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NYTÅRSAFTEN I STRÅTÆKTE HUSE
For mange er nytårsaften fyldt med gode traditioner. Man samles med
familie/venner tidligt på dagen for at være fælles om madlavningen,
pynte festligt op mm. En dag, hvor de fleste glæder sig til at slappe af
i hyggeligt samvær og tænker ikke på dagligt arbejde, huslige pligter
mm.
For os, der har valgt at bo i et gammelt stråtækt hus, er sandheden
en helt anden. Nytårsaften er fyldt med nervøsitet, angst og et sandt
psykisk mareridt, som ikke kan blive overstået hurtigt nok.
Den følelse deler vi med mange af vores ”stråtækte” naboer. Der er
regler om, hvordan naboer til et stråtækt hus skal opføre sig i forhold til
at skyde fyrværkeri af, men mange ved det ikke, eller også tænker de
ikke over det.
MEN så kom nytårsaften 2015/16, hvor der for første gang i alle de år,
vi har boet i Brylle, næsten ikke blev skudt fyrværkeri af tæt på os, og
hvor vi turde gå på besøg hos en nabo.
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Derfor en kæmpe stor tak til alle vores kære naboer omkring
Dannesbovej/Mads Hansensgade. I var med til at gøre denne
nytårs-aften helt speciel for os, og vi er jer dybt taknemlige over jeres
hensyn og håber, at succesen vil gentage sig i fremtiden.
Det er jo helt unikt, at vi her i Brylle har så mange velbevarede stråtækte ejendomme, som signalerer byens alder og historie. Vores
ejendom er fra 1777 og bringer i sine 239 år mange gode historier
med sig. Vores håb
er, at alle vil være
med til at bevare
denne unikke del af
Danmarks-historien.
Mange
”nytårs” hilsner
Familien
Klingenbjerg
Dannesbovej 6

Leder

november

i Brylle
I den første halvdel af november har brylleborgerne
sagt farvel til to prominente borgere i Brylle. Den ældste, Peter Drud, som døde i en alder af 94 år, kan man
læse om i BrylleBorgeren, idet uddrag af hans livshistorie bringes i øjeblikket. Den yngste, Peter Jensen,
som omkom på tragisk vis ved en ulykke i en alder af
50 år, har tidligere skrevet en leder i bladet.
Fælles for de to er, at de hver på deres måde har gjort
en forskel. De var markante og synlige, og de ydede
en stor indsats for lokalområdet.
De har på hver deres måde medvirket i den proces,
der betyder, at Brylle i dag fremstår som en landsby
i udvikling med skole, vuggestue, børnehaver, fritidscenter og et blomstrende foreningsliv.

Peter Jensen har endvidere stået for udstykningen i
Krybilyparken, så byen er klar til at modtage nye beboere. Den kommende skovrejsning kan også nævnes.
Peter Druds begravelse fra Tommerup Kirke samlede
folk fra hele sognet, og aldrig har der været så mange
til bisættelse i Brylle Kirke, som da Peter Jensen blev
bisat, et udtryk for hans store netværk i området.
Vore tanker går til de efterladte. I kan være stolte af
dem – det er vi andre borgere i Brylle også.
De gjorde en forskel, og vi siger tak for deres engagement.
Redaktionen af BrylleBorgeren
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U 6/U7/U8 og U9
Så er vi igang indendørs. Vi har skiftet det fugtige græs ud
med de varme tørre gulvbrædder. Skulle du have lyst til at
komme op og træne med os, er det gratis i prøve perioden.
Vi har forskellige hold for de små. Det er både drenge- og
pigehold.
U6/U7 Hold ved Martin Tlf 24818099 - Træning i hallen
Mandage 17.00-18.00
U8 Hold ved Ulrik Tlf 40290540 - Træning i hallen
Tirsdage 16.30 - 17.30
U9 Hold ved Michael Tlf 30807040 - Træning i hallen
Torsdage 17.00-18.00
Vi har også U14/U16 pigehold, som giver den gas i
Mesterrækken
Træner Morten og Jesper kan kontaktes på
tlf. 28184674
Så vil trænerne og ungerne fra U9 holdet godt benytte
lejligheden til at sige mange tak for den fine sponsorgave
i form af indendørs sko til hele holdet.
Håber at se en masse nye til næste træning. Vi har det
nemlig ski´sjovt!

Stor tak til:
www.Travel-deal.dk
v/ Michael Roger
www.scandisolution.dk
v/ Jesper Petersen
www.markussensport.dk

Fodbold for mænd der er oppe i årene
Mange tror at sæsonen er slut for de ældre mænd og deres
fodbold t, men sådan er det ikke.
Sommerturneringen er slut og både veteranerne og superveteranerne sluttede sæsonen rigtig fint. Så fint at der også i
det nye år er muligt at spille fodbold i Brylle hvis man er over
40 år. Ja vi har også spillere som er langt oppe i 60’erne med.
Det eneste det kræves for at deltage, er kærlighed til fodbold
og at man kan opføre sig ordentligt på en fodboldbane. Vi er
jo rollemodeller….
I den kommende sæson arbejdes der på, at udvide samarbejdet med Tommerup Boldklubs ældre-afdeling. Samarbejdet
fungerer rigtig godt allerede nu, men det kan blive endnu
bedre. Så har du lyst til at spille fodbold med andre ældre –
på et seriøst plan – så henvend dig fx til Eigil Kristensen på
tlf: 30353679.
Hele vinteren spiller vi hver onsdag aften på kunstgræs i
Tommerup fra kl. 19.30 til 20.30. Mød bare op og deltag.
Uskarpe billeder fra fodboldafslutningen
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Eigil Kristensen

Team Højfyn U15 Drenge –
Fynsmestre og oprykker til Vest 2
Efterårssæsonen er nu vel overstået, og U15 drengene fra Team
Højfyn kan være stolte af en flot sæson.
Drengene har været lidt kastebold hvad angår træningen, da det
kneb med at finde steder at træne. Kunststofbanen i Tommerup St.
skulle have været renoveret henover sommerferien, men det blev
forsinket, og arbejdet på banen startede først samtidig med, at
træningen skulle starte.
Vi startede med at træne i Brylle og Skalbjerg, men i løbet af september blev der kamp om banerne i Brylle, og vi måtte finde nye
græsgange. Det viste sig, at der ligger 2 baner ved skolen i Skallebølle med lysanlæg – og disse baner kunne vi bruge.
På trods af, at det for nogle blev lidt mere besværligt at komme til
træning, så har der været meget flot tilslutning til alle træningsaftner,
hvor der har været i hvert fald 30 drenge hver gang.
Med de mange drenge til træning hver gang er det fantastisk, at
John fik lokket Emil med som træner, da Daniel pga. studier måtte
stoppe, så vi stadig er 4 trænere/hjælpere hver gang.
Vi startede ud med at have tilmeldt 3 hold til turnering; 1 hold i
Mesterrækken, 1 hold i B-rækken og 1 8-mandshold. Der var desværre store udfordringer med at stille hold, når 8-mandsholdet skulle
ud og spille kamp, hvorfor vi efter 2 kampe var nødt til at trække
holdet.
Holdet i B-rækken har haft hjemmebane i Skalbjerg og sluttede
sæsonen på 4. pladsen à point med SSF2015 fra Faaborg, som
pga. en bedre målscore sluttede på 3. pladsen.

Fynsmestre 2016

Der måtte nytænkning til, og til den første træning efter nederlaget
til Marienlyst gik vi i gang med at træne efter et helt nyt spilsystem.
Efter 2 trænings-aftner med det nye system skulle det afprøves
mod Sanderum – vinderne af Mesterrækken fra foråret. Drengene
havde virkelig fanget systemet, og vi slog Sanderum 5-1, og derfra
var der kun en ting der talte; sejr i de sidste 6 kampe – og det fik vi.
Da Marienlyst satte 5 point til og Tarup/Paarup IF gjorde det
samme, er det nu U15 drengene fra Team Højfyn, der står tilbage
som Fynsmestre 2016.
Med titlen som Mesterrækkevinder og Fynsmester venter den
Jyske/Fynske Vest 2 række til foråret. Det betyder, at vi til foråret
skal til køre til Sønderjylland for at spille fodbold. Det bliver rigtig
spændende at se, hvor gode vi er, når vi skal til at spille uden for
Fyn.
Tak til drengene for en fantastisk indsats henover efteråret – det
være sig både til træning og kamp. Som altid er der stort fremmøde
til træningsaftnerne – selv nu hvor mørket har meldt sit indtog, og
vintertræningen er startet. De 2 første gange har der været over 30
drenge hver gang.
Tak til forældrene for jeres opbakning, I møder op til kampene,
uanset om det er hjemme eller ude. Mange tak for det.
Til sidst skal der lyde en tak til vores tøjsponsorer:

