede sig til
A-rækken efter jul. Her vandt de begge de stævner de deltog i og er
nu kvalificeret til Fyns Mesterskaberne i Åruphallerne i weekenden
d. 5.-6. februar. Det bliver spændende at se, om de også kan trække
stikket hjem her, da det er de samme hold, der spiller om Fyns
Mesterskabet, som de har mødt i de 2 første stævner i år.
For første gang nogensinde har drengene prøvet at spille Futsal.
Selvom det foregår indendørs, så er det alligevel meget ander-ledes
end almindelig indendørs fodbold... Der spilles på en bane uden
bander, og kampene afvikles over 2x10 min med 5 mand på hvert
hold, heraf er en målmand. Der er stort set ikke ingen spilstop i
Futsal, og derfor er inten-siteten tårnhøj i forhold til en almindelig
indendørsturnering.
Der har været afviklet 2 stævner i Futsal inden jul, og ved begge
stævner kvalificerede drengene sig til finalekampen. Begge gange
trak drengene det korte strå og tabte til et hold fra Næsby, der p.t.
er det bedste hold i Danmark i Futsal-disciplinen. De sidste 2 Futsal
stævner bliver afviklet i slutningen af februar og begyndelsen af
marts, så må vi se, om drengene kan ”snuppe” Næsby.
Igen i år havde vi et hold med i Stiftens julestævne. Her gik drengene videre fra den indledende pulje, men blev desværre slået i
krydskampen. Det var bestemt en flot og ”godkendt” indsats af
drengene.
I årets første weekend blev der traditionen tro afholdt Kommunemesterskaber, og her deltog U14 drengene med hele 3 hold.
2 hold gik videre til finalepuljen, hvor begge hold desværre måtte
se sig slået af et godt spillende Assens hold, men Team Tommerup
snuppede både 2. og 3. pladsen.
Assens er meget dygtige, men ved de 2 A-stævner efter jul har drengene spillet lige op med Assens, så til Fyns Mesterskaberne må der
sættes trumf på. U13 drengene deltog med et hold og klarede sig
desværre ikke videre til finalepuljen.
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Halvvejs igennem endnu en vinter må jeg konstatere, at drengene
lægger en rigtig flot indsats for dagen. Uanset vind og vejr er der ca.
30 drenge til træning HVER gang. Det er simpelthen så flot, når man
tænker på, at vejrguderne ikke just har været med os.
Til indendørstræningen er billedet det samme – drengene møder
talstærkt op og giver den virkelig hele armen.
I den kommende forårssæson har vi 2 hold tilmeldt i U14 rækken ét hold i Mesterrækken og ét hold i B-rækken. Det bliver spændende
at se, om drengene kan følge de gode takter fra efterårssæsonen.
Lige før jul, fik alle 41 drenge + de 4 trænere en ekstra julegave i
form af nye træningsdragter sponsoreret af Eldorado, Brylle Fritidscenter, Middelfart Sparekasse, Nipa og Team Re:Style – drengene
ser super godt ud i de nye dragter!
Vi siger mange tak til vores sponsorer – det er en fornøjelse at se,
når drengene kommer i ens dragter, og det bliver sejt, når en hel
flok drenge i ens træningstøj til foråret skal ud på hele Fyn og spille
kampe.
På trænerteamets vegne
Jan Vittrup

TILBUD TIL 45+ MÆND

Er du over 45, og kunne du tænke dig at spille fodbold, har vi et tilbud
til dig. I Brylle har vi 2 fodboldhold for mænd, der er lidt oppe i årene:
Et veteranhold og et superveteranhold.

Begge hold havde en forrygende sæson i 2015. Veteranerne blev nr. 4
i rækken og stiler efter en placering som nummer 3 i 2016. Superveteranerne havde også den bedste sæson i mange år. Vi spillede 6 kampe
i træk uden nederlag. Målsætningen i 2016 er en placering i midten af
rækken.
Turneringen starter omkring 1. april, men hele vinteren har en del af os
trænet på kunststofbanen i Tommerup Station. Det er ikke et krav for at
komme på holdet til april, at man har trænet i løbet af vinteren.
Hvis du tænker, om det er noget for dig, så kan vi sige, at de fleste, som
spillede i 2015, var mænd der har spillet i mange år. Man spiller kun i
mange år, hvis man synes det er sjovt. Aldersspredningen er fra 40-45 år
og op til 63 – alle kan være med.
Der er aldrig sure miner, hvis vi taber, men vi spiller for at vinde. Når vi
spiller på hjemmebane i Brylle, er der altid dækket op til 3. halvleg med
brød, pålæg og en enkelt øl. Hvis du er interesseret, kan du henvende
dig til holdlederne – der er altid plads til en til.
Lange Morten på 21605214 eller Gamle Eigil på 30353679

TENNIS
FORÅR 2016
Så er vinteren forhåbentlig på vej væk og foråret på vej ind,
og det betyder, at tennissæsonen står for døren, det bliver
dejligt at komme i gang igen.

Så håber vi bare på godt vejr, og at banerne bliver klar. Det
plejer de at være, så vi kan starte op først i maj måned, men
det afhænger jo igen af vejret, hvornår man kan gå i gang
med at ordne tennisbanerne.
Vi vil igen i år melde os til at spille turnering, både for herrer
og damer. Holdene består af 2 damer og to herrer, som så
skal spille 2 singler og en double, og så skal der hygges
bagefter, hvor den klub, der har hjemmebane skal give mad,
som består af noget rugbrød og pålæg og med en øl eller
vand til.
Er man interesseret i at spille, er der nogle aftener, hvor man
kan komme og prøve, om det har interesse. Tilmelding og køb
af nøgler foregår hos Pia Roger Vittrup, Agertoften 34, Brylle,
på tlf 6476 2910 eller mail familien.vittrup@gmail.com.
Brylle Tennis
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Den 18. dec. holdt elever, forældre og kolleger afsked
for Eigil Kristensen, der gennem mange år har været
viceskoleleder på skolen. Det blev en bevæget dag med
taler, sange og gode grin. Jer, som har haft jeres gang på
skolen ved, at Eigil har været en meget synlig figur. Ud
over lederopgaverne har han undervist, været IT-mand og
været meget tilgængelig for eleverne fra sit kontor midt i
det hele.
Du vil stadig kunne møde Eigil på skolen i ny og næ. Han
slipper det nemlig ikke helt, men er nu tilkaldevikar, når
der er behov for det. ”Vi siger Eigil mange tak for hans

GODDAG - et
OG FARVELfælless
kab
PÅ BRYLLE
SKOLE
store indsats på skolen og ønsker ham held og lykke
fremover” siger skoleleder Trine Traun.
Lærer Susanne Tang har fra 1. oktober ændret funktion
til Stedfortræder. Det betyder, at hun fortsat vil undervise, men også være en del af ledelsesteamet sammen
med Trine.
Første december kunne skolen også byde velkommen til
en ny lærer og læsevejleder, Malene Bruhn.
Malene kommer fra en stilling i Odense Kommune. Som
læsevejleder har hun både undervisning i klasser og
undervisning for børn i mindre grupper.

MEDIEPATRULJEN ER PÅ SPORET…
Udvalgte elever fra 4. – 6. klasse udgør skolens nye mediepatrulje. Mediepatruljen vil opsnuse gode historier fra
hverdagen og rapportere om stort og småt. Du kan følge
nyhederne fra hjemmesiden www.brylle-skole.dk ved at
klikke på ”webavis” i øverste højre hjørne. Mediepalruljen
er nu i luften med de første artikler.
- Nyhedsformidling fra elev til elev er en rigtig god måde
at fortælle om hverdagen i et sprog, som alle børn forstår.
Herudover er der masser af læring i opgaven for vores
journalist-spirer, siger lærer Susanne Tang. Eleverne skal
både finde emner, skrive tekster og redigere billeder til
webavisen.

