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Så er de første 10 år gået med BrylleBorgeren, og 
det har været dejligt, at man har kunnet følge den 
udvikling som der er sket, både med BrylleBorgeren 
og med Brylle by. 
 
Jeg har selv set den udvikling, som der er sket med 
byen, siden at vi flyttede hertil den 26. Januar 1973. 
Vi var de første der byggede hus på Kildemaden, 
og Kildemaden gik kun op til Mågevej, og Ternevej 
var ikke lavet endnu, og Brugsen lå på Toftevej 6, 
og købmand Karl Schmidt, havde sin købmands-
butik på Dannesbovej 2, og hvis man havde glemt 
at handle noget i Brugsen, især om lørdagen, kun-
ne man købe hos Karl, da han først lukkede kl 13.  
 
Det var også hos Karl man stod, for at tjekke om 
mine børn huskede at stå af cyklen og vente på at 
komme over landevejen, som de havde fået besked 
på at de skulle. Senere kom der Brylle Nærbutik, 
som så havde endnu længere åben og et solcenter 
har vi også haft.  
 
I dag har vi en rigtig dejlig Dagli’Brugsen, som vi 
skal huske at støtte, så at vi stadigvæk har en butik 
at handle i, også den dag hvor vi ikke mere kan 
køre bil eller bevæge os så meget. 
 
Dengang hørte fodbolden ind under gymnastik-
foreningen, men den 26. Oktober 1976 blev Brylle 
Boldklub en selvstændig forening, med klublokale 
på Brylle Skole i Fritidslokalet  og omklædning i  
kælderen, og når der skulle spilles kamp fik 
gæsterne omklædningsrummet til gymnastiksalen. 
 

BETTY 
NIELSEN 

REDAKTØR

Efter nogle år fik Boldklubben stillet en grund til 
rådighed af Tommerup Kommune, og kommunen 
anlagde også de fodboldbaner, som man har i dag. 
Der blev bygget et klubhus ved frivillig arbejdskraft, 
og der blev senere lavet 2 tennisbaner og bygget 
en hal, alt det som i dag udgør Brylle Fritidscenter, 
som blev stiftet 3. December 1979. 
 
Senere er Kroggårdsvej/Kroggårdsvænget, Ager-
toften kommet til, og her til sidst Krybilyparken, 
og hvor vi nu også har Brylle Vandskov, som rigtig 
mange har stor fornøjelse af. 
 
Førhen for flere år siden, var der en lørdag i august 
fest på det grønne, arrangeret af Brylle Beboer-
forening, med masser af aktiviteter fra formiddag-
en af for hele byen, som så sluttede af med en 
fest om aftenen med medbragt mad, og hvor man 
selvfølgelig købte sin øl og vin i teltet, for at støtte 
Beboerforeningen. 
 
Det er rigtig dejligt med al den aktivitet der er rundt 
omkring i byen, og med de tiltag som mange frivil-
lige lægger rigtig mange timer i, bl.a. al det nye 
som kommer nede på det grønne område. Det 
gælder Brylle Boldklub – Brylle Gymnastikforening 
– Brylle Fritidscenter - Brylle Beboerforening –  
Rytterskolen – Brylle Forsamlingshus  og flere 
andre. 
 
TUSIND TAK for ALLE de frivillige, som har  
givet og hjulpet, og stadigvæk gør et stort  
stykke arbejde.  
 
Venlig hilsen 
Betty Nielsen
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I Lokalhistorisk Arkiv har vi her i foråret haft en lille erindrings- 
og fortællekreds om kosten førhen. Sådan som vi husker det. 
På landet havde vi i 1950’erne stadig en høj grad af selvfor-
syning. Se blot Sylvest Jensens luftfoto fra 1957 med et kig 
ned over Brylle med Hyldegård i centrum. Der er urtehave, 
frugtbuske og frugttræer, hønsegård. Der er mælk fra egne 
køer, kød fra egne grise. 