Strip-Team Højfyn

Holdet har bl.a. spillet 2 udekampe i hhv. Otterup og Morud,
hvor dommerne var så meget hjemmebanedommere, at der efter
kampen var forældre fra begge klubber, der undskyldte den dårlige
dommer. I Strib havde man næsten på fornemmelsen, at det var
dommeren og Stribs træner, der i fælleskab dømte kampen.
Det er meget frustrerende at være ude til sådan nogle kampe, og
drengene bliver under kampene også påvirket af det, derfor er det
også vigtigt, at vi har sådan et godt sammenhold på hele årgangen,
at man til næste træning lige kan få det ud af systemet på en god
måde.
Mesterrækkeholdet skulle have haft hjemmebane i Tommerup, men
pga. renoveringen af kunststofbanen havde vi hjemmebane i Brylle
i de første 2 hjemmebanekampe og på græsbanen i Tommerup i de
sidste 2 hjemmebanekampe. Det er de 9 bedste U15 hold på Fyn,
der spiller i Mesterrækken, og vi var meget spændte på, hvor gode
vi var. F.eks. spiller Tarup/Paarup IF nu i Mesterrækken efter at være
rykket ned fra den Jysk/Fynske Vest 2 række.
Vi startede ud på hjemmebane mod Marienlyst i den første kamp.
I foråret havde Marienlyst 3 hold med i Mesterrækkepuljen, og vi
slog dem alle 3. Om det var de manglende træningskampe inden
sæsonstarten, der gjorde det, eller om vi var for selvfede oven på at
have slået alle 3 Marienlyst hold i forårssæsonen, er ikke til at vide,
men vi tabte i hvert fald 4-1 til Marienlyst – og dermed så sæsonen
lidt mere svær ud, end vi havde håbet på.

U15 M: Højfyns Murerforretning ApS og
Aagard Maskinservice
U15 B: SuperBrugsen Tommerup St., Direkte Import og
Totalbanken
U15 8M: Middelfart Sparekasse
Træningsdragter: Eldorado, Middelfart Sparekasse,
Team Re:Style, Nipa og Brylle Fritidscenter
… og da drenge i 14-15 års alderen vokser hele tiden – søger vi
allerede nu tøjsponsorer, så vi til foråret igen kan spille i tøj, der
passer. Hvis der er nogen, der har lyst til at være en del af holdet,
kan undertegnede kontaktes.
Vi ønsker alle en God Jul og et Godt Nytår!
På trænerteamets vegne
Jan Roger Vittrup

Fynsmesterskabet fejres
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Antal spillede kampe på 1. holdet til og med efteråret 2016
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Brian ”Hue” Ped. 365
Mads Rasmussen 350
Jørn Hansen
299
Morten Juel Jensen 288
Mogens Bonde
279
Henrik Berg Hansen 258
Henning Berg Han. 254
Hans S. Skovsbo 253
Per Hedelund
223
Rene Mortensen
206
Torben Krog
186
Arne Appelgren
185
Bent Hjarngaard
176
Allan Krog
174
John Holst
161
Poul O Pedersen 158
Peter Pedersen
158
Kenneth Panduro 149
Kristian Clemmesen 139
Poul Krog
135
Jesper Pedersen 133
Jørgen Juhl
132
Arne Roger Nielsen 130
Pedersen (Kevin) 129
Frank Mortensen 129
Dennis Rasmussen 125
Martin Jørgensen 125
Johnny Hansen
124
Simon Jacobsen
122
Michael Ejlertsen 112
Klaus Hansen
112
Thomas Foermose 110
Gert Nielsen
109
Poul Mortensen
108
Henrik Juhl
107
Palle Salbo
106
Michel Eckhoff
104
Casper Jensen
103
Jesper Christoffers. 101
Steen Hansen(Tarok) 101
Sam Hansen
96
Ole Ross
94
Poul Hjarngaard
91
Carsten ”Bæk” Ped. 91
Bernt Stærke
89
Robert Ragner
83
Arne Henningsen
81
Søren Brokmose
80
M. Larsen(Elkær)
80
Morten Ellegaard J 78
Mads Jørgensen
76
Leif Kristensen
75
Henrik Nielsen
74
Jørgen Jacobsen
74
Michael Jensen
73
Leif Christiansen
67
Mikkel Kock
67
Jannick Larsen
65
Kim Langberg
61
Søren Poulsen
61
Helvang Hansen
61
Alexander Krog
58
Lars Føns
55
Bo Zachariasen
55
Wagner Hansen
54
Kristoffer Krog
53
Jesper Holmgaartd 53
Chr. Daldgaard
53
Kasper Andersen
53
Jack Seidel
52
Tyge Krarup
51
Sebastian Panton
50
Martin Klokker
49
Simon Andersen
48
Bent Andersen
46
Peter Juel Jensen
45
C.H. Christiansen
43
Jesper Lauritsen
43
Jacob Rasmussen 42
Ulrik Larsen
41
Claus Ibsen
41
Kristoffer Thomsen 41
Jimmy Rasmussen 41
Henning Rasmussen 38
Anders Hansen
38
Hans O. Hansen
37
Finn Eriksen
37
Martin S. Andersen 37
Anders Møllebjerg 37
Jørgen J. Mål
37
Rune Sørensen
37
Palle Knudsen
36
Henrik Nielsen
35
Johan Hvitved
35
Carsten Andersen
35
Ole Bendtsen
34
Gerhard Hansen
34
Carsten ”Kyppe”
33
Bjarne Smith
33
Henrik Freund
33
Bo Jeppesen
33
Michel Pedersen
33
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Jonas Kristiansen
33
Danny Balsner
32
Asmus Jessen Rubæk 32
Arne Rasmussen
31
Torben Jensen
30
Jan Hansen
30
Carsten Berntsen
30
Ib Jørgensen
30
Allan Andersen
29
Niclas Winther
29
Morten Nielsen
28
Andreas Mortensen 28
Michael Rasmussen 28
Tommey Skovgaard 27
Bjarne Eriksen
26
Ole Kynde
26
Mogens Rasmussen 26
Niklas Winther
26
Mads Tolberg
25
Morten Voldsgaard 25
Mathias Ditlevsen
25
Jesper Rasmussen 24
Steffen Føns
24
Morten Pedersen
24
Christian Gørlund
24
Bjarne Hansen
23
Martin Jensen
23
Henrik Kromann
23
Sune Kristensen
23
Matias Præstensgård 23
Mikkel Hvitved
22
Jost Jørgensen
22
Palle Mortensen
22
Jonathan Larsen
22
K. Møller Nielsen
21
Christian Rydahl
21
Tommy Larsen
20
Peter Gade
20
Ole Frandsen
20
Michael Skovlund
20
Mikkel Østergaard N 20
Daniel K.
19
Claus Rasmussen
19
Michael Bruntse
19
Aage Bechsgaard
19
Ulrik Damm
18
P. Bonde Hansen
18
Kristoffer Thomsen 18
Thomas Hansen
18
Niels Skovgaard L. 17
Kasper Eland
17
Kristian Pallesen
17
Michael Clausen
16
Lars Møller
16
Jan Jensen
16
Kr. Skovgaard L.
16
Ishan Hu
16
Steen Hansen
16
Søren Lund
16
Peter Junker
15
Niels Knudsen
15
Tonni Frøsner
15
Anders Scharfe
15
Taus Hansen
15
Nicolai
14
Morten Jacobsen
14
Lars Hansen
14
Jørgen Jørgensen
14
Claus Nygaard
14
Jacob Kaufman
14
Claus Madsen
13
Carsten Hansen
13
Ove Hededam
13
M. Jacobsen(røde) 13
Ib Hansen
13
Henrik Østergaard 13
Anders Klokker
13
Jonas Eland
13
Rasmus Buch Pedersen13
Michael Brødholt
12
Peter Hørg And.
12
Per Jørgensen
12
Martin Munk
12
Claus Nielsen
12
Jesper Lagford
12
Michael Pedersen
12
Frederik Lauridsen 12
Kim Brønd
12
Jens W. Sørensen
11
Jan Østergaard
11
Thomas Larsen
11
Teddy Hansen
11
Per Hansen
11
Jørgen Andersen
11
Jens Andersson
11
Michael Dudek
11
Rene Madsen
11
Kristian Jel
11
Jens Adriansen
10
Thomas Hestelund 10
Lars Jacobsen
10
Kim Pedersen
10
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Ivan Jørgensen
Martin Vangsø
Daniel Konradsen
Per Skeby
Paw Pedersen
Morten Magnusson
William Kalør
Brian Hansen
Bjarme Schmidt
Steen J. Hansen
Ole Pedersen
Folmer L. Nielsen
Kim Lund
Martin Johansen
Rene Nissen
Sebastian Tofte
Mikkel Jensen
Frederik Berga
Mads Radoor
Daniel Pedersen
Rene Mouritsen
Martin Sørensen
Jens Madsen
Jacob Eriksen
Dennis Nielsen
Claus Bøje
Stefan Hansen
Michael Reifling
Mike Ib Andersen
Thomas Andersen
Søren Axelsen
Poul Schjerning
Per Knudsen
Morten Henriksen
Kent Kirkegaard
Jacob Hansen
Jonas Watson
Frank Bern
Thomas Jacobsen
Mads Brunse
Jørgen Jørgensen
Jacob Skovgaard
Claus Sommer
Jannick Knudsen
Nicky Schwaray
Nicki Bay
Bjarne Trykker P.
Martin Eriksen
Kim Hansen
Frank Bern
Arne Jørgensen
Daniel Hansen
Mads Sørensen
Kasper Larsen
Kaj Balsner
Kasper Eland
Jacob Pedersen
Kristian Jensen
Jens Henriksen
Jan B. Hansen
Thomas Stiegsen
Mads Bæk
Kristoffer Mostrup
Morten Johansen
Søren Ø. Andersen
Søren Nielsen
Steen Nielsen
Steen Jørgensen
Steen Grønning
Palle Jørgensen
Thomas Dongsted
Mads Bech
Jesper Maintz
Carsten Fox
Niels Erik Stidsen
Morten Henriksen
Mogens Nielsen
Mich. Christiansen
Martin Johansen
Martin Frederiksen
Kim Nielsen
Henrik Jespersen
Hans B. Hansen
Claus Wilsted
Christian Rahn
Carsten Asmussen
Bjarne Sørensen
Bj. Pedersen(Tofte)
Andr. Clemmesen
Jens Andriansen
Kasper Jørgensen
Mathias Jørgensen
Lasse Boisen
John Hansen
Kim Pedersen
Klaus Svendsen
Jan Eriksen
Henrik Petersen
Daniel Johansen
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brylle petanque
Så er sommeren gået, og vi er gået over til vintertid. Det vil
sige, at vi spiller om eftermiddagen, som sædvanligt tirsdage kl. 15.00 og lørdage kl.10.00.
Vi har i sommerens løb afviklet klubtuneringen, og der blev
kæmpet bravt til sidste kamp. Selvfølgelig er der vindere og
tabere, sådan er det jo i spil, og det bliver taget med godt
humør.
Årets vindere blev Kirsten Svensson og John Hansen.
Vi har også afholdt årets rødvinstunering. Dette er et spil,
hvor det tabende hold ryger helt ud af turneringen, så man
til sidst står med et vindende hold.
Vinderne blev i år Johannes Jensen og Poul Svensson.
Til slut vil jeg sige tak for i år og Glædelig jul.
Med venlig hilsen
Brylle Petanque