JOHANNE TASTUM MADSEN - 100 ÅR
Mandag den 15. februar 2016 kunne Johanne Tastum Madsen, Render, fejre sin
100 års fødselsdag. Johanne har være aktiv hele sit liv. Hun var fantastisk til at lave
mad, og det har mange mennesker nydt godt af, når de skulle holde fest i Brylle Forsamlingshus. Her lavede Johanne mad til op til 100 mennesker, når der skulle holdes fest,
hvad enten det var konfirmationer, bryllupper, runde fødselsdage etc.
Johanne har altid været hjertelig og smilende og tog imod alle vi unge, der nød godt af
hendes gæstfrihed og åbne hjem. Johanne passede mand, børn og hjem i rigtig mange
år, og hun klarer sig stadig fint i sit hyggelige hus i Render by. Johanne samlede børn,
svigerbørn, børnebørn og oldebørn samt alle naboerne til spisning lørdag.
På selve dagen mødte næsten 50 mennesker op for at ønske Johanne tillykke, og heriblandt selvfølgelig også vores borgmester Søren Steen Andersen.
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Hjertelig tillykke til Johanne!

BRYLLE PRIVATE DAGPLEJE
Fra venstre:
Mette: www.mettewandrupsprivatedagpleje.dk
Birthe: www.dagpleje-mariehoenen.dk
Iris: www.iris-privat-dagpleje.dk
                 
Vi er tre private børnepassere i Brylle, som mødes en gang om ugen,
og holder legestue hos hinanden. Vi benytter ofte Fritidscentret, hvor
vi leger og hygger. Vi går også på besøg i børnehaverne.

RYTTERSKOLEN

UDFLUGT

Lørdag den 21. maj arranger Rytterskolens Venner
i samarbejde med Menighedsrådet udflugt. Turen går til Viborg.
Vi skal se domkirken, den internationale efterskole i Skals samt Danmarks
største vandkraftværk ved Tange sø. Nærmere om turen senere.
Bestyrelsen

GENERALFORSAMLING

i ”Rytterskolens Venner”
onsdag den 16. marts klokken 19.30.
Efter generalforsamlingen viser pastor Svend Faarvang
billeder fra en af sine mange rejser.
Alle er velkommen.
Bestyrelsen
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NYTÅRSKUR!

...og møde om dannelse af lokalråd i Brylle d. 20. januar 2016 i Brylle Forsamlingshus
Knap 50 mennesker var mødt op i Brylle forsamlingshus d.
20 januar, for at deltage i Brylle Sogns Nytårskur og dannelse
af det første lokalråd i Brylle Sogn.
Vagn Top bød velkommen, og man ønskede hinanden godt
nytår ved at skåle i champagne og spise kransekage.
Vagn indledte med at fortælle om processen med at få
udarbejde materialet til dannelsen af det nye lokalråd
og håbede, at det nye lokalråd vil være en garant for, at de
4 ”gamle” områder (Verninge, Knarreborg, Stationsbyen
og Brylle) vil blive udviklet til bæredygtige enheder i den
Assens Kommune.
Den politiske drivkraft bag oprettelsen af lokalråd i hele
kommunen – Charlotte Christiansen – understregede i sit
indlæg, at de kommende lokalråd skal være talerøret til
politikerne i fremtidens Assens Kommune. Lokalrådene skal
være med til at styrke dialogen i alle lokalsamfund, og danne
grundlaget for ”det aktive medborgerskab”.
Kristian Skytte fortalte om projekt: Staudehave/
skærehave, som er ved at blive realiseret bag
kirken, og i forbindelse med den nye sti, som
skal forbinde Toftevej med Agertoften. Målet
er, at der laves en staudehave, der er så stor, at
alle borgere i Brylle skal kunne plukke en buket
engang imellem. Kirken lægger jord til, at haven
skal passes af frivillige. Kristian kunne glæde sig
over, at der allerede har meldt sig en del frivillige.
Kristian kan kontaktes på: 40372952.
Calle Bøgh fortalte om arbejdet med at lave en
frivillighedsklub under gymnastikforeningen.
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BYVANDRING I BRYLLE
SØNDAG D. 10. APRIL 2016
Vi mødes ved Forsamlingshuset kl. 14:00.
Byvandring med Rasmus Laursen som rundviser. Han
vil fortælle om byen med fokus på den aktive by med foreninger, Råd og politiske grupperinger, institutioner og
det hele krydret med lidt lokale historier.
Afslutning ca. kl. 16 på Rytterskolen, hvor Rytterskolens
Venner vil servere kaffe og kage samt fortælle om stedet.
I øjeblikket er der for få til at løfte for mange opgaver, derfor skal
der dannes en kreds af mennesker, som har lyst til på en eller
anden måde, at give en hånd med, når et arrangement skal afvikles eller nye initiativer skal føres ud i livet. Klubben har også et
socialt sige. Bl.a. er der med mad- og vinsmagning d. 12. februar
på Brylle Skole. Interesserede kan henvende sig til Calle på tlf:
29802040.

Arr. Brylle Lokalråds bestyrelse, Ambassadørerne

Endelig fortalte Bente Pauli lidt om ambassadørordningen/-arbejdet. I 2015 har der været 24 besøg hos familier som er flyttet til
Brylle. Indtrykket var, at folk blev glade for besøg af ambassadørerne.
Herefter var der debat ved cafebordene. De fremmødte blev bedt
om, at komme med gode ideer til lokalrådets kommende arbejde.
Visioner for området skulle på bordet, og var der noget man
mente var påtrængende at få gjort, var det bare om at få det sagt.
Ideerne blev skrevet ned, og i kort form er de beskrevet nedenfor:
Under debatten om udveksling af ideer og visioner for Brylleområdet var debatten primært koncentreret om 2 forhold:

Trafikforhold
Internet- og mobil adgang til borgerne
Deltagerne nævnte, at når Brylle er en del af det kommende
vækstbånd i kommunen- et område, som skal tiltrække tilflyttere – skal centrale forhold være i orden. Børnefamilier er meget
focuseret på ovennævnte 2 områder.
Eigil Kristensen
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HELE ØSTEUROPA

TIL TOMMERUP

I en tidligere udgave af ”BrylleBorgeren” nævnte Poul Petersen
fra Vestfyns Efterskole ovennævnte. Det fik mig til at tænke, at
dette og det efterfølgende kunne interessere en del beboere
i Brylle. Efter murens fald i Berlin i 1989 opstod den tanke, at
kommunen skulle invitere østeuropæere til Tommerup Kommune. Gæsterne skulle indkvarteres på skoler o.l. og vises
rundt på virksomheder m.m. De skulle også besøge private,
bespises og have indsigt i dagligdagen i Danmark.