Hvor Hyldegård lå, har vi i dag Brylles store, moderne brugs. Her 
kan man få alt til husholdningen. Der er sket en kæmpe stor ud-
vikling fra selvforsyning til at hente varerne i brugsens kølediske.  
 
I 1950’erne og begyndelsen af 60’erne arbejdede kvinderne sta-
dig i hjemmet. Der blev lavet mad fra grunden. Den varme mid-
dagsmad blev, som navnet siger, serveret midt på dagen. Altid to 
retter. Forretten, skemaden, kunne være kærnemælkssuppe med 
kærnemælk fra mejeriet. På billedet har vi jo Brylle Mejeri ude på 
Toftevej, hvor skorstenen rager op. Sødsuppe med sagogryn og 
norsk øllebrød var også velkendt skemad.  
 
Den efterfølgende kødret blev gerne serveret med en stuvning. 
Stuvede gulerødder, stuvet makaroni, stuvede ærter og gulerød-
der, stuvede asparges, stuvet grønkål/hvidkål osv. Mindst et par 
gange om ugen var menuen fast, dagen hvor fiskemanden kom, 
og ingen lørdag uden pandekager.  
Forret og eftermad kunne nemt spises på samme tallerken.  
 
Der har sneget sig lidt makaroni ind på middagsbordet som et 
fremmed islæt, ellers helt igennem dansk mad. Om søndagen 
kunne vi godt få enten rødgrød af frugt eller rød saftbudding  
med cremesovs som dessert, hvis vi fik besøg til middag.  
 

         LOKALHISTORISK ARKIV
  FRA SELVFORSYNING TIL SELVBETJENING

   

Her giver Elly Hansen opskriften på Saftbudding til ca. 8 pers.:
2 æggehvider piskes med 2 kopper sukker og 3 kopper rød saft 
– piskes længe og der tilsættes 10-12 husblas, står lige nogen 
timer for at blive stiv! Server gul cremesauce til – god fornøjelse.

Mad er fuld af minder. Stuvning-
erne, saftbuddingen som var  
et virkeligt hit engang, lørdags-
pandekagerne osv. Men der  
går ikke ret mange år, inden vi 
ikke mere kan huske den dag- 
lige kost midt i 1900-tallet. Derfor 
en stor tak til alle, der har skrevet 
til Lokalhistorisk Arkiv om kosten 
førhen. Selv om kosten på landet 
overordnet ser ens ud, kan der 
være store varia-tioner fra hjem 
til hjem.  
 
Det er ikke for sent at være 
med i madhistorien, skriv meget 
gerne til arkivet, kom og få 
vores spørgeliste eller find den 
på arkivets hjemmeside www.
tommeruparkiv.dk. Mænd må 
også gerne være med. Skriv hvad 
man husker, kort eller langt. Vi er 
taknemmelige for alle bidrag.  
 
Margit Egdal 
Lokalhistorisk Arkiv i den gamle 
Rytterskole i Brylle
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                   BEBOER FORENINGEN

Hej Brylle 
 
Alle husstande er fortsat meget velkomne som medlemmer 
i Beboerforeningen og du kan betale dit årlige kontingent 
via dette Mobilepay nummer eller bruge QR koden nedenfor 
(skriv din adresse i beskedfeltet)  
Alternativt kan du betale via netbank:  
Reg.nr. 6810 Konto nr. 1193602 eller via  
Girokortbetaling:  
Kort nr. +73  nr. 86411261 
 
Vi tager altid gerne imod en hjælpende hånd, så hvis du 
indimellem har tid og lyst til at bidrage lidt til arbejdet i for-
eningen, vil vi blive meget glade og du skal bare rette hen-
vendelse til en af os i bestyrelsen, så finder vi ud af det.  
 

BBF afholdt generalforsamling på skolen den 7. juni hvor  
der blev valgt ny bestyrelse. Se navnelisten. 
 