sommer 2016

tennis

Så er tennissæsonen slut, og vejret har været rimeligt
godt i år, så der er blevet spillet en del på banerne, og
det er jo dejligt.
Men der har været en del, der IKKE har husket at
skrive sig på og glemt at låse ind til banerne.
Både damer og herrer har været ude at spille turnering, og damerne har vundet deres første sejr. Det var
jo en dejlig følelse at prøve det, desuden en vundet
kamp i kampen, man har tabt sine kampe, men vi har
haft det hyggeligt i den ekstra ”kamp” bagefter med
hygge og mad.

Herrerne har desværre ikke kunne spille deres kampe
færdige, da man var kommet så langt hen på sæsonen,
at det var svært at få det passet ind, så vi håber, at det
lykkes til næste år. Vi håber på godt vejr til næste år
og en god sæson, og at vi kan komme ud og vinde lidt
kampe igen.
Skulle man have lyst til at prøve tennis, så starter vi ca.
1. maj 2017, men som sædvanlig er det jo afhængig af
vejret. På gensyn i 2017, og alle ønskes en God Jul og
et Godt Nytår.
Brylle Tennis

Julekoncert i Brylle Kirke
onsdag den 21. dec klokken 19.00

Kom og syng Julen ind sammmen med ”Seniorkoret og ”Odense brass
Band”. I pausen serveres der vin og småkager. Fri entre.
Alle er velkommen
Brylle menighedsråd
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Kampen om fibernet på Stærmosevej
og opland - nord for jernbanen
For et år siden holdt Energi Fyn møde om fiberne med
området, der kaldes Render med opland, området syd for
jernbanen, mod Verninge.
Vi fra Stærmosevej og opland, nord for jernbanen, blev ikke
inviteret med.
Vi bor 12 km fra Odense, men i internettets sorte hul. Det
netværk, vi har nu, kan ikke klare de mængder data, vi efterhånden har brug for. Mens børnene laver lektier på internettet,
venter vi andre lang tid på opdatering. Nogle sider kan slet
ikke åbnes, fordi de er for datatunge.
En hurtig underskriftindsamling har vist, at over 50% af beboerne er interesseret i fiberforbindelse.
Men Energi Fyn sagde nej – vi var for få, og der var for lang
afstand mellem husene. Øv, øv, øv.
Sidst i juni fik vi via Brylle Lokalråd at vide, at der er åbnet
for bredbåndspuljen. Det var en chance for os, og den har vi
grebet! Der var stor opbakning, og der blev hurtig dannet en
gruppe, som ville kæmpe for projektet.
Og vi fik travlt. Vi skulle være færdig til 31. oktober.
Inden da skulle vi vide, hvor mange der var interesseret –
så vi har samlet underskrifter.
Senere skulle vi annoncere projektet, skrive ansøgninger
til kommunen, deltage i bredbåndsmesser, skrive frem og
tilbage til alle, der kunne hjælpe os, samt holde møder.
Kampen med tiden.
Assens Kommune har i modsætning til Odense Kommune
været til stor hjælp (en del af vores område ligger i Odense
Kommune). De medarbejdere, der har arbejdet med sagen,
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satte sig ind i opgaven og var meget aktive. Assens Kommune har bl.a. organiseret en bredbåndsmesse, har givet
tilsagn om økonomisk støtte til projektet (på den måde kunne
vi få flere point hos bredbåndspuljen) – tak for det!
Fra Assens Kommune: Vi har som tidligere skrevet, modtaget
jeres ansøgning til Assens Kommunes Medfinansieringspulje.
Et flot projekt, hvor I har en høj tilslutnings-procent og har
formået at få et sammenhængende projekt på tværs af kommunegrænser. Det er et rigtig godt stykke arbejde!
To udbydere har budt på projektet, og vi har valgt Energi Fyn.
Den 11. okt. holdt vi møde med dem, og allerede den dag
skrev 50% af alle beboere under. En uge senere var vi oppe
på 82%!!!
Så fik vi brev fra Energi Fyn:
“I har gjort et super flot og stort stykke arbejde de foregående
uger - stort ros til jer for den flotte indsats!”
Dette har muliggjort, at vi går udenom bredbåndspuljen og
etablerer fibernet til de tilmeldte adresser! Derved undgår vi
sagsbehandlingstiden hos Energistyrelsen og kan komme i
gang med projektet hurtigere. Vi behøver ikke vente på Energistyrelsens beslutning. Rigtig mange søger puljen – risikoen
for et nej er meget stor.
Vi få nu fibernet – kampen er slut
Det var hårdt, men fantastisk. Alle de ildsjæle i Fibergruppen
Skrattelauget, som har brugt deres tid, har undersøgt, ringet
rundt, snakket med naboer, etc.… Tak for det!
Og al den opbakning fra naboerne til os i Fibergruppen
Skrattelauget var enestående. Tak for det.
Hilsen
Lidia Rybitwa-Top

NO-GO for bredbånd i Render/
Vesterlaugsvej
Mens der etableres bredbånd på Stærmosevej, må RenderVesterlaugsvej-området sande, at det samme ikke gør sig
gældende for dette område.
Signe Thøle fra Energi Fyn har netop sendt denne besked:
Kære Patrick. Ja, det er rigtigt ærgerligt, men det har
desværre vist sig at være svært at trække Render, Tobovej,
Vesterlaugsvej etc. med i projektet.
Oprindeligt var det tre projekter, som blev slået sammen,
men da Møllegyden, Vibækvej og Bindekildevej-området
gik sammen og søgte bredbåndspuljen, som jeg foreslog jer
alle, I skulle gøre, blev det trukket ud som et separat projekt.
De har formået at komme med 79% tilslutning, hvor resten
af området til sammenlig-ning er kommet med 56% - det
oprindelige krav var 72% for hele området.
Så med andre ord mangler resten af området stadig omkring 20 kontrakter for at nå op på 72%. - Hvis vi så ”brugte”

Møllegyden-området til at trække resten af området hjem
med, skulle der stadig findes 16 kontrakter. Dette projekt har
været i gang siden februar og har været udskudt flere gange
- normalt kører vi et projekt over en 3 måneders periode. Jeg
ser det på ingen måde som værende realistisk, desværre,
at vi skulle få de sidste 16 kontrakter hjem, når der over de
sidste 4 måneder kun er kommet 6 nye kontrakter til.
Så beslutningen om at melde området i ”NO-GO” er også af
respekt for de mennesker, der har tilmeldt sig for 9 måneder
siden og gerne vil have en afklaring.
I lokalrådet vi nu drøfte situationen og kikket på muligheden
for at søge midler fra bredbåndspuljen, så bredbånd også
kan etableres i dette område.
Patrik Giolitti og Vagn Top
Næstformand og formand for Brylle lokalråd

Velkommen til nytårs-kur i Brylle
Tirsdag d. 17. januar 2017
kl. 19:00 i Brylle Forsamlingshus
Alle i hele Brylle sogn indbydes
til nytårskur, hvor vi byder
hinanden godt nytår med et glas
champagne og med
kransekage til.
Hensigten med nytårskuren
er, at alle gode kræfter i Brylle
samles for at diskutere, hvilke
ideer og initiativer, som kan
bringe Brylle videre i den gode
udvikling.