Dengang i 1990/91 havde vi industrivirksomheder som
Vølund/Nyborg Vaskerimaskiner, Stegsted Maskinfabrik,
Knarreborg Maskinfabrik og Dampa. Jeg var selv ansat på
Dampa og skulle vise ca. 70-80 besøgende rundt på virksomheden. De ca. 470 personer kom fra Rusland, Estland, Letland,
Litauen, Polen, Hviderusland, Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn,
Rumænien og Moldavien og skulle jo bespises af nogle
familier. Vi ville gerne have 3 personer fra Rumænien, men
da vi kom til Brylle Skole, havde Rasmus Laursen ”udsolgt af
rumænere”, så vi fik 3 damer fra Letland, hvoraf en kunne tale
engelsk, fordi de begge havde boet ved Natohovedkvarteret
i Bruxelles. Vi fik meget at vide om forholdene derovre, og vi
fortalte om Danmark og vores kommune. De havde også gaver
med til os, og én af dem en keramiksko har vi endnu. Da de
fik poser med bl.a. ”rigtig kaffe” og chokolade, brød de begge
i gråd, da de fortalte, at det var 3 år siden, de havde fået rigtig
kaffe.
Det var lidt forhistorie til den egentlige beretning.
Genbesøg i Østeuropa
Indledningsvis skal det nævnes, at Rasmus Laursen under
hele turen øste af sin store viden om landenes historie og
kultur, så alle fik en idé om det, der ventede, eller landskabet,
vi kørte igennem.
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Efter østeuropæernes besøg var der nogen, der fostrede den
tanke, at der måtte fortages et genbesøg i et af landene.
Foregangsmændene var Kurt Holt og Rasmus Laursen assisteret af nu afdøde Kresten Hansen, der havde rejst meget i
Rusland sammen med sin kone. Jeg havde erfaringer fra Polen
og Østtyskland, men var ikke med i planlægningen. Valget
blev Moldavien, fordi revisor Niels Erling Larsens kone var fra
Moldavien, og at der var en forening, som hed Dansk Moldavisk Forening.
Tilrettelæggerne hyrede Papuga Turistfart til at køre os gennem Tyskland til Berlin, Tjekkiet/Slovakiet, Ungarn, Ukraine for
endelig at nå Moldavien. Turen ud i det ukendte havde tilmelding fra mange erhvervsgrene, og bussen var fyldt op, da turen
startede den 4. juli 1992 fra brugsens parkeringsplads. Vi sov
i bussen, som om natten kørte til første stop i Berlin, hvor vi
skulle have morgenmad. Jeg havde fødselsdag den dag, så
deltagerne fik en til halsen at sove på.
Vi nåede Berlin, og det var heldigt, at ikke kørte i en dobbeltdækkerbus, for det viste sig at broerne i det tidligere Østberlin
var alt for lave til en dobbeltdækker. Herligt med et morgen-toilette og morgenmad, inden turen gik lidt rundt i Berlin, hvor vi
så resterne af Berlinmuren og Brandenburger Tor, hvor krejlere
forsøgte at sælge os tidligere militærrekvisitter fra sovjettiden.
Nu begyndte den egentlige østeuropatur. Vi skulle ind i Tjekkiet/Slovakiet, og deltagerne blev mere og mere anspændte
jo nærmere, vi kom grænseovergangen, som lå oppe i en
bjergegn. Det var et voldsomt uvejr med storm, regn, lyn og
torden. Alle tog nervøst deres papirer frem, for nu skulle det
vise sig, om alt var i orden (bussen var jo fyldt med egendele
og fornødenheder, såsom brød, pålæg, kager, øl, vand og
spiritus). Som forretningsrejsende i Østeuropa kunne jeg sige
”tag det helt roligt, i dette vejr kommer toldbetjentene ikke ud,

da de hverken har regntøj eller paraplyer, og de ønsker ikke
at sidde gennemblødte i deres uopvarmede skur til næste
morgen”, og ganske rigtigt, vi blev uden videre vinket igennem
til stor lettelse for alle. Efter en god nats søvn kørte vi mod
Prag, og Rasmus fortalte om landet, vi kørte i, og vi passerede
en tidligere KZ-fangelejr (Theresienstadt) som nu var museum.
Nu begyndte Østeuropa at vise, hvor fattige de var ude på
landet. Små faldefærdige huse, små private jordlodder, hvor de
dyrkede de mest nødvendige grøntsager, havde et par høns og
måske en ko, som en krumbøjet ældre kvinde gik med i grøftekanten for græsning. Ingen biler, kun heste/oksetrukne kærrer
med hø o.lign. På de store statsbrug, som stadig var der, var
det småt med maskiner, som vi kendte det i 1992.
Vi kom til Prag og kørte på en byrundtur og så bl.a. huset og
mindesmærket for den unge frihedskæmper, der blev dræbt
af ”systemet”. Fint hotel, fin mad og ud på aftenen på cafe/bar
med diverse smagsprøver på tjekkisk øl.
Næste dag passerede vi Bratislava, som var billedet på sovjettidens monotone, grå betonbyggeri uden nogen som helst
atmosfære. På landet var endeløse marker med korn, solsikker
og andet, som blev sendt til Rusland. I de små landsbyer så
vi invalide personer kravle rundt i græsrabatten på et tæppe,
ingen velfærdsgoder, som vi kender det. På et tidspunkt kørte
bussen nok lidt for stærkt, for pludselig kom syv betjente
på moderne suzukimotorcykler op foran bussen, som måtte
standse. Ind kom et par betjente og bekendtgjorde, at vi har
kørt for stærkt over en længere strækning, og at det kostede
en bøde. Vi ville gerne betale, men det kunne vi kun ved at
køre 30 km tilbage til et kontor. Vi havde jo travlt, så gode råd
var dyre. Kurt Holt og jeg talte lidt sammen og kontaktede
en af betjentene og fik en aftale om at lægge nogle ”poser” i
grøften og så fortsætte. Inden vi fik startet havde betjentene
samlet poser op og var over alle bjerge. Ja sådan var det i
Østeuropa, og det var ikke det sidste.

Sidst på dagen nåede vi Budapest i Ungarn uden nogle problemer. Efter indkvartering og aftensmad på hotellet kørte vi ud i
byen og så broerne, der skiller Buda og Pest, og nogle af os gik
op på en højt beliggende borg med et flot kig ud over byen.
Vi skulle have morgenmad på hotellet, og her fik vi os en
overraskelse. Vi befandt os i et meget stort rum med fine
møbler, fin borddækning og kilotunge røde gardiner trukket for
alle vinduer. Der sad vi så, og ind kom - tro det eller ej - varm
mad, som var det en fin middag. Mad det kunne de lave.
Drikkelsen skulle vi selv betale, men tjenerne kunne ikke give
penge tilbage. I stedet blev vi vist ned i vinkælderen, hvor vi fik
naturalier i bytte - russisk champagne, vin og spiritus. Sikke et
hotel.
Nå videre: Vi havde jo besluttet, at vi ikke ville ind i Rumænien,
så den videre tur gik langs en grænseflod mellem Rumænien
og Ukraine. Vi kørte højt over floden og havde en fin udsigt ud
over flod og bjergskråninger. Den dag skulle vi køre ca. 900
km, vort længste dagsstræk, men vi nåede kun ca. 350 km, for
”flodvejen” var smal, og da det var helligdag, gik befolkningen
klædt i deres fineste festtøj i de forskellige landsbyer, vi kom
igennem. Vi kom dog til grænsen ind til Ukraine.
Finn Ravn

Fortsættes i næste nummer...
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BRYLLE GYMNASTIKFORENING
KÆRE BRYLLEBORGERE!

Vi nærmer os nu afslutningen på årets sæson i Brylle
Gymnastikforening. Som altid er det et tilbageblik værd –
og heldigvis er der sket en masse dejlige ting i sæsonens
løb, som vi kan kaste blikket på. 
Den forrige sæson afsluttedes i marts med en rigtig flot
opvisning, der fra bestyrelsens perspektiv forløb supergodt. I juni 2015 afholdt vi 30 års jubilæum for Brylleløbet.
Det forløb i storslået stil med forkælelse til et rekordstort antal løbsdeltagere. Vi har henover denne sæson
fokuseret en del på at starte vores frivilligklub op. Første
arrangement var Nytårskuren den 12. februar, og vi ser
meget frem til at forkæle vores frivillige. Det er gennem
deres hjælp, at foreningens bestyrelse kan fokusere på
netop bestyrelsesarbejdet og få hjælp fra de frivillige til
de praktiske opgaver, der ellers kan overskygge og stjæle
energi i forbindelse med fx afholdelse af arrangementer. 
En del af tanken om frivilligklubben udspringer også fra
bestyrelsens ønske om at styrke det lokale fællesskab
blandt byens borgere. Det styrkes på flere niveauer, når
børnene og de voksne er afsted til deres ugentlige hold,
når forældrene mødes ude foran gymnastiksalen og får

en god snak, når vi ses til vores faste årlige arrangementer
osv. I år vil vi afholde en type arrangement, som vi ikke før
har haft erfaring med, men som vi håber kan give en sjov
oplevelse for byens børn. Det bliver en børnekoncert med
bandet AB/CD lørdag den 2. april, som I kan læse mere
om et andet sted på gymnastikforeningens sider her i
bladet samt på vores hjemmeside. 
Foreningens holdtilbud har i denne sæson blandt andet
indeholdt 3 dansehold, som er blevet taget rigtig godt
imod. Vi er altid på udkig efter nye tilbud til byens borgere,
og vi barsler med et nyt hold i den kommende sæson
kaldet ”Tab dig for sjov”. Mere om det i næste udgave af
Brylleborgeren.
Foråret er som vanligt travlt i foreningen. Vi har Nytårskuren, gymnastikopvisningen, generalforsamlingen og
børnekoncerten.Vi er glade for den opbakning, vi generelt
oplever blandt vores medlemmer til foreningens arrangementer. Det betyder, at vi rammer rigtigt, og det er sliddet
værd.
Bestyrelsen