Samtidig har vi under perioden med Corona måtte sige farvel 
til Hanne L. Winther i bestyrelsen og nu til generalforsamlin-
gen til Bjarne S. Andersson. Vi siger stor tak til dem begge for 
den flotte og inspirerende indsats de har ydet, og vi håber at 
se dem igen på et andet tidspunkt. 
 
 
 
Formand 
Tommy Dalgaard

Bestyrelsesliste for Beboerforeningen for Brylle og Omegn 2022 
Formand Tommy Dalgaard 2946 6353 tommydalgaard@hotmail.com Mads Hansensgade 9 
Kasserer Henrik Tjørnelund Madsen  6020 6300 hentmadsen@gmail.com Hyldegårdsvænget 8 
Næstformand Anette Brolykke 2570 1698 anettebrolykkepedersen@yahoo.dk  
Sekretær Martin Aalund 2681 9545 aalundmartin@gmail.com 
Bestyrelses medl. Mette Kirkegaard Bærentsen 2494 3650 Mettebc84@hotmail.com 
Bestyrelses medl. Henrik Gabs 4088 1880 gabs@henrikgabs.dk 
Bestyrelses medl. Michael Nørgaard Andersen 4016 2640 Michael.n.andersen@hotmail.com 
    

 

 

 

rettelser til tlfliste  

5



 

                   BEBOER FORENINGEN

Ny bestyrelse i BBF  
 
På dette års generalforsamling i Beboerforeningen Brylle,  
stillede Henrik Madsen op og blev valgt. Vi glæder os meget  
til samarbejdet. 
Men i år har vi også sagt farvel til Bjarne Andersson som de  
seneste år har været en dygtig kasserer i bestyrelsen. Også  
Hanne Winther trådte af for nu. Hanne har været en super  
sekretær.
Tak for et godt og inspirerende samarbejde og for en masse  
sjove og gode aktive timer sammen med jer i bestyrelsen. 
 
På seneste bestyrelsesmøde havde vi konstituering af den nye 
bestyrelse i beboerforeningen Brylle og det blev som følger: 
 
Tommy Dalgaard tager endnu en periode som formand. Anette 
Brolykke indtager næstformandsposten. Henrik Madsen bliver 
kasserer og Martin Aalund tiltræder sekretærposten. 
Henrik Gabs, Mette bærentsen og Michael Andersen fortsætter 
som bestyrelsesmedlemmer med deres vigtige arbejde i be- 
styrelsen.  
 
Vi ser frem til et godt samarbejde i bestyrelsen til glæde og gavn 
for Brylle.      
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                   BEBOER FORENINGEN

UDSTYR PRIS Medlemmer 
Tillæg for ikke medlemmer 50% 

 

Telt 5 x   8m.  – max. 40 pers. 1.500, - kr.  
Telt 6 x 12m. – max. 60 pers. 1.500, - kr.  

 
 

Klapstole og borde op til 48 pers. uanset antal          300,- kr.   
Lyskæder 150,- kr.  
Køleskab  250,- kr.  

 
 

Cylinderglas op til 70 stk.  
 

100,- kr.  

Levering og hjælp til telt  
 

250,- kr.  

Partyløsning: -lille telt -lyskæde -køleskab -stole og borde -opsætningshjælp:                  2.000, - kr.  
Havetromle / pælebor 100- kr.  

 

Udlejningen sker efter aftale med Brylle Beboerforening.  

Priserne for udlejning, er typisk for max. 4 – 5 dage, hvor opsætning og nedtagning sker på hver sin side af 
en weekend.  

Eventuelle skader dækkes af lejer, således Beboerforeningen kan erstatte eller udbedre skaden.  

Udlejningen er primært for medlemmer af Brylle Beboerforening. Ved udlejning til ikke medlemmer eller 
uden for Brylleområdet tillægges 50% af lejeprisen.  

Levering og hjælp til opsætning i nærområdet er ikke inkluderet i prisen.  