Aftenens program:
Velkomst v. formanden
Hovedtaler Finn Brunse, Medlem af Assens byråd.
Dialog forum.
Debat ved café-borde.
Ideerne fra debatterne samles og skal danne baggrund
for arbejdet med den videre plan for den positive udvikling af Brylle-området.
Herefter er der ordinær generalforsamling for Brylle
Lokalråd med valg af nye bestyrelsesmedlemmer.
Dagsorden til generalforsamlingen samt vedtægter
og grundlag kan læses på hjemmesiden:
www.brylleby.dk og på Facebook gruppen Brylle
Alle personer, der er bosiddende i Brylle sogn, er valgbare og stemmeberettigede.
Vi opfordrer alle borgere, der har noget på sinde, samt
foreningsrepræsentanter til at møde op
d. 17. januar 2017.
På vegne af Brylle lokalråd:
Vagn Top, Eigil Kristensen, Tommy Dahlgaard, Kai Hou,
Lidia Rybitwa Top, Brian Barkholt, Patrik Giolitti og
Mogens Tøttrup.
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FILMOPTAGELSEr med

CASPER CHRISTENSEN
& FRANK HVAM
Onsdag d. 21/9, var der igen stor rykind på Manngården
i Render. Casper Christensen og Frank Hvam havde udvalgt Manngården som location for nogle scener, til deres
nye film “De første Danske jordbær”.
Optagelserne foregik hovedsageligt på gårdspladsen samt
i et par stuer og i haven. Allerede 5.30 kom den første
lastbil med diverse rekvisitter og udstyr. Og i løbet af to
timer var hele området fyldt med udstyr og mennesker.
Omkring 100 personer var involveret. Et utroligt setup, for
at optage et par få scener. Men spændende at se, hvor
professionelt hele filmholdet arbejder, og hvor svært det
kan være at få bare en enkelt scene i kassen. En scene i
haven blev taget om mindst 20 gange, før instruktøren var
tilfreds.
I forbindelse med optagelserne havde man så fra filmholdets side valgt at holde pressemøde hos os.

Så kl. 11.30 ankom ca 30-40 presse- og TV-folk fra det
ganske land. Så gården og den lille by var fyldt godt op.
Men da de var kørt omkring 16.00 og møbler, lamper mv
var sat på plads igen, kunne man stort set ikke se, at de
havde været der. En lidt anderledes, men sjov dag, hvor
hestene fik en fridag.
Filmens historie er bygget op omkring den danske elbil
“Ellerten” fra starten af firserne. Mere må desværre ikke
røbes. Den har premiere 30. marts 2017.
Kjeld Frederiksen
Manngården/Tommerup Rideklub

Privat børnepasning i Brylle
Sommer OL blev afholdt i haven med en masse aktiviteter,
mini ræs på scooter, fange sæbebobler og balance gang.
En super skøn dag, hvor alle fik et diplom med hjem.
Sommer udflugt til Galaxen i Nårup med andre private
børnepassere. Børnene blev afleveret om morgenen, og
der blev leget godt på den store legeplads. Efter middagssøvnen, kom forælderne til kaffe. Det var en rigtig dejlig dag.
Til Sct. Hans var vi inviteret på Agerholm at se bål. Der blev
serveret saft og kage, og inden vi gik hjem, spiste vi vores
madpakker.
Vi var med da den nye fine staudehave blev indviet, og
børnene indtog den fine legeplads.
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En god sommerdag på legepladsen fik vi besøg af
Sophias far, som kom kørende i en stor traktor med vogn, til
stor fornøjelse for alle børn. En stor tak til Sophias far Brian
Søberg.
Traditionen tro blev vi inviteret til trim dag i Brylle private
børnehave, hvor der blev løbet mange omgange rundt om
børnehaven. Så velfortjent med saft
og rosiner.
Birthe: www.dagpleje-mariehoenen.dk
28291585 / jan-birthe@live.dk
Mette: www.mettes-dagpleje-brylle.dk
28713792 / wandrup@live.dk
Iris: iris-privat-dagpleje.dk
40332149 / irisejlif@mail.dk

KONCERT I RENDER
Fredag d. 12 august var Tommerup Rideklub og det lille
lokalsamfund Render arrangør af en gratiskoncert med
Rasmus Nøhr, Bo Ewers m.f. Allerede sidste år, blev der
taget initiativ til en koncert med Rasmus Nøhr. Koncerterne afholdes i Manngårdens have.

Konceptet

Konceptet med gratiskoncert var vigtigt. Både børn og
voksne skulle have mulighed for en hyggelig eftermiddag
og aften. For børnene var der legeland med bl.a. hoppepude, ponyridning, ansigtsmaling, opvisning i kaninhop
mv. Uden opbakning fra rideklubben og lokalsamfundet
var et sådan arrangement ikke muligt. Omkring 80 hjælpere deltog aktivt dagen igennem i de forskellige boder
med mad øl/vand, kaffe og ikke mindst som parkeringsvagter, hvor omkring 500 biler skulle på plads.

Selve Koncerten

Der var i år ca. en fordobling af publikum i forhold til året
før. Tæt på 3000 lagde vejen forbi, og alle så ud til at
hygge sig. Det er klart, at når så mange mennesker er
samlet, giver det lidt kø i de forskellige boder, men det
blev taget med smil, da man kunne se og høre musikken
i baggrunden.
Udover Rasmus Nøhr, som de fleste kender, var musikprogrammet i år udvidet med bl.a Bo Ewers, der er kendt
for de lidt finurlige tekster. Herudover spillede Caper
Clowns og En lille pose støj. Begge meget populære
fynske bands.

SponsorerØkonomi

Uden opbakning fra erhvervslivet i form af sponsorrater
var arrangementet ikke muligt. Foruden direkte økonomisk
støtte blev der sponsoreret bl.a. toiletvogn, el-arbejde, køreplader, container, blomster, kaffe og kager mv.
Aftalen med Rasmus Nøhr og bands er, at et evt. overskud
fra salg af mad øl og vand går til dem. Tommerup Rideklub
og byen har så mulighed for lidt indtjening ved salg af kaffe
og kage samt ponyridning.
En del af klubbens overskud er allerede øremærket som
hjælp til en hjertestarter, der vil kunne bruges af både klubbens medlemmer og lokalbefolkningen. Der vil også blive
indkøbt lidt nyt springmateriel.

Fremtiden

På trods af, at vi jo kun er en flok amatører udi koncertarrangementer, har vi alligevel fået blod på tanden og håber
på, at det kan blive en tilbagevendende begivenhed.
Næste års koncert er derfor planlagt og bliver lørdag d.
2. september. Det er Rasmus Nørhs sidste koncert på sin
turné, og han har lovet et brag af en koncert. Så sæt kryds
i kalenderen.
Pva. af Tommerup Rideklub
Kjeld Frederiksen

I en pause var der opvisning af de særdeles
dygtige piger fra Bellinge Gymnastikforening.
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2016/17
Brylle Gymnastikforening
Efterårets regn og rusk er over os. Og sæsonen i Brylle
Gymnastikforening er godt i gang. Vi kalder til samling i
skolens gymnastiksal og i fritidscenteret, og det strømmer til med nye medlemmer.
Det er så dejligt, at I har taget godt imod vores nye
hold, Jumping Fitness. Det blev hurtigt tydeligt for os,
at et hold ikke var nok. Heldigvis var Anja, instruktøren
på holdet, klar på at tage to hold, så vi kunne imødekomme den overvældende efterspørgsel. Vi arrangerer jævnligt Jumping Lørdag, hvor alle nysgerrige er
velkomne til at komme og være med. Det koster 40
kr for de, der ikke er tilmeldt holdet. Man kan også
komme og få en prøvetime i Jumping om torsdagen til
40 kr. Dette skal aftales forud med instruktøren.
De to andre nystartede hold er desværre blevet lukket ned. Det drejer sig om Motion for sjov, pga. for få
tilmeldte, samt Old Boys, pga. sygdom.
Vores Zumba-hold kører også derudaf med både
gamle og nye medlemmer. Gold-holdet har lidt lavere
intensitet end Fitness-holdet og er en mere skånsom
og rolig aktivitet. Der gives rabat for efterlønnere, og

i løbet af efteråret er det stadig muligt at få en gratis
prøvetime på holdet. Gold-damerne ønsker sig at være
lidt flere på gulvet.
Frivilligklubben kører derudaf, dog med pause her i
efteråret, fordi vi ikke har nogle arrangementer. Men så
snart vi rammer 2017, har vi brug for deres hjælp - og
byens opbakning - til endnu et brag af en børnerockkoncert; BØRN to be wild! Det er den 21. januar i kælderen på Brylle Skole. Se plakaterne, læs mere her i
bladet, følg med på Facebook og gå på hjemmesiden,
hvor I kan købe billetter.
Husk allerede nu at sætte kryds i kalenderen søndag
den 19. marts, hvor vi holder gymnastikopvisning,
samt den følgende onsdag den 22. marts, hvor vi
holder generalforsamling med fællesspisning og fri leg i
hallen. Og så er der naturligvis familieløbet BrylleLøb
første onsdag i juni.
Med venlig hilsen bestyrelsen
Gitte Roger, Mette Flintholm, Mette Wandrup
Pedersen, Kalle Bøgh, Thomas Storm og
Marie Krusell Howitz

Spilopperne

En gymnastiksal fuld af superglade børn, højt tempo,
leg og kolbøtter. Fuld fart over feltet, hop og spring,
musik og glæde. Vi øver os på at lave pind, kugle,
sejt kryds og supermand og alle børnene arbejder
supergodt. I år har vi fået gang i vores airtrack til stor
fornøjelse for børnene.