SPILOPPER FOR FULDE GARDINER
Vi har været så heldige at få lov til at have gymnastik
hver tirsdag med en stor flok glade unger. De løber,
springer, danser og hopper – og gør næsten altid lige
hvad vi beder dem om. Så kan man da ikke bede om
mere som instruktør :-) De har alle udviklet sig enormt
meget henover sæsonen og vi er pavestolte af dem!
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Vi vil gerne sige tak til forældrenes opbakning,
og tak til vores fantastiske hjælpere! Vi håber at
få lov til at se de samme og nye dejlige børn til
næste år.
Med venlig hilsen Kristina og Marie

2016

GENERALFORSAMLING

GYMNASTIKOPVISNING

I år afholdes generalforsamling
onsdag den 16. marts kl. 18.30-19.30
på Brylle Skole

Søndag den 13. marts er der den årlige gymnastikopvisning
i Brylle Fritidscenter. Opvisningen starter kl. 10. Alle deltagere
skal møde omklædte i Brylle Fritidscenter senest kl. 9.30.

Den årlige generalforsamling er den vigtigste
begivenhed for enhver forening, da det er den,
der danner grundlag for bestyrelsesarbejdet
fremadrettet.
Hvert år må vi spørge pænt, tigge og be’ til alle, vi
møder, på alle platforme og i alle sammenhænge,
for at få flere til at deltage i vores generalforsamling.
Det hjælper sjældent. Vores indtryk er, at den store
frygt for at blive tvangsindlagt til en plads i bestyrelsen afholder folk fra at dukke op og udøve deres
stemmeret i deres gymnastikforening. Det synes vi,
er enormt ærgerligt, for vi vil bare så gerne i dialog
med vores medlemmer.
I år byder bestyrelsen på aftensmad forud for
generalforsamlingen for børn og voksne fra kl. 17.
Herefter er der underholdning for børnene, mens
de voksne deltager i generalforsamlingen.
For tilmelding og yderligere info, herunder dagsorden, se www.BrylleGymnastik.dk eller foreningens
facebook-side.
Vi håber at se en masse af foreningens medlemmer
til årets vigtigste arrangement!
Med venlig hilsen Bestyrelsen

Entreen for voksne og børn over 15 år er 30 kr., som betales
kontant ved indgangen. Der er gratis adgang for alle de, der
deltager i opvisningen. Ved opvisningen kan der bl.a. købes
kaffe og kage.
Som noget nyt i år byder årets opvisning også på et superflot
danseshow! Vi glæder os til at se en masse glade børn og
voksne til årets opvisning.
Bestyrelsen

Så kom vi igang efter juleferien.
Der bliver grint , hygget og lavet
tossestreger....men men...
pigerne arbejder også hårdt.
Der skal læres 3 nye danse inden opvisningen d.13 marts.
Pigerne har selv været med til
at vælge nogen af sangene,
hvilket også gør at de syntes
det er sjovere og de lever sig
mere ind i dansen, hvilket er
dejligt at se.
De glæder sig meget til at
vise hvad de har lært til
opvisningen.
Kh Mette

ZUMBA
Vi glæder os til snart at fyre den af til den årlige opvisning!
Til Zumba Fitness behøver man ikke at øve sig i alle små
detaljer og få alt til at være super-synkront, fordi Zumba er
motion med glæde.
Vi deltager ikke for at vise, hvor dygtige vi er, men for at
vise, hvor mega sjovt vi har det! Det er også fuldstændigt

frivilligt, om man vil være med til opvisningen, men heldigvis
er der mange, der gerne vil – og med stor fornøjelse.
Kom og se os til opvisningen, og kom forbi holdet og tag en
gratis prøvetime. Zumba Gold (den nemme) kl. 18 og Zumba
Fitness (den med gang i) kl. 19 hver onsdag i hallen.
Mange hilsener fra Diane (instruktør)
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Sæt kryds
i kalenderen
lørdag d. 2/4-16

AB/CD ROCKMUSIK FOR BØRN
(OG VOKSNE) – GÆSTER BRYLLE
Interaktivt rockshow rettet mod børn fra 3 til 15 år, og lavet
så også de voksne gider være med.

og muligheder, hvordan man ser ud på en scene, at ha’ det
sjovt etc. Og ja, der er også trommesolo og røgmaskine.

Omdrejningspunktet er et klassisk rockband, der spiller de
”gode gamle” numre.

Børnene kommer op på scenen og spiller med på ”Smoke
On The Water” (Deep Purple). Det er jo så pærenemt at
selv børn kan finde ud af det – selvom de ved gud ikke er
særligt kloge i forvejen….. De klapper og tramper med på
”We Will Rock You” (Queen). De synger med på ”Thunderstruck” (AC/DC), som vi til dagen har omdøbt ”Strømper”.
De danser til ”Go’ Gamle Fru Olsen” (Rock Nalle). Guitar og
bass duellerer om, hvem der kan spille hurtigst: ”Er musik
da ikke en konkurrence om, hvem der er bedst, og hvor
nogen til sidst skal stemmes hjem”? ”Nej, rigtig musik er
ikke som i TV – her spiller vi sammen og med hinanden –
ikke mod hinanden”, bryder sangeren ind. ”Hold kæft hvor
er det venstreorienteret” påstår bassisten. Slet ikke, siger
sangeren: ”Det er bare rigtig rockmusik”.

En lille historie udspiller sig, hvor bassisten ikke gider spille
for børn, fordi de alligevel ikke forstår sådan noget. De vil
meget hellere se hip hop i fjernsynet, spise slik og slå prutter – og i TV er det alligevel kun danserne og sangeren det
hele drejer sig om. Det
der med at spille sammen i et band, og spille
på instrumenter og
sådan noget - fatter de
ikke en brik af, påstår
ham den sure bassist.
Sangeren er helt
vild med at spille for
ungerne, og prøver
hele tiden at overtale
bassisten og de andre
til at være med på den.
Historien udvikler sig
- og børnene ledes gennem vigtige elementer i rockmusikken; at lytte til hinanden
og spille sammen, de forskellige instrumenters funktioner

Lotte spørger sin
nygifte
veninde: -Hvem ko
mmer
egentlig til dit sels
kab?
Kommer Pernille og
Anette?
-Nej, Pernille har
jeg ikke
inviteret. Min man
d kan ikke
lide hende.
- Jamen hvad så
med Anette,
har du heller ikke
inviteret
hende? - Nej, for
hende kan
min mand så godt
lide.
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Der tales ikke ned til børnene, og pædagogrock bliver det
aldrig med en besætning bestående af musikerne fra
bands som Pretty Maids, Medina, Zeppelin Experience,
Mike Tramp, Van Halen jam mfl.
Nærmere info følger på BGF’s hjemmeside, facebook samt
opslag ved Brugsen og på skolen…
Brylle Gymnastik Forening v. Kalle Bøgh
kalle.boegh@gmail.com, tlf. 2980 2040
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GENERALFORSAMLING