Ved opsætning af telte, stiller lejer selv med 3-4 pers. BBF deltagelse er obligatorisk for besigtigelse og 
vejledning ved opsætning og nedtagning af telt. 

Beløbet indbetales på mobilepay22720:  med navn og adresse   
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          BRYLLE PRIVATE BØRNEHAVE
    AT VÆRE PÅ KOLONI MED SIN BØRNEHAVE

I Brylle Private Børnehave glæder vi os over, at vi holder fast i 
gode traditioner. 
At glæde sig til ting der skal ske, vækker altid dejlig glæde. 
 
Den ene er vores koloni for vores storegruppebørn. For os er 
det vigtigt at kunne give børnene denne glæde og oplevelse 
med sig videre i livet. En oplevelse der kan mærkes og ses. 
Det starter allerede når børnene går i mellemgruppen hvor  
de ser de store tage afsted på koloni, her bliver der snakket 
om at til næste år er det dem, der får lov at komme afsted  
på koloni.  
 
En af drengene forklarede de mindre hvad en koloni er “Det  
er altså som at være på en sjov ferie bare med mine venner 
fra børnehaven”. 
 
Vi voksne kan tydligt mærke “De små sommerfugle” i bør-
nenes maver være spændte på at komme afsted på koloni,  
at skulle sove alene uden sin familie eller hvad nu hvis jeg 
kommer til at savne min lillesøster/mor/far er nogle af de  
små tanker børnene gør sig inden kolonien. Derfor bruger  
vi god tid inden turen, til at snakke om følelserne i noget nyt. 
Hvilket jo er god læring i et barneliv.  
Vores forberedelser op til kolonien er med fokus på, at det 
er børnenes koloni. Derfor er alt lige fra hvad skal vi have at 
spise, til hvilken legeting vi skal have med vigtigt, at alle er 
med i. Alle ved også inden kolonien hvem de skal køre med, 
og hvem de skal sove med. At vi i børnehaven, og hjemme i 
familierne er beviste om vigtigheden i at være godt forberedt 
både på spørgsmål der dukker op, og rent praktisk at selv at 
være med til at pakke sin taske, så man ved hvad man har 
med, giver en mere tryg følelse, og sommerfuglene i maverne 
glæder sig, og er spændte på en fin måde. 
 

Dorthe og jeg der var afsted med 10 skønne storgruppebørn til 
Aahytten ved Helnæs nød at se “vores børn” trives og vokse i 
selv at mestre deres dag. 
 
For der var jo ingen mor/far til at lægge tøj frem, men som en 
af pigerne sagde: “Men må jeg så selv bestemme hvad jeg vil 
have på?” Svaret fra Dorthe og jeg var “Ja, hvad tænker du vil 
passe, at tage på?” Lidt efter kom en glad stolt smilende pige 
frem, i helt sikkert en sammensætning af tøj hendes mor/far 
ikke havde valgt :)  
 
Til frokost får vi også i år rugbrød, og her er det igen seje smil, 
der vokser når man selv må bestemme om det er makrelmad-
der der blot skal stå på menuen, eller om det er leverpostej 
med lidt æg der måske lige skal prøves. 
 
Dette var et lille indblik i vores tanker med vores koloni. 
 
Selv om vi er en privat børnehave, er det os der betaler alt  
til kolonien. Vi har igen i år fået flot beløb af vores støtte- 
forening som vi også her takker for. Vi har valgt at have  
vigtig gode givende traditioner for vores børn i børnehaven,  
og derfor er udgiften til dette med i vores budget. 
 
Vi tænker at de dejlige fotos taler for sig selv, og mon ikke  
også I kan mærke den dejlige glade koloni stemning.  
 