På holdet har vi fokus på at stimulere lysten og evnerne
til at bevæge sig. Vi laver aktiviteter, der stimulerer
barnets sanser, primært følesansen, balancesansen
og kropsbevidstheden. Vi bygger vores motorikbane
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op med elementer med stigende vanskelighed, så vi
kan tilpasse aktiviteterne til det enkelte barns niveau.
På den måde kan vi fastholde motivationen og sikre
udviklingen hos hvert barn.
Vi har Laura og Pernille med som hjælpere igen i år
og de er helt uvurderlige på holdet. Der er flere af
børnene, der har brug for hjælp til at finde modet, nu
hvor mor og far ikke er med inde i gymnastiksalen. Så
er det dejligt at have en tryg hånd at holde i, når man
skal øve sig på det svære.
Kristina og Marie

Forældre/barn

-holdet er for børn mellem 1 og 3 år og deres forældre eller bedsteforældre.
Der er gang i den i gymnastiksalen om tirsdagen. Vi er kommet rigtig godt
i gang og har det super sjovt imens vi styrker vores sanser, motorik og
kropsbevidsthed, gennem lege, sang, dans, og brug af både store og små
redskaber.
Vi hopper, triller, springer og eksperimenterer med vores helt egne bevægelser. Vi leger også på redskabsbaner og med små rekvisitter som tørklæder,
faldskærm, lagner. Forældre
og bedsteforældre kan også
sagtens bruges som sjove
redskaber, og her er der
også inspiration at hente til
lege og bevægelse hjemme
i stuen.
På holdet er det motivation
og glæde ved musik og
bevægelse der er i fokus.

ZUMBA®

ZUMBA® ZUMBA® ZUMBA

Har du prøvet Zumba i Brylle?
Ja eller nej, så kom og se hvordan det foregår anno 2016!
Zumba Gold er for alle, der vil træne mere skånsomt eller
varme op til Zumba Fitness. Det er primært rettet mod
ældre, men unge er også med. Koreografierne er enkle og
tempoet moderat, med herlig musik, der inciterer til sjove
bevægelser. Jeg giver flere og flere anvisninger undervejs
(med mikrofon) om hvordan de øvede kan give den mere
gas, mens andre kan holde sig til grundbevægelserne.
På den måde kan vi have mange sværhedsgrader i en og
samme time! Alle får sved på panden, hvis det er det, de
lyster.

op således at der er masser af gentagelser, og dansetrinene er fokuseret på at udfordre de forskellige muskelgrupper, uden at du føler at du ”træner”.
Nye hold starter op igen til januar. Kom og prøv en gratis
time i december, og få brændt nogle kalorier af inden jul!
Onsdage i hallen: Gold kl. 18.10-19.00, Fitness kl. 19.1020.15. www.bryllegymnastik.dk
Mange hilsener fra Diane Nielsen

Gold-damerne ønsker sig at være
lidt flere på gulvet, så tøv ikke med at
komme og prøve det af. Vi byder altid
velkommen til en gratis prøvetime.
OGSÅ her sidst på året. Husk at der
gives rabat til efterlønnere på alle hold.
Zumba Fitness er for dem, der gerne
vil danse en vis legemsdel ud af bukserne med højt tempo til helt fantastiske
rytmer i alle genrer. Du behøver ikke at
have danset før, og du kan altid danse
med på din egen måde. Det herlige
ved Zumba er, at der ikke er noget der
hedder rigtigt og forkert. Så det gør ikke
spor, hvis vi kommer til at danse i hver
vores retning! Koreografierne er bygget

®

®

®
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Dance Fitness og
Funky Dance Kids
Så er sæsonen danset igang. På begge holder danser
vi til musik som børnene kender.
På funky dance kids, danser vi også til sange hvor de
kan synge med på. I år har vi gjort at forældre ind imellem kommer og danser med sammen med deres børn.
Børnene syntes at det er sjovt at danse med far eller
mor.
På dance fitness er musikken præget af hvad pigerne
kan lide at høre af musik. I år er det mgp sange,
Markus og Martinus, Justin Bieber og en masse andre
skønne sange.
Som slutning på dansen kommer vi de sidste par
minutter helt ned i roligt tempo og får pulsen ned igen.
På begge hold er der stadigvæk flere pladser.
Hilsen Mette Flintholm

Til sidste års afslutning var jeg meget i tvivl om, hvorvidt jeg
skulle starte holdet op igen pga. gymnasiet m.m., men de
søde piger fik mig godt og grundigt overtalt. Jeg har i år 13
piger tilmeldt, hvoraf der både er nogle fra sidste år, men også
nye piger, der er klar på en udfordring.
Dansen, musikken og stilen er meget det samme som sidste
år, dog med nye idéer og med en underviser, som har fået et
års erfaring.
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SÅ er jeg igen i gang
med Dancehall mix
- og fedt er det !

Pigerne er rigtig gode at arbejde sammen med; de forstår hvis
jeg fx er ramt af en forkølelse og ikke kan give mig fuldt ud, og
det er gensidigt, hvis jeg kan mærke på pigerne, at de lige har
en off-day. Så finder vi hurtig ud af, hvad vi skal lave, og hvad
vi ikke skal lave og får det bedste ud af timen.
Jeg forklarer dem jævnligt, hvor vigtigt det er at forstå, at man
gerne må synes, at noget er svært, og at man bare ikke kan
finde ud af det. Bare de prøver og har lyst til at lære, så skal
det nok komme. Jeg lærte heller ikke at danse på én dag. Alt
kommer til de, der gerne vil;-)
De bedste hilsner
Cecilie Maar Holst

Rockkoncert
for hele familien!
kl. 14.00
Dørene åbner / lydprøve
kl. 15.00
Børn To Be Wild spiller
Kl. 16.00
Kom på scenen og prøv
instrumenter
For de mindste
Gymnastik-bane
Racer-bane med 3-hjulede
cykler
Lørdag
d. 21. januar
2017 fra
kl. 14.00

For de voksne
kl. 20.30
Lokalt rockband fra Brylle
Gir’ gratis koncert!!!

En rocktrio, kører rundt på trehjulede ROCK-cykler og
underviser i rockmusikkens barnlige rockklichéer,
Oplev bl.a. BØRN In The USA, BØRN To Be Alive,
BØRN To Be Wild, og mange andre…
Brylle Skole – Tobovej 43, 5690 Tommerup
Forsalg: 65 kr - Dørsalg: 75 kr
Billetter sælges i forsalg på www.bryllegymnastik.dk

De første 100 solgte billetter er med i lodtrækning om trådløs
forstærker fra Hall Audio, den nye topmodel til en værdi af
2.500 kr. (forventes i handelen fra december 2016)
*Maks 1 billet pr. person deltager i lodtrækningen
Evt. overskud går ubeskåret til BGF og Brylle Skole
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Jagtaften
23. september.

I løbet af det sidste års tid har vi afviklet en del arrangementer i forsamlingshuset, og vi er mildest talt målløse
over den store opbakning, der har været ved næsten
alle arrangementerne. Bestyrelsen besluttede sidste år
at satse på nogle nye tiltag, såsom dameaften, retrofest, musikaftener samt jagtaften, for på den måde at
bruge huset til noget kulturelt – og ikke kun til suppe,
steg og is. Vi håber også at kunne ramme et bredere
publikum, så flere kan få glæde af vores faciliteter.
Arrangementerne har tilsammen givet et pænt overskud, hvilket giver os en stor lyst til at fortsætte i den
retning. Vi har dog valgt at sige farvel til vores stand
marked, da der er alt for mange markeder i området.

Som nogen nok har bemærket, er vi i gang med at få
nyt tag på huset. Til dette har Pulje til Landsbyfornyelse
i Assens kommune ydet et tilskud på 82.000 kr., som
skal være omsat inden den 6. januar 2017. For at vi
kunne lave dette nu, har vi måtte optage lån i huset, da
vi ellers ikke ville kunne få glæde af den tildelte pulje.
Dette ville være ærgerligt, da taget er i en sådan stand,
at det måske ikke klarer en hård vinter.
I år har vi også fået indlagt fjernvarme og fibernet i
huset, ligesom november måned er blevet brugt til
renovering af køkkenet, med nye kloakker og nyt gulv.
Vi vil hermed takke Totalbanken og Fjernvarme Fyn
samt private sponsorer for deres sponsorater til disse
renoveringer.
Vi vil samtidig også sige tak
til alle vores annoncører samt
gæster ved vores arrangementer - I er alle medvirkende
til at vores hus kan fremstå så
flot og indbydende.