I BRYLLE BEBOERFORENING
Onsdag d. 27. april

Dagsorden:
2016 kl. 19:30
Valg af dirigent
på Brylle skole
Beretning v/formand
Regnskab v/kasserer
Kontingent
Indkomne forslag
Valg til bestyrelse: Hanne Winther
Kristian Bøgedal
Tommy Dalgaard
Carsten Damsgaard
Valg af revisor
Eventuelt
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest
d. 15. april.
På bestyrelsens vegne
Tommy Dalgaard

BEBOERFORENINGEN
FOR BRYLLE OG OMEGN
På bestyrelsens vegne vil jeg gerne opfordre til,
at du/I vil støtte os igen i 2016. Vi vil derfor uddele
girokort til hver husstand igen i år, men du kan allerede
nu bidrage med dit medlemskab ved at indbetale som
beskrevet her.
Hele grundlaget for foreningens aktiviteter er medlemskontingentet, så når vi igen i 2016 bliver mange medlemmer, kan vi fortsætte med at arrangere Skt. Hans på det
grønne, løbende vedligeholde legepladsen og foreningens udlejningsting, og vi vil selvfølgelig også fortsat
støtte op om Brylles flotte lokalblad ”BrylleBorgeren”.
Alt sammen ting som er med til at gøre denne lille by
til et godt sted at bo. Så fortsæt endelig med at støtte
BBF, så skal vi nok gøre vores til, at der bliver lavet
spændende aktiviteter og tilbud.
Du kan betale de 125 kr. årligt i kontingent på
Netbank overførsel: Reg.nr. 6810 Konto nr. 1193602
Ps. Husk at anføre gadenavn og husnummer.
Netbank via Girokortbetaling:
Kort nr. +73 nr. 86411261
Husk at anføre gadenavn og husnummer.
Venlig hilsen
Formand Tommy Dalgaard

BRYLLE
PETANQUE

Kan man spille Petanque om vinteren. Svaret er ja det kan man godt.
Hele vinter halvåret er der seks til otte spillere der trodse vinterkulden
og spiller tirsdag eftermiddag og lørdag formiddag.
Jamen er det ikke koldt, og går I ikke og fryser?
Jo sommetider gør vi, når vi glemmer at tage ekstra tøj på. Men alle
siger samstemmende, at det er godt med lidt frisk luft. Skulle det blive for koldt
eller begynder at regne, går vi ind i vores lille klubhus og får varmen og drøfter
verdenssituationen.
Hvis I går og overvejer at spille Petanque, er I hjertelig velkommen, når vi starter
op til april. Vores baner ligger langs med Brylle Fritidscenter, hvis der er nogle
der ikke ved det.
For yderligere informationer kan man kontakte John Hansen tlf. 2283 2067.
MVH. BRYLLE PETANQUE
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BRYLLE PRIVATE

BØRNEHAVE
Brylle børnehave har i samarbejde med Landsbyordningen
og Social- og sundhedsskolen Fyn haft besøg af 12 engelske
studerende fra Accrington i tre uger. Samarbejdet har givet
mulighed for at give et indtryk af dansk pædagogik, og hvordan
der arbejdes med læreplanstemaer i danske daginstitutioner.
De engelske elever har haft et fokus område omkring leg
udenfor. Det ville derfor være nærliggende at lave målrettet
fokus på læreplanstemaet Natur og Naturfænomener, men for
os hænger dagligdagen sammen, og vi forsøger at fokusere på
en mere helhedsorienteret dag. Det vil sige, at når vi sætter
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en aktivitet i gang i naturen, kommer vi også ind på sociale
relationer - både imellem barn og voksen, men også barn og
barn imellem. Det er bl.a. her, at der er mulighed for at styrke
sociale kompetencer, hvor barnet øver det at indgå i relationen, men også at sætte grænser for sig selv og andre. 
Så når vi laver gemmeleg på legepladsen, er det også for at
give børnene mulighed for at øve sig i at indgå i fællesskabet,
forstå reglen om ikke at afsløre de andre, eller øve sig i ikke at
give op, når det er svært at finde den voksne oppe i træet.

Dagens gang i børnehaven handler på den måde både
om at lege og lære på en gang. Læringen er bare ikke
struktureret ud fra det, vi oftest forbinder læring med.
Nemlig at man sidder stille og lytter. Børn i børnehaverne er i gang fysisk, helt fra vi modtager dem som
treårige, og til vi sender dem i skole som seksårige,
med at bruge deres kroppe. Det er en helt naturlig del
for dem at løbe, hoppe, trille og svinge sig igennem
dagen. På den måde bliver de mere og mere bevidste
om deres kroppes formåen, og det som giver dem ro på
sigt, til at forfine evnen til at skulle sidde stille og lytte
i skolesammenhænge. Derfor er det vigtigt at lade de
små bevæge sig mest muligt selv og ikke fratage dem
en vigtig læringsproces, ved at løfte, fragte og overtage
deres gøremål i det daglige. For barnet er det vigtigt
at få lov til at øve sig på netop det niveau, barnet er
på - mange gange - ikke bare tre eller ti gange, men
hundredvis af gange med at tage jakke på, lyne den, og
tage sko på. Det er hundesvært i starten, men langsomt
vinder de mere og mere viden, og oplever små sejre
hver gang det lykkedes dem. Det er disse oplevelser,
som styrker barnets tro på sig selv, og giver dem bedre
betingelser til at løse næste opgave de stilles overfor. 
Vi arbejder i Brylle børnehave med nærværet, og derfor
arbejder vi også hele tiden med at være tilstede i at
hjælpe, når lynlåsen driller og støvlerne ikke vil lukkes.
Så vores primære mål er ikke nødvendigvis at komme
på store ture eller producere mange produkter barnet
kan vise frem, men vores mål er i stedet at være til

stede sammen med børnene i nuet, og sammen blive ved
med at blive bedre til netop det. 
Tiden sammen med nye ansigter gør det muligt for os, som
voksne at forholde os til vores praksis, og derfor er vi enormt
glade for at have fået lov til at være en del af samarbejdet
med de studerende fra Accrington, og håber, at det kan blive
til en fast del af Brylle børnehave, at vi også kan være med
til at skabe nye tanker i England.
Rikke Johannesen
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PORTRÆT AF
KENT HØJMARK,
BRYLLE AUTO
Brylleborgeren har besøgt Kent Højmark indehaver af
Brylle Auto. Kent har beredvilligt svaret på en række
spørgsmål.
Hvorfor købte du Brylle Auto i 2010?
- Jeg havde været ansat et andet sted i 27 år og ville
gerne have mit eget. Jeg har altid rodet med biler, og da
jeg er fra lokalområdet (født i Brændekilde
og spillet fodbold i Brylle Hallen), var
det nærliggende at købe værksted i
Brylle, da Marxen satte det til salg,
sagde Kent. Han tilføjer, at han
har to svende og overvejer at
udvide med en lærling i nær
fremtid.
Hvordan kan et værksted som
Brylle Auto overleve i konkurrencen med de store værksteder i
Odense?
- Det kan jeg sagtens, siger Kent. Jeg
har nogle fantastisk dygtige medarbejdere,
og vi er meget dygtige til fejlfinding på biler, som har
problemer. Desuden er vi meget ærlige overfor kunderne,
og reparerer aldrig noget, som bilejer-ne ikke er informeret
om. Vi prøver også altid at hjælpe bilejere, hvis der opstår
akutte problemer. Kan vi ikke reparere på stedet, har vi
altid en kundebil til rådighed. Vores service er i top, og det
værdsætter kunderne.
Hvorfor kalder I jer AUTOMESTER?
- Som medlem at Automester-ringen opnår kunderne en
række fordele: Bl.a. er der 3 års garanti på udskiftning af
fx en kobling. Der er også 3 års garanti på bildæk købt hos