Da vores store børn er gået ud og startet deres nye kapitel med 
skolen har vi ganske få ledige pladser. Hvis du kunne tænke dig 
at dit barn skal have en tryg hverdag i en lille glad børnehave, 
skriv da til leder Mette på ledermail@bryllebh.dk eller ring til 
børnehaven på tlf.nr. 53 60 71 15 og hør mere om vores dej- 
lige børnehave. 
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          BRYLLE PRIVATE BØRNEHAVE
    AT VÆRE PÅ KOLONI MED SIN BØRNEHAVE
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                            BRYLLE GYMNASTIKFORENING

Brylleløbet 2022   
Så var det endelig muligt at afholde vores traditio-nelle Brylleløb 
igen.  
Tusind tak til alle deltagere og ikke mindst alle de frivillige, der 
gør det muligt at afholde løbet. Vi sætter stor pris på at så 
mange frivillige stadig står klar til at hjælpe her efter Corona – 
både de der står på ruterne og de der hjælper tilbage på plad-
sen, både før, under og efter løbet. Uden jer var det ikke muligt 
at gennemføre løbet.    
 
Løbet blev igen i år afviklet onsdag i uge 24 i forbin-delse med 
Brylle Byfest. Vejret var helt perfekt til løb, dog sendte vi kun 75 
løbere over startlinjen, hvilket nok skyldes den lange Corona 
pause. Folk skal måske lige huskes på, at Brylleløbet er her 
igen.   
 
Vi vil gerne takke vores sponsorer.   
Vi havde i år søgt penge hos Nordea Fondens løbs-pulje og 
modtaget 10.000 kr. samt 200 T-shirts. På baggrund af dette 
kunne alle løbere få T-shirt, præmier samt lidt forplejningen som 
var sponseret af Nordea. Derudover havde Brylle Dagligbrugs 
sponseret æbler til løbet, hvilket vi også er meget taknemmelige 
for. Ydermere tusind tak til Sct. Hans Apotek som havde spon-
seret poser med diverse til alle vinderne. 
Vi er klar med Brylleløbet igen til næste år i uge 24 og håber at 
se endnu flere løbere, både børn og voksne.  
 
BGF Efterårsløb 2022   
Vi forsøger at starte en ny tradition i Brylle Gymnastikforening  
og er derfor igen klar med BGF Efterårsløb lørdag den 8. okto-
ber 2022 med start kl. 10.  
Løbet foregår ved Brylle Fritidscenter og byder på en rund-
strækning fra Brylle Fritidscenter, rundt i Krybilyparken og 
tilbage til fritidscenteret, ca. 1 km. Løberne har en time til at til-
bagelægge så mange omgange som muligt. Den korte distance 
betyder at det er et løb for hele familien.  
Man er også velkommen til at bruge løbet som et sponsorløb.   
 
Når løbet er overstået vil vi gerne byde deltagerne på kaffe og 

kage, samt saftevand og vand.  
Der er medaljer til alle børn.   
Der vil være toilet/omklædningsmulighed i Brylle Fritidscenter, 
som er placeret ved start/mål. Her vil der også være væske-
depot.  
Der er start kl. 10, med fælles opvarmning kl. 9.45.  
Løbet vil igen være GRATIS for alle, men tilmelding er påkrævet.  
 
Tilmelding foregår via Brylle Gymnastikforenings hjemmeside: 
https://www.bryllegymnastik.dk/  
 
Løbehold i Brylle Gymnastikforening 2022-2023  
I Brylle Gymnastikforening vil vi i den kommende sæson satse 
lidt mere på vores løbehold.  
Der vil derfor blive udbudt to GRATIS løbehold med start ved 
Brylle Fritidscenter.   
 
Begynderløb mandag kl. 18.30 – 19.10: Løbeholdet som ikke 
kræver nogen form for erfaring med løb. Træningen består 
hovedsageligt af fartlege og indimellem lidt styrkeøvelser. Vi 
løber i nærheden af fritidscenteret, dvs. man behøver ikke kun-
ne løbe en bestemt distance for at møde op på dette hold.   
 
Kom frisk hvis du gerne vil i gang med at løbe – vi har det sjovt 
og tiden går hurtigt.   
 