Brylle Forsamlingshus

Året der gik

Brylle Forsamlingshus vil gerne
ønske alle en God Jul samt
et Godt Nytår. Håber vi ses til
vores arrangementer i 2017.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Brylle Forsamlingshus
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Viggo Sommer med band
9. september.

Verninge husflid
Billedskolen 2017 på Brylle Skole
Billedskolen har 2 kurser, som starter til januar. Det bliver onsdag og torsdag
eftermiddag, et hold for de yngste og et for de ældre børn, fra 0. til 7. klasse.
I skrivende stund har børnene blandt andet lavet naturinstallationer af blade i
og omkring huset Tobovej 45, de er nok borte med blæsten nu.
Underviser på kurserne er billedkunstlærer Karin Hald, der sprudler af ideer,
og som brænder for sit fag.
Billedkunstlokaler, Tobovej 4, Brylle
Se mere om emner og indhold på Verninge Husflids hjemmeside.
I er velkommen til at ringe og høre nærmere på tlf. 6476 2294.
Venlig Hilsen Anette, Verninge Husflid
Mange tak for det flotte blad, glæder mig altid til at se det!

På billedskolen har både store og små lavet smuk land-art med
efter-årets fine blade… børnene dvæler og undres over de enkelte
blades utallige smukke efterårsfarver.
Fernisering har fundet sted onsdag d. 23. november fra 15.45-16.30.
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Der er stadig fuld
fart på Brylle Skole
Velkommen til nye ansigter
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I dette skoleår har vi kunnet byde velkommen til flere nye ansigter på skolen.
Tiden flyver, og de er nu alle faldet godt til på skolen, men I får lige en nærmere præsentation:
Britta Roulund er ansat som
pædagog i SFO og skoledelen. Britta kommer fra en
lignende stilling på Tommerup
Skole. Britta har bl.a. bred erfaring med at støtte børn med
særlige behov. Denne erfaring
bruges bla. når Britta er med
som støtte i en klasse, og der
arbejdes med børnegrupper i
mindre hold.
I SFO’en er Britta den kreative og meget gerne uden for
med bål og hulebygning.
Heidi Bruus er ansat som
lærer, primært til de kreative
fag som billedkunst og Håndværk og design. Heidi har
også bred erfaring som lærer
og brænder især for disse
kreative fag. Ved siden af jobbet på Brylle Skole har Heidi
en stilling som konsulent i
Undervisningsministeriet,
hvor hun netop skal arbejde
med udvikling af Håndværk og design-faget. (Det nye fag
som afløser sløjd og håndarbejde).

Sara Tønder Gudmundsdottir er ansat som
barselsvikar. Sara er
uddannet lærer i 2014 og
kommer fra en lærerstilling på Ebberup Skole.
Sara har bl.a. dansk og
varetager også svømmeundervisningen. I fritiden
dyrker Sara meget sport,
er aktiv spejder samt
hygger med kreative sysler.

I Landsbyordningen
har vi også fået en ny
Teknisk Serviceleder. Det
er Stefan Mortensen, der
har overtaget jobbet efter
Søren Abildgaard. Vedr.
udlån af skolens lokaler
er det derfor nu Stefan,
du skal kontakte. Nummeret er det samme: 25
23 28 20. Stefan kommer
fra en stilling hos Stark i Tommerup. Han bor i Brylle
og er derfor et kendt ansigt i byen.

Layout og rentegning af

jufr@Live.dk
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Stor opbakning til

motionsdagen
Dagen før efterårsferien afholdt vi skolens traditionelle motionsdag.
Der var kamp til stregen og sved på panden hele vejen rundt om
Krybilyparken. Da kilometerne blev talt op, var det 6. klasse, som
vandt for mellemtrinnet og 3. klasse for indskolingen.
Der var igen i år stor opbakning til motionsdagen. fra forældre,
bedste-forældre og fra tidligere lærere på skolen, som var med til at
gøre dagen til en tryg og hyggelig dag for alle. Det er vi super glade
for, og sender en stor tak til alle jer, der var med.
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Agerholm – efteråret er over os
Efteråret har for alvor sat ind på Agerholm med fint dekorerede vinduer med udklippede græskar, flotte tegninger med pålimede blade og…. regn, det sidste skaber
rigtig gode kår for sjove lege udenfor – specielt mudder
og vandpytter. Derudover har efteråret budt velkommen
til to nye voksne i børnehaven, da budgettet har gjort det
muligt at ansætte to nye pædagoger – et varmt velkommen til Rikke og Anette, som kan se frem til at blive kolleger med vores fantastiske team af engagerede voksne,
som er med til at skabe en dejlig, tryg og lærerig hverdag,
for vores små poder. Vi nyder godt af i Agerholm at have
voksne, der skaber ro, stabilitet og trygge rammer, der
har tid til børnene, og som supplerer hinandens kompetencer og skaber optimale rammer for det enkelte barn.
Og da det er en gårdbørnehave, så er der også stor fokus
på at nyde årstiderne - og på Agerholm har hver årstid
sine muligheder, charme og traditioner.
Græskar og varm cacao
Vi har på Agerholm en dejlig efterårstradition, hvor vi i
slutningen af oktober holder vores årlige græskarfest.
Børnehaven inviterer børn, forældre, bedsteforældre,
søskende og andet godtfolk til græskarudskæring om
eftermiddagen, hvor vi sidder udenfor ved de mange
borde-bænkesæt, som Agerholms børn og voksne flittigt
bruger hele året rundt. Og imens alle sidder og arbejder
intenst med at udskære flotte kunstfærdige græskar, kan
man nyde en kop varm cacao varmet over åben ild. Når
alle er færdige med deres græskar, bliver de sat op med
lys i foran Agerholm, og vi kan alle nyde synet, inden vi
går indenfor og nyder en hjemmelavet lasagne med salat
og brød forberedt af Agerholms forældreråd.
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Og hvad er så er forældreråd…?
Agerholm er så heldig at have et forældreråd, hvor forskellige forældre fra både vuggestue og børnehave på
frivillig basis og arrangerer forskellige aktiviteter for både
børn, voksne og forældre på Agerholm. Formålet er både
at styrke det sociale samvær børn, voksne og forældre
imellem, men også at lave små økonomiske overskud på
de enkelte aktiviteter, som går til ekstraordinære oplevelser, aktiviteter eller indkøb til gavn for børn og voksne
i Agerholm. Eksempler på støtte er for eksempel en
oplevelsesdag med Snip Snap Snuderne, hvor vi fik en
dag med historiefortællinger og sang i børnehøjde, indkøb
af nye legehuse til både vuggestue og børnehave, for slet
ikke at tale om de arbejdsdage, som nyder stor opbakning fra forældre og familier.
Og fra forældrerådets side kan vi bare sige, at børnene
i Agerholm har de mest fantastiske familier, som bakker
talstærkt op om vores arrangementer og støtter vores
projekter. En stor tak til alle familier.
Året går på hæld
Inden længe er det december, og drillenissen holder sit
indtog på Agerholm, hvor den skiftes til at komme med
børnene hjem – og måske er den sød, måske laver den
ballade, måske er den fræk – den finder på nye kunstner
hvert år. Agerhom kan se tilbage på et dejligt år med goddag til mange dejlige nye børn og farvel til de store børn,
der er startet i skole - heldigvis kommer mange af dem
stadig på besøg. Agerholm ser frem til et spændende
2017, hvor vi glæder os til at byde nye børn og deres
familier velkommen på gården.
På forældrerådets vegne
Louise Norman Moustgaard – mor til Anton

FDF Brylle

Raftebyggeri og åbent hus
Det forgangene halvår har især været præget af forskellige
byggeprojekter med reb og rafter. Et af de større projekter var
et 4-5 meter højt kombineret gynge- og klatretårn, et byggeri
der både kræver samarbejde og færdigheder, da man skal
jonglere rundt med tunge rafter i højden.
Til åbent hus den 29. oktober byggede børnene og lederne
den altid populære karrusel, selvom det er meget arbejde, så
gør suset fra karrusellen arbejdet værd. På trods af efterårsvejret tilbragte børn og ledere hele weekenden udenfor, og
sov også ude i kredsens sheltere. Udover karrusellen blev der
brugt en masse tid på lagkageløb og brændehugning til bålet,
så der kunne laves bålpandekager.
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Julemarked med juletræer og tombola
Igen i år sælger FDF Brylle juletræer og pyntegran til julemarkedet i Brylle Forsamlingshus den 26. november. Som noget
nyt har vi i år tombola, så hvis man mangler et juletræ eller vil
prøve at vinde en af de mange flotte præmier i tombolaen, så
mød op og støt dit lokale foreningsliv.
Start efter ferien
Første møde efter ferien er tirsdag den 3. januar klokken
18:00 -20:00 i kredshuset. Program bliver udleveret i december.
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KOM
og vær med
i Brylle FDF
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OPLEVELSER
FRA min barndom

Klassebillede
Drud nederst til venstre

... fortsat fra forrige nummer ...

at være tjenestepige på landet. Hver
sommer var jeg på ferie på Højbjerg, men
her var der mere forskel på herskab og
tjenestefolk. Jeg måtte ikke tale med karlene undtagen med Anders, der i dag bor i
Brylle. Jeg gik i husflidsskole om vinteren,
og om foråret skulle vi udstille alt det, vi
havde lavet i vinterens løb, men jeg var nu
ikke særlig fingernem til husflids arbejde.
Et år var der tombola på udstillingen, og
en af gevinsterne var et sæt kurvemøbler,
der bestod af 2 stole og et bord lavet i
søgræs. Jeg var stolt som en pave, da jeg
vandt den flotte gevinst.