os. Som medlem af Automester sikrer vi også, at vores
mekanikere hele tiden er opdateret uddannelsesmæssigt.
I er et forholdsvis lille værksted – kan man få alt lavet på
sin bil hos jer?
- Det kan man, svarer Kent prompte. - Vi klarer alle former
for skader, også forsikringsskader og rudeskader. Vi må
også lave service på nye biler, selv om de er købt
et andet sted. Desuden har vi alt indenfor
testudstyr, hvilket betyder at vi også kan
teste helt nye biler med meget ekstraudstyr. Desuden fører vi elektronisk
servicebog, så alt hvad der laves på
en bil, gemmes på bilfabrikkens servicenummer.Som tidligere nævnt,
følger vi med udviklingen, både hvad
angår værktøj, testprogrammer og
uddannelse.
- Selv om du ikke får din bil repareret
hos os, er man altid velkommen til at
benytte vores vaskehal. Køber man et vaskekort til 1000 kr, kan man få vasket sin bil for kr
44,25 pr. gang, tilføjer Kent.
Desuden opbevarer vi dæk for kunderne til en rimelig pris,
hvis man forår og efterår foretager dækskifte.
Kent slutter med at sige, at han i de snart 6 år, han har
været i Brylle, har oplevet en meget fin opbakning fra
lokalsamfundet, og han er sikker i troen på, at der vil være
bilværksted i Brylle i mange år fremover.
- Tillid og god service vil også være nøgleordene i årene
fremover, slutter Kent samtalen.
Eigil Kristensen
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BRYLLE FDF

LANDSLEJREN STÅR FOR DØREN
- D.V.S. 12.000 UNGE SAMLET
- KONCERT OG FED STEMNING!

Vi var igen med til julemarked i Brylle forsamlingshus
december 2015. Børnene og lederne samt forældre havde
lavet bolcher, småkager, nisser, juledekorationer og meget
mere. Af et par flinke folk havde vi fået en masse fine blomster, som vi kunne sælge, samt flotte juletræer og pyntegran, somblev solgt udenfor.
Stor tak til alle, der købte ved vores bod. FDF‘erne var på
scenen og sang nogle sange, så julestemningen var i top.
Inden alle gik på juleferie, var vi forældre inviteret til at se et

sjovt, flot og nyfortolket juleteaterstykke, der var lavet flotte
rekvisitter og kostumer af børnene selv. Det hele sluttede af
med æbleskiver og pakkeleg.
I år er vi startet med at lave strandstole og bålkapper, og
efter vinterferien skal der laves små dolke, så alle har sin
egen helt unikke dolk. Derefter starter vi så småt op på
forberedelser til den store Landslejr, som til sommer skal
foregå på Sletten ved Silkeborg. Det er en kæmpe oplevelse,
da der er FDF’ere fra hele landet, og det bliver kun afholdt
hvert 5. år.

!

KOM
OG VÆR MED
I BRYLLE FDF
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ÅRET DER GAK
Året 2015 bød på en række højdepunkter. I det følgende kan du
læse nogle af dem.
En ny fugl Føniks i form af vor genopbyggede Dagli’Brugs rejste
sig fra asken og blev indviet med taler og blæsermusik. Omsætningen steg pænt, men gik atter ned grundet det omfattende
gravearbejde i vejene, der skyldtes nedlægning af rør til fjernvarme. Heldigvis steg omsætningen atter, da fjernvarmeroderiet
var overstået. Vort gamle klenodie, Rytterskolen fra
1721, kunne fejre renovationen af sin store
stue, der var tilendebragt med genophængning af de mange billeder.
Og så fik kvinderne også deres, idet
deres valgretstilladelse for 100 år siden
blev fejret på Rytterskolen på storladen
vis. Brylleborgerne kunne glæde sig
over mange arrangementer, udbudt
af Rytterskole, Kirke og Sognehus.
Lad mig nævne busturen, der fulgte i
Monrads spor, i forsamlingshuset var der
gensyn med dilettanten, og ikke mindst var
Jim Lyngvild et stort tilløbsstykke, hvortil kun vor
damebestand havde adgang. Rideskolen i Render havde gjort sig
fortjent til en stor koncert med Rasmus Nøhr. Den trak
mange hundrede mennesker.
Vi kunne også glæde os over en dejlig
blødtrafikvenlig sti, der forbinder Brylle med
Knarreborg. Landsbyordningen fik en stor
børnehave-vuggestue etableret, og børnehaven ved skolen blev omdannet til en privat
af slagsen. I den forbindelse kan vi glæde

os over en stor tilvækst i børnetallet i vort område, hvad
der sikrer institutionernes levedygtighed. Den udvikling er
også bemærket af kommunalbestyrelsen, der har indset, at
kommunens udvikling ligger i vor ende. Men vore omgivelser
bliver ikke plastret til med byggeprojekter, idet en omfattende skovrejsning er på tegnebrættet. Det vil give os dejlige
rekreative områder med plads til og muligheder for sunde
fritidsaktiviteter. Der er fældet en hel del store træer på
kirkens grund. Nu er den mere synlig fra nord, og meningen
er, at der skal etableres en sti fra sognehuset til Tobovej, og
i forbindelse med den etableres et område, der plantes
til med blomster til selvpluk.
Og så var der valg. Ville vi have mere EU eller ej? Det
blev også i vort område til et klart nej og det med
den sædvanlige flotte stemmeprocent, der er reglen
i Brylle.
Men alt var ikke lutter idyl. Hele 5 heftige storme/orkaner - Dagmar, Egon, Freja, Gorm og Helga, huserede
også i Brylle. Det var ikke så få trampoliner, der i beskadiget form skiftede opholdssted, og også nogle drivhuse
lettede, og mange ruder i dem gik itu. Og hvad
årets vejr angik, så blev det rekord varmt,
blæsende og ind imellem ganske vådt.
2015 blev også året, hvor Boldklubben
afholdt sin sidste traditionsrige julefrokost, og Brylle leverede juletræet til
Flakhaven. Juleaftens dag var der ca.
550 i kirken, og på årets sidste dag
var vi ca. 50, der sluttede af i våbenhuset med en festlig gudstjeneste med
efterfølgende champagne og kransekage,
en god Brylletradition.
Nu bliver det spændende at se, hvad indeværende år bringer
brylleborgerne af godt og mindre godt. Af det gode ligger en
ny flot multibane ved Hallen nok lige for, start på byggeri på
en af storparcellerne i Krybilyparken, og mon ikke at brylleborgerne får en Facebook hjemmeside at boltre sig på?
Vi skal gøre os klart, at de mange tilbud til brylleborgerne
ikke mindst skyldes de mange frivillige. Den frivillige indsats
er meget vigtig. Der er også plads til din frivillige indsats.
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Godt nyt år, Ole Sand

BOOKINGSYSTEM

I bestræbelserne på at optimere udlejning af haltimer gældende for alle haller, fik vi sidste sommer besked på,
at Brylle Fritidscenter skulle have et bookingsystem, og at
et sådan system var en af betingelserne for fortsat at opnå
haltilskud fra kommunen.
Da vi imidlertid på ingen måde var kommet til den digitale
tidsalder i BFC, stod vi på dette tidspunkt på bar bund og
dog, for andre haller i kommunen var tidligere startet op,
og havde i samarbejde med DGI valgt et system, der hed
Conventus.
Med hjælp fra Bjarne Stenhøj, Vissenbjerghallerne, og Kai
Hou fik vi den første instruktion i Conventus-systemet, og
et domænenavn blev købt.