Løbehold mandag kl. 19.10-20.00: Løbeholdet for dem som 
er lidt mere vant til at løbe. Træningen består hovedsageligt af 
intervaltræning, men også styrkeøvelser og fartlege.   
 
Kom frisk til en løbetræning du aldrig selv vil tage dig sammen  
til at få gjort – du er garanteret en høj puls.  
 
 
 
 
Begge løbehold starter i uge 35, mandag den 29 august 2022. 

        LØB FOR LIVET.....
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                            BRYLLE GYMNASTIKFORENING

     KLIPPES UD OG HÆNGES OP

 
 
 

 

 

 

 

Mandag:   Spring – alle årgange   kl. 16.15-17.45 
Christoffer Vestergaard Jensen, mfl.  Brylle Fritidscenter 
Hjælpere: Sofia Roger,  
Voksen-barn   kl. 16.15-17.05 
Carina Larsen & Pernille Frederiksen  Børn i alderen 1-3 år  

Cool Kids (Børn med særlige behov)  kl. 17.15-18.00 
Emma Rubæk Sørensen og Luise Køstner 
Løbehold begynder   kl. 18.30-19.10 
Kristina Pilekær Sørensen   GRATIS 
Løbehold    kl. 19.10-20.00 
Kristina Pilekær Sørensen   GRATIS 

 
Tirsdag:     Dance Kids   kl. 16.10-16.50 
 Cecilie Larsen   0.-3. klasse 

Jumping Fitness, begynder/let øvet kl. 17.00-17.50 
 Dina Korspang & Sabina Vestergaard Jensen Fra 16 år 

Cirkeltræning   kl. 18.00-18.50 
Anette Clemmensen   Fra 16 år 

   
Onsdag:    Spilopperne    kl. 16.30-17.20 

Jeanett Mia Lyngaae og Line Dreyer Stokbæk  4-6 år 
Zumba Fitness   kl. 19.15-20.30  
Dorte Risum    Fra 12 år, Brylle Fritidscenter 

 
Torsdag:    Old Girls    kl. 14.30-15.30 

Inga Rasmussen                                   Pensionister/efterlønnere, Brylle Fritidscenter 

Kids Jumping    kl. 16.45-17.35 
Dina Korspang & Sabina Vestergaard Jensen  2.-6. klasse    

Jumping Fitness, øvede  kl. 17.45-18.35 
 Dina Korspang & Sabina Vestergaard Jensen  Fra 16 år 
 
 
 
Badminton – spil selv 
Mandage og tirsdage i Brylle Fritidscenter og gymnastiksalen  
 

SÆSONPLAN 2022/23 
Sæsonstart uge 35 

For holdbeskrivelser og tilmelding – se mere på www.bryllegymnastik.dk 
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En privat børnepasser åbner sit hjem, for at give de  
mindste børn en god start på livet. Det er i hjemlige 
omgivelser i en lille børnegruppe, hvor tryghed er  
vigtig. Samme voksen I afleverer og henter ved.  
 
I god tid kan I reservere en plads, så I kan nyde  
jeres barsel og der gives søskenderabat. 
 
Hos en privat børnepasser er der tilsyn fra kom- 
munen og vi har adgang til talepædagog, ergo- 
terapeut osv.  
I Brylle er vi tre private børnepassere, som arbej- 
der godt sammen og arrangerer ting, så barnet  
også lærer at begå sig i en større gruppe.  
 
Vi hjælper dem på vej, så de er klar til at komme  
i børnehave, som vi har et godt samarbejde med.  
 