Ungdom

Lille Thobo, 1948

Mine legekammerater gik i søndagsskole, så det ville jeg
også gerne være med til. Jeg fik lov, men på betingelse
af, at jeg ikke holdt op, når solen stod højt på himlen.
Hvert forår ville jeg gerne ud og fiske. Vandet i vores enge
kom fra Rævedam via dammen ved Tommerup Savværk.
Der var også en del render i markerne. Både i engen og i
renderne var der gedder, så da foråret kom, smuttede jeg
alligevel ud og fiskede gedder. Sådan skulle man ikke opføre sig; mor blev meget vred, og jeg fik bukserne ned og
fik en rigtig endefuld, fordi jeg ikke havde holdt mit løfte.
Jeg fik, hvad jeg havde fortjent, og jeg lærte af min fejl.
Jeg gik i skole i Tommerup Skole. Jeg havde meget svært
ved at lære at læse og skrive, men det gik til gengæld
rigtig godt med regning. Jeg fik igennem hele min skoletid
ekstra hjælp til dansk. I forskolen ved lærer Nielsen og
senere ved lærer Godske.
Godske sagde engang, at det godt kunne være, at jeg
havde svært ved at læse, men at det meget vel kunne
ske, at jeg ville nå længere i mit liv, end de andre. I regning var jeg derimod fremme i forreste række. Jeg var
glad for mine lærere, og mine stile blev tit læst op, fordi
de havde et godt indhold. Somme tider blev jeg drillet af
nogle drenge, men når jeg fik fat i dem, fik de bank. Det
gav trods alt lidt respekt, for jeg var en stærk dreng.
Vi havde ikke seksualundervisning i skolerne, men så
hørte jeg en del på karlekamrene; de holdt sig ikke
tilbage med dette emne. Karlene var temmelig frække
og drilagtige. F.eks. kunne de finde på at lukke fugle eller
kryb ind på pigeværelset. Det var ikke altid lige morsomt
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I sommeren 1939 var jeg med et gymnastikhold på 400 gymnaster til Lingiaden
i Stockholm. Holdet bestod af karle og
lige så mange piger, og vi trænede rundt
om på Fyn et helt år, før vi skulle af sted.
Vi var 4 fra Tommerup - Christian Skræp,
Børge Greve, Svend Greve og jeg, men det var kun
Svend, Julie fra Lilleskov Teglværk og jeg, der kom med
til Stockholm.
Vi havde først træning og opvisning i København, inden
vi tog til Stockholm, hvor vi også trænede, for at vi kunne
være i takt. Til sidst havde vi opvisningen i Stockholm, og
jeg var med på fløjen på grund af min højde. Det var en
stor oplevelse, og vi så mange af de andre hold.
I 1939 var jeg 18 år, og min fætter Åge Johansen arbejdede på Drudgården. Vi var gode venner og var nok blevet
lidt for slemme til at gå til fester blandt andet på Verninge
Kro. Da mente min mor og min bror Christian, at det var
en god ide, at jeg kom hjemme fra. Jeg kom på Vallekilde
Højskole, hvor jeg tog delingsføreruddannelsen i gymnastik ved Kildemose. Det var et godt ophold i vinteren
1939/40.
Jeg var igen hjemme på
Drudgården i april måned i
1940, hvor Tyskland besatte
Danmark den 9. april. Jeg var
meget bange for, at tyskerne
ville indkalde mig som soldat.
Heldigvis skete det ikke.
Første maj havde jeg taget
plads som elev på Sydstevns
hos Valdemar Olsgård. Vi var
4 karle, 2 piger, 3 børn samt
mand og kone på en gård på
40 tønder land. Turen der over
var meget besværlig. Tyskerne
brugte Storbæltsfærgerne, så
jeg måtte over Langeland og

Ester (en tjenestepige), Oskar (min lill
og en gæst i haven på Drudgården

Lolland Falster. Det var en rigtig god læreplads. Jorden var
god, og vi arbejdede med mange forskellige frøarter. Der var
også køer og grise, som vi passede på skift 1 måned
ad gangen.
Første november 1940 kom jeg hjem for at bestyre
Drudgården for min Mor. Jeg blev hjemme under det meste
af krigen. Det blev noget af en opgave, jeg havde påtaget
mig. Jeg var jo kun 19 år, og vi havde køerne og alle de fine
præmiegrise, men Christian vidste, hvordan det skulle være,
og han var god til at fortælle mig det. Når han var hjemme
i weekenden, holdt han øje med, om tingene var gjort. Vi
havde et godt forhold til hinanden. Christian var som en far
for mig. Det var under krigen, og der var ingen tobak, så vi
begyndte at dyrke tobak og tomater til konserves. Thorvald
Skytte fremelskede alle vores planter i mistbænk, og det år,
hvor vi havde mest, var der 3 tønder land med tobak og ½
tønde land med tomater. De første år tørrede vi tobakken
på lofterne hele gården rundt, men så fik vi bygget en stor
tobakslade ude i marken til at tørre tobak i. Jeg havde 8-10
damer til at hjælpe mig med tobakken. Den skulle plukkes
og syes på snor, hænges til tørre, ned igen og sorteres,
inden den kunne sælges. Mor var somme tider med ude og
hjælpe til. Tobakken blev sorteret i 3 klasser og blev solgt
til en opkøber, der holdt til på Gribsvad Kro. Transporten
foregik med heste og vogn.
Vi dyrkede også hør under
krigen. Når hørren skulle
høstes, fik vi sommetider
hjælp af et par kusiner. Det
var åbenbart kvindearbejde
at ”ruske hør”, som det
hed, når hørren blev trukket op med rod, inden den
blev leveret til Tommerup
Hørfabrik. Afregningen for
hørren var håndklæder,
lagner og duge.

lebror), min mor, jeg selv

Drudgården var en firlænget
bindingsværksgård med

stråtag. Det krævede også meget arbejde, at vedligeholde
den. To-tre gange, mens jeg var hjemme, blev murene
kalket og stolperne malet med grøn oliemaling. Der blev
også høstet lang halm til vores tag, hvor vi skiftede stråtaget - et stykke ad gangen.
Min lillebror Oskar, var meget syg som ung. Han havde
noget, der hed kalvekastnings feber, og han lå i sengen ved
vinduet ud til gården i meget lang tid. Da han kom over det,
begyndte han at læse. Han ville være jurist.
Christian var blevet kæreste med Gudrun Storm; de blev
gift og ville derfor godt hjem og passe Drudgården samtidig med, at Christian førte regnskab for Landboforeningens landmænd. Det meste af det arbejde kunne han
sidde hjemme med. Vi blev enige om, at jeg tog på Korinth
Landbrugsskole i vinteren 1944- 45. Det var en kold vinter,
og det var svært at få brændsel, så der var hundekoldt på
skolen både i klasseværelser og på vores værelser. Men vi
klædte os på efter forholdene, og vi fik en god undervisning. I løbet af vinteren fik mor bygget et hus på Skolebakken i Tommerup. Der var 2 tyske soldater indkvarteret på
Drudgården. Den ene var inde ved Christian hver morgen
for at høre, om der var nyt fra England. Han var meget ked
af krigen, og han var ikke nazist. Han lavede kransen til
rejsegildet for mors hus. Den anden soldat var S.S. soldat,
og ham var der ingen kontakt med.
Min mor flyttede ind i huset på Skolebakken, og det blev til
mange år, hvor hun nød arbejdet i haven, der altid var holdt
pænt, både med masser af blomster og en god køkkenhave. Hjemmet på Skolebakken blev samlingsstedet for
os søskende med familie mange år frem.
Jeg tog hjem på Drudgården 1. maj 1948. Anna og jeg
så på gårde, og der var 2, vi var interesserede i. Det var
Hyllegården i Brylle; den lå hvor Brugsen ligger nu og Lille
Thobo. De var lige dyre, 80.000 kr. I Brylle var jorden god,
men bygninger var meget dårlige. På Lille Thobo var der
gode bygninger, men knap så god jord. Jord arealerne var
lige store - 26 tønder land. Vi valgte Lille Thobo, fordi det er
i stalden, vi skal tjene pengene.