Alle kan så gå ind på hjemmesiden/bookingsystemet og
se udlejningstider i hallen (og senere multiarenaen) og så
ringe til Betty/Arne og reservere tid i hallen/multiarenaen.
Telefonnumre der kan ringes på:

Betty 20877220 eller Arne 4011115
Aftalt tid vil fremgå af bookingsystemet.
Der vil i løbet af foråret blive opsat infoskærm i Fritidscentret, som vil vise bookede timer samt øvrige informationer
om arrangementer og lignende i Centret.

bryllefritidscenter.dk

For yderligere optimering placeres i løbet af februar en
telefonsvarer i Fritidscentret (da der IKKE er fast personale
ved Centrets telefon 64751630), som oplyser om ovennævnte samt telefonnumre på:

Derefter fik vi lavet en hjemmeside, der kan ses nu, men
som når den er færdig udarbejdet, fortæller lidt om Fritidscentret m.ht. hvem der er i bestyrelsen, diverse udvalg,
evt. nyheder o.s.v. samt også indeholder bookingsystemet.

Der vil på denne telefonsvarer IKKE kunne indtales evt.
besked.

Kasserer Finn Henriksen 2160646 eller
Formand Mogens Rasmussen 24208232
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STATUS PÅ MULTIBANEN
VED BRYLLE FRITIDSCENTER
I mere en 2 år har en arbejdsgruppe arbejdet med at skaffe
midler til at opføre en ny multibane med legeområde på det
sted, hvor den gamle multibane ligger.
Den gamle bane er ubrugelig og ligger øde hen. Den er en
skændsel for området, herunder Krybilyparken og Agertoften
– ja for hele byen.
Derfor satte en gruppe af mennesker – for mere end 2 år
siden – sig sammen, og tænkte, at noget måtte der gøres,
og der måtte gerne tænkes stort. Arbejdsgruppen bestod og
består af repræsentanter fra Boldklubben, Fritidscenteret og
Landsbyordningen. Boldklubben ville gerne have en brugbar
multibane og skolen, børnehaverne, beboerforeningen, gymnastikforeningen o.a. ville gerne have multibanen kombineret
med et nyt legeområde.

Arbejdet gik i gang. Anlægsfirmaer blev kontaktet og tegninger tegnet. Det stod hurtigt klart, at projektet ville blive
dyrt, så sideløbende begyndte arbejdsgruppen at kontakte
fonde og kommunen for at hente midler til realisering af
projektet.
Mange breve er skrevet, mange møder er holdt med mange
og lange diskussioner. Vi har været vedholdende i arbejdsgruppen, og det ser ud til, at arbejdsgruppens stædighed
bærer frugt.
I skrivende stund afventer vi svar på en ansøgning sendt
til DBU/NORDEA-FONDEN. Bliver dette svar positivt, vil et
projekt til omkring 1,3 mio. kroner kunne stå færdigt i løbet
af sommeren.
I arbejdsgruppen gruppen går vi efter den optimale løsning
– og er pt. meget optimistiske. Hvis DBU vender tommelfingeren nedad, vil vi overveje, om der skal søges nye fonde eller
påbegynde byggeriet i en reduceret udgave.
På tegningen herover kan man få en ide om, hvordan det
færdige resultat kommer til at se ud.
Alle børn og voksne i Brylle-området kan se frem til et nyt
moderne og spændende aktivitetsområde i det, der efterhånden er blevet bymidten.
Eigil Kristensen - Multibanekoordinator
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VERNINGE HUSFLID
Kurser i Verninge Husflid Marts og April
Trædrejning 5. marts
Huset i Brylle underviser Ejler Lungstrøm
Filteværksted 5. marts
Verninge skole underviser Mette Østman
Keramik u. drejeskive 8. marts
Årup underviser Elly Petersen
Raku 29. april
Årup underviser Elly Pedersen
Seniorkor
Korleder Lars Enegård Nicolajsen
Husk
Hver fredag korsang i Menighedshuset i Brylle
Familiekurser
”Kreative dage” på Lilleskov Teglværk i uge 29
Yderligere oplysninger/ tilmelding
www.verninge.husflid.dk tlf. 64762294 - 21797983

SOMMERSKOLE
FOR BØRN
Huset, Tobovej 45, Brylle

Billedskole i uge 26
Vi vil lave smalle, runde og trekantede billeder.
Vi vil fabulere, fantasere, farlige og frydefulde væsener.
Vi vil lave figurer med flotte farver og af godt skrot.
Vi vil bruge våde farver, farve-kridt, tusser mm.
Deltagerbetaling er inkl. materialer
Underviser Karin Hald
Vi holder fernisering fredag 1. juli kl. 13-14.
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VIGTIGE TELEFONNUMRE I BRYLLE OG OMEGN
Beboerforeningen Brylle

Formand: Tommy Dalgaard
tommydalgaard@mail123.dk
Kasserer: Bjarne S. Andersson
bjarne.s.andersson@hotmail.com
Bestyrelsen:
Henrik Gabs
gabs@henrikgabs.dk
Carsten Damgaard
c.d.s@mail.dk
Christian Rasmussen
Annette Clemmensen
anettebrolykkepedersen@yahoo.dk
Hanne Winther
hannew@ofir.dk

29 46 63 53
29 80 51 12
40 88 18 80
40 42 37 97
25 70 16 98
27 14 19 76

VIGTIGE TELEFONNUMRE

Brylle Boldklub

Formand: Poul Krog
poulmkrog@sport.dk
Seniorformand: Mads W. Rasmussen
madswrasmussen@live.dk
Ungdomsformand: Kent Kirkegaard
kirkegaardkent@gmail.com
Kasserer: Leif Kristensen
leif@proaccounts.dk
Bestyrelse:
Lars Rasmussen
brylle23@hotmail.com
Henrik Østergaard
kroggaardsvej@hotmail.com
Johnny Godbersen
johnnygodbersen@gmail.com
Webmaster: Lars Christensen

23 83 41 62
23 71 08 70
26 91 73 69
51 89 26 89
50 47 48 94
26 28 38 69
29 43 44 49
30 37 07 77

Brylle FDF

Formand: Birthe Beyer
bbeyer@mail.dk
Bestyrelsesmedlem: Kim Hansen
kim.fireball@gmail.com
Bestyrelsesmedlem: Judith Freltoft
jufr@live.dk
Rep. Fra menighedsrådet: Birthe Sørensen
birthesoerensen@gmail.com
Kredsleder: Christian Møller Pedersen
cmpedersen89@hotmail.com

50 59 00 64
40 23 91 28
27 48 27 48
24 46 38 56
41 17 83 60

Brylle Forsamlingshus

Formand: Kai Hou
formand@brylle-forsamlingshus.dk
Udlejer: Irene Hou
info@brylle-forsamlingshus.dk

64 75 16 57

Brylle Fritidscenter

Formand: Mogens Rasmussen
mprasmussen48@gmail.com
Næstformand: Henning Berg
h-berg@email.dk
Kasserer: Finn Henriksen
finnbhenriksen@sol.dk
Sekretær: Arne Roger Nielsen
arneogbetty@gmail.com
Bestyrelsesmedl.: Carsten Olsen
foxolsen@youseeme.dk

24 20 82 32
61 76 32 64
21 60 64 68
40 11 11 15
20 14 25 39

Brylle Gymnastikforening
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Formand: Marie Krusell Howitz
formand@bryllegymnastik.dk
Næstformand: Thomas Bruun Storm
naestformand@bryllegymnastik.dk
Kasserer: Thomas Bruun Storm
kasserer@bryllegymnastik.dk
Badminton: Marie Krusell Howitz
badminton@bryllegymnastik.dk
Gymnastik:
Mette Flintholm
gymnastik@bryllegymnastik.dk
Mette Wandrup
gymnastik@bryllegymnastik.dk
Hjemmesiden: Kalle Bøgh
webmaster@bryllegymnastik.dk

40 75 85 54
23 20 85 17
23 20 85 17
40 75 85 54
22 31 76 10
28 71 37 92
29 80 20 40

Brylleborgeren: Kim Holst
brylleborgeren@bryllegymnastik.dk
Fritidscenteret: Gitte Søderholm Roger
fritidscenteret@bryllegymnastik.dk

61 26 38 78
20 16 70 00

Brylle Landsbyordning

Leder af landsbyordningen: Trine Traun
brylleskole@assens.dk
SFO: Trine Traun
brylleskole@assens.dk
Agerholm Børnehave og vuggestue:
Dorrith Arnecke - doarn@assens.dk
Bestyrelsesformand: Mette Fynbo
mettefynbo@hotmail.com

64 74 65 75
64 74 65 83
64 74 66 72
25 39 72 77

Brylle Menighedsråd

Formand: Vagn Top
vagn@ferie-fyn.dk
Næstformand, kasserer: Eva Hansen
evahansen141@gmail.com
Kirkeværge: Birthe Sørensen
birthesoerensen@gmail.com
Kontaktperson: Inge Sand
sand@mail123.dk
Sekretær: Mette Krogsgaard
mettejanus@c.dk
Medlem: Mette Østergaard
meost.fro@gmail.com
Sognepræst: Dorthe Terp Dahl
DTD@KM.DK
Graver: Kristian Skytte
graverbrylle@gmail.com

22 47 07 77
21 75 07 57
24 46 38 56
23 23 00 43
21 96 17 15
29 21 42 80
64 75 13 17
40 37 29 52

Brylle Private Børnehave

Leder: Rikke Feldborg Johannesen
leder@bryllebh.dk
Formand for bestyrelsen: Jacob Andersen
info@bryllebh.dk

53 60 71 15
61 28 79 52

Landsbyambassadør
Bente Paulli
bente@paulli.net

64 75 15 07

Lokalrådet i Brylle

Rep. Skrattelauget: Lydia Top, Stærmosevej
nele.top@hotmail.com
Rep. Render by: Patrick Giolitti
pgiolitti@hotmail.com
Rep. Beboerforeningen: Tommy Dalgaard
tommydalgaad@mail123.dk
Mogens Tøttrup
amtott@hotmail.com
Vagn Top
vagn@ferie-fyn.dk
Brian Barkholt
brian.karkholt@gmail.com
Kai Hou
formand@brylle-forsamlingshus.dk
Eigil Kristensen
eigilkri@gmail.com

22 21 32 83
27 13 88 53
29 46 63 53
40 16 60 37
22 47 07 77
24 63 09 37
22 84 46 71
30 35 36 79

Redaktionsudvalget BrylleBorgeren

Eigil Kristensen, Mads Hansensgade 13, Brylle
eigilkri@gmail.com
Tommy Dalgaard, Mads Hansensgade 9, Brylle
tommydalgaard@mail123.dk
Ole Sand, Krybilyparken 7, Brylle
inolsand@gmail.com
Judith Freltoft, Stærmosevej 116, Render
jufr@liv.dk
Maud Hansen, Toftevej 11, Brylle
info@mh-kontorservice.dk

Tommerup Rideklub

Daglig leder: Kjeld Frederiksen
Formand: Stine Borgesen
stine@michaelsmaskinstation.dk
Kasserer: Tina Hein Lauridsen
tinahein24@gmail.com

30 35 36 79
29 46 63 53
61 29 33 16
27 48 27 48
40 98 40 46
40 35 77 81
28 10 30 34
41 41 08 24

Vores entreprenørafdeling tilbyder følgende:
•
•
•
•
•
•
•

Kloakering
Jordarbejde
Anlægsarbejde
Slamhåndtering
Spuling
TV-inspektion
Nedbrydning

• Oprensning af søer
• Dræning
• Op- og indmåling
med GPS
• Snedrydning og
saltning
• PE-svejsning

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

• Dame &
herre klip
• Følger
tidens
trends
• I konstant
udvikling
• Høj
kvalitet
• Gerne
tidsbestilling

SALON

AGERTOFTEN 14

HERDIS
BRYLLE

64 75 20 88
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Se film på STARK.dk

“KompRomiS...

deT fungeReR iKKe foR mig”
Martin Agerbo Murermester

STARK Tommerup
Møllebakken 34 • 5690 Tommerup • Tlf. 6376 1200
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Kom og få et kig på vores
lækre KØKKEN OG BAD udstilling
Vi sælger kvalitets køkkener fra Artego! Kom ind og se den
flotte udstilling. Vi hjælper dig gerne med at finde frem til
den rigtige løsning til dit hjem, og vi måler gratis op.
Første lørdag i hver måned har vi en ekspert fra fabrikken
til at vejlede dig, og i hverdagen kan vi selvfølgelig også
hjælpe dig.

hvidevarer • elartikler • belysning

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

Layout og rentegning af
logo
annoncer
foldere, flyers
foreningsblade
brochurer
brevlinie
udstillingsmaterialer
plakater, rollups
bannere
tekstredigering
korrekturlæsning
sprogskift

2748 2748

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ø J E F O R D E TA L J E N !

JUDITH FRELTOFT
STÆRMOSEVEJ 116
5690 TOMMERUP

JUFR@LIVE.DK

SP

AR
FRIt VALG
FRITIDSSÆT 550,-

Fritidssæt

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

29995

k

w
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.d

ww

WWW.INTERSPORT.DK
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www.brylle-tomrer.dk

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

Kunde-

bag forretningen

3L-Ludvigsen A/S Vibækvej 100 5690 Tommerup

Klargøring til syn
Rustarbejde
Forsikringsskader
Bremser og styretøj
Service
Autogården Tommerup
v/ Frank Hansen
Tallerupvej 6
5690 Tommerup St.
Mobil 30117631
Fastnet 64761412

64 76 11 16
Åbningstider:
Mandag - Fredag 05.00-20.00
Lørdag - Søndag 05.00-18.00

64761075

81751020

Tommerup
Tømrer & Snedker
TOMMERUP OG HÅRBY

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

Glasarbejde • Nybygning • Tilbygning
Ombygning• Tagarbejde • Renovering
Speciale: Døre og vinduer efter mål
TALLERUPVEJ 49 · TOMMERUP ST. · 5690 TOMMERUP

• Affald fjernes med grab

Torben Slagter
Tlf. 25 17 60 80 /

• Containere udlejes
• Grus, sten og muldjord
leveres

64 76 20 21

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

Albanigade 15
5000 Odense C
Åbent alle hverdage
E-mail: hlr@advobo.dk

MURERMESTER
HENRIK SVENDSEN
TOMMERUP ST.

TLF. 64762601 / 40164208

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

Brylle Industrivej 9
5690 Tommerup
Tlf. 6475 1415
Mobil 2043 3922
sh@arnenielsenbrylle.dk

Ring og bestil på:

64 76 18 00

Bilka

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

Smart tøj og sko
Vi har bl.a. Bessie, Frandsen, Fransa,
inFRONT, 2-Biz, ReMind, Peppercorn, Skovhuus,
Sol-Design og Triumph

Tallerupvej 23 · Tommerup St. · Tlf. 64 76 15 88
Algade 34 · Haarby · Tlf. 64 73 24 66
Bredgade 51 · Aarup · Tlf. 64 43 17 71
www.lizette-mode.dk · facebook: lizette-mode

Lidt ud over
det sædvanlige

Super Brugsen
Tallerupvej 16
5690 Tommerup St.
Tlf. slagter 64 76 15 76
Tlf. kontor 64 76 14 18
Fax 64 76 14 21
Giro 3 00 66 11

31

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
Udgravningog 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!

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

Lillesmedens VVS
Autoriseret VVS installatør
Erik Hansen
Ternevej 21 · 5690 Tommerup

Telefon
Mobil

64 75 11 12
24 44 67 15

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