Beretningen fortsættes i de følgende numre...
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Brylle Private

børnehave
I børnehaven har vi længe haft et ønske om at
renovere vores legeplads, så den blev mere spændende og indbydende for børnene. Det er ingen
hemmelighed, at tidens tand efterhånden havde
gnavet godt og grundigt i de gamle legeredskaber,
så vi af sikkerhedsmæssige årsager havde været
nødt til at fjerne mange af dem. Men en renovering af den størrelse kræver ikke bare penge, men
også en rød tråd og sammenhæng. For at kunne
skabe den røde tråd, allierede vi os med Legepladsrådgiveren Palle Wøllekær, som efter vores
idéer og ønsker, kom med et udkast til, hvordan
vores legeplads kunne komme til at se ud.

Det var et meget spændende udkast og da vi
længe har glædet os til at kunne tilbyde nye og
sjove oplevelser for ungerne, valgte vi hurtigt at
søsætte den første etape. Der blev bestil gynger –
to små gynger bag ved huset og et stort gyngestativ med to dækgynger og en fuglerede-gynge,
ud mod parkeringspladsen. Mange af vores børn
har allerede fået aha-oplevelser på gyngerne, for
nu er det slet ikke så svært at gynge, når gyngen
er blevet lettere. Der er også altid gang i den store
fuglerede-gynge, som indbyder til samvær for 5-6
børn ad gangen. Her kan børnene gynge, synge,
kramme og grine sammen og vi oplever en markant
ændring af lyden på legepladsen. Det indbyder
bare til sang når man gynger.
Udover gyngerne blev der også bestilt tipi legehuse
og et langhus med bålplads. Tipierne står mellem
træerne i et lille legeområde for sig selv, så der
rigtig kan leges indianer i skoven eller fx Peter Pan
på Ønskeøen. Langhuset med bålplads, kan give
læ for vind og regn, så nu er der rig mulighed for
at lave bål og bålmad uanset vejret og der er plads
til at vi alle kan sidde inden døre og nyde varmen.
Så vi har fået os et ekstra læringsrum, som vi nok
kommer til at bruge rigtig meget, til glæde og gavn
for børn og voksne.  
Det stopper dog ikke her med de store forandringer
i vores ude-arealer. Den næste etape påbegyndes
allerede først i november, hvor der skal laves nye
sandkasser, en badebro og gavlhuse. Området
lige udenfor køkkenet bliver forvandlet til et område, hvor børnene kan lege sørøverne. Her er
der plads til at eventyret kan folde sig ud, for med
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sand, en bådebro, robåd, sandhejs og to gavlhuse,
er der garanti for mange timers forskellige og fantasifulde lege. Området bag børnehaven, hvor de to små
gynger står, bliver fuldendt med en sandkasse og et
legehus. Her er der plads og ro til den stille sandleg
og det er et perfekt sted, hvor bageren kan få ro til at
bage sine mange lækre kager.
Udover vores legeplads, har der også været mange
andre begivenhedsrige arrangementer i børnehaven.
Vi har afholdt bedsteforældre dag med halloweentema, hvor vi var næsten 100 mand til sjov, leg og
græskarsuppe. Der har været afholdt juletræsfest arrangeret af vores støtteforening og her var der, traditionen tro, stort fremmøde. I december skal vi holde
”den store julesmåkage bagedag” og mon ikke også
at nisserne kommer forbi og gerne vil med børnene
hjem på besøg.  

Men det betyder også, at vi har brug for at være flere
kærlige og omsorgsrige hænder til at passe på byens dejlige børn. Der er måske nogle som har set, at
vi har søgt en pædagog, hvilket vi er rigtig glade for
og vi venter i spænding til at hilse den nye pædagog
velkommen først i det nye år. Vi glæder os til at kunne
fortælle mere om vores nye kollega i næste udgave af
Brylle Borgeren.  

Der sker altid mange spændende ting i børnehaven
og det går rigtig godt. Vi oplever stadig en stor tilgang
af børn til børnehaven og vi ser det som et luksusproblem, at vi først har ledige pladser til august 2018.
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Vigtige telefonnumre i Brylle og omegn

vigtige Telefonnumre

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 Bøgedahl - boegedahl@gmail.com
Annette Clemmensen anettebrolykkepedersen@yahoo.dk
Hanne Winther - hannew@ofir.dk
Eigil Kristensen - eigilkri@gmail.com
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Brylle Boldklub
Formand: Poul Krog poulmkrog@sport.dk
Næstformand: Kent Kirkegaard kirkegaardkent@gmail.com
Seniorformand: Jimmi Rasmussen Tjummy1@gmail.com
Ungdomsformand: Michael Winther mwinther82@gmail.com
Kasserer: Anne Marie Sørensen kasserer.bryllebk@gmail.com
Henrik Østergaard kroggaardsvej@hotmail.com
Johnny Godbergsen johnnygodbergsen@hotmail.com
Webmaster:
Lars Christensen
Brylle FDF
Formand: Birthe Beyer bbeyer@mail.dk
Bestyrelsesmedlem: Kim Hansen kim.fireball@gmail.com
Bestyrelsesmedlem: Judith Freltoft jufr@live.dk
Rep. Menighedsrådet: Birthe Sørensen birthesoerensen@gmail.com
Kredsleder: Christian Møller Pedersen cmpedersen89@hotmail.com
Brylle Forsamlingshus
Formand: Kai Hou formand@brylle-forsamlingshus.dk
Udlejer: Irene Hou info@brylle-forsamlingshus.dk
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
Brylle Gymnastikforening
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: Marie Krusell Howitz webmaster@bryllegymnastik.dk
Brylleborgeren: Kalle Bøgh brylleborgeren@bryllegymnastik.dk
Fritidscenteret: Gitte Søderholm Roger fritidscenteret@bryllegymnastik.dk
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40 88 18 80
40 42 37 97
28 26 16 95
25 70 16 98
27 14 19 76
30 35 36 79

23 83 41 62
26 91 73 69
53 67 44 86
30 80 70 40
60 22 61 35
26 28 38 69
29 43 44 49
30 37 07 77

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

64 75 16 57

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

40 75 85 54
23 20 85 17
23 20 85 17
c
22 31 76 10
28 71 37 92
40 75 85 54
25 80 20 40
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
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
Brylle Private Børnehave
Leder: Rikke Feldborg Johannesen leder@bryllebh.dk
Formand for bestyrelsen: Jacob Andersen info@bryllebh.dk
Brylle Private Dagpleje
Birthe: www.dagpleje-mariehoenen.dk
jan-birthe@live.dk
Mette: www.mettes-dagpleje-brylle.dk
wandrup@live.dk
Iris: iris-privat-dagpleje.dk
irisejlif@mail.dk
Landsbyambassadør
Bente Paulli - bente@paulli.net
Lokalrådet i Brylle
Rep. Skrattelauget: Lydia Top, Stærmosevej
nele.top@hotmail.com
Rep. Render by: Patrick Giolitti pgiolitti@hotmail.com
Rep. Beboerforeningen: Tommy Dalgaard tommydalgaard@mail123.dk
Mogens Tøttrup amtott@hotmail.com
Vagn Top vagn@ferie-fyn.dk
Brian Barkholt brian.barkholt@gmail.com
Kai Hou formand@brylle-forsamlingshus.dk
Eigil Kristensen eigilkri@gmail.com
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@live.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
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• Dame &
herre klip
• Følger
tidens
trends
• I konstant
udvikling
• Høj
kvalitet
• Gerne
tidsbestilling

SALON

AGERTOFTEN 14

HERDIS
BRYLLE

Massage
Infrarød sauna
LifeWave

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

YLLE

U

B
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Karlina Frederiksen
Fuglebakken 3
5690 Brylle

B

BR

64 75 20 88

Behandling på dine
præmisser

LD KL
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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

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

Brylle Auto
v/Kent Højmark
Plouggårdsvej 18 · Brylle
Tlf. 64 75 15 08 · www.brylleauto.dk
Vaskehal åbent 7.00-22.00
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Super Brugsen · Tallerupvej 16 · 5690 Tommerup St.

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

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

SP

AR
FRIt VALG
FRITIDSSÆT 550,-

Fritidssæt

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

29995
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t

www.brylle-tomrer.dk

Her bygger

ww

WWW.INTERSPORT.DK
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3L-Ludvigsen A/S Vibækvej 100 5690 Tommerup

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

Ring og bestil på:

64 76 18 00

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

T
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S
D
N
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på din
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d
t
Levere Rentefr

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.

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

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

• Affald fjernes med grab

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

• Containere udlejes
• Grus, sten og muldjord
leveres

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

Smart tøj og sko

vi har bl.a. Bessie, B. Young, Brandtex,
fransa, oneTwo, pep, Skovhuus,
Soulmate, Trofé, Triumph og 2-Biz

Modebutik for kvinder i alle aldre!
Ryttergade 11 · Brylle
5690 Tommerup
Tlf. 70 23 05 33 Fax 64 43 25 33
Åbent efter aftale

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

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
facebook: lizette-mode
www.lizette-mode.dk

Murermester
Henrik Svendsen
Tommerup St.

Tlf. 64762601 / 40164208
Totalentrepriser · Bygningsrenovering · Om- og tilbygninger
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
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!

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