 
De bedste sommerhilsner

Privatpasningsordning-mariehønen.dk 
 
Metteprivatpasningsordning.dk 
 
Johnnasprivatepasningsordning.dk

         DE PRIVATE BØRNEPASSERE
     FORÅRET  2022 I DE PRIVATE PASNINGSORDNINGER

12



  

Brylleborgeren  

10 års jubilæum          

Brylleborgeren inviterer  
til reception 

fredag den 12. august 2022
kl. 16.00 - 18.00 

i Brylle Fritidscenter

     FORÅRET  2022 I DE PRIVATE PASNINGSORDNINGER
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     VERNINGE HUSFLID
KREATIV SOMMERFERIE 

Billedskole for børn 
Starter torsdag d. 18. august kl. 15.00 - 16.25.  
Underviser : Louise Esborn Lassen 
Pris: 650 kr. 
 
Dynamisk yoga for alle 
Torsdag 18. august kl. 17.30 – 18.45 
Underviser : Maria Stabelsteen 
Pris: 870 kr., unge under 18 år 650 kr. 
 
Crepepapir – Dahlia 
Worhshop 
Lørdag 3. september kl. 10.00 -16.00 
Underviser: Sasia Ingvartsen 
Pris : 270 kr., unge u. 18 år 200 kr. 
Tobovej 45 
 
Der kommer kursus i markblomster  
18. september 
 
Tunesisk hækling 
Mandag 26. september kl.19.00 - 21.45 
Underviser Solveig Christiansen 
Pris: 615 kr, unge u, 18 år. 460kr. 
Tobovej 45 
 
Husk sæt X i kalenderen torsdag 6. oktober 
BONDERØVEN – DEN VILDE VEJ 
Foredrag med Frank Erichsen kl. 19.00 – 21.00 
Vestfyns efterskole,  
Nørremarksvej 21,  
5690 Tommerup
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HUSK DANMARKS DEJLIGST KONCERT I HAVEN  
PÅ TOMMERUP RIDEKLUB  
D. 20.08.2022,  
TOFTEVEJ 50,  
RENDER,  
5690 TOMMERUP.
 
 
Vi håber at se en masse glade mennesker,  
voksne og børn, til nogle hyggelige timer  
med god musik og akti-viteter for børnene. 
Der er som vanligt gratis entré og der kan  
købes mad og drikkevarer til fornuftige priser.  
Parkering koster kun 30,-
Haven åbner med musik kl. 14.00 og vi kan  
bl.a. præsentere:  
 
Patrick Dorgan, Caper Clowns og  
Foxx Music/Abba Show.      

TOMMERUP RIDE KLUB
        DANMARK DEJLIGST HAVEKONCERT

Ha’ dit coronapas klar og 
undgå kø ved indgangen 

PROGRAM: 
Kl. 13.30: Haven åbner 
Kl. 14.15: Night Riders 
Kl. 15.30: En Lille Pose Støj 
Kl. 17.00: Alberte Winding 
Kl. 19.00: Strangers In Town 

                           BRYLLE BOLDKLUB
BRYLLE 

B

O L D K LU
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          SOMMERFESTEN 2022...
Som startede onsdag aften med Brylleløbet arrangeret af Brylle 
Gymnstikforening, som også kan ses andet sted i bladet, og torsdag 
aften var der bankospil i Hallen, som der også kan se mere om andet 
sted i bladet. 
Fredag aften var der fodboldkampe og Halvlegen og boder blev 
åbnet kl 17.00, og i Halvlegen havde man mulighed for at få klaret 
aftensmaden, på en nem måde, og man kunne vinde blomster til 
haven i tombolaen, som der var god gang i, og man var heldigvis 
heldig med vejret i år - ingen regn. Tak for det. Der var musik i teltet 
til efter midnat, og hvor man også kunne få stillet sin tørst, både ved 
ølvognen udenfor og i teltet. 
 
Så er sommerfesten godt overstået og for 1. gang i flere år med in-
gen regn, og det var en dejlig ting, især når der skulle spilles fodbold, 
både ungdomskampe,  turneringskampe og gade - & sponsorfod-
bold. Der var 10 hold som stillede op til sommerboldkampe, så der 
var blevet lavet 2 puljer med 5 hold i hver, og der blev fightet indtil det 
sidste, og finalen måtte afgøres med straffespark som blev vundet af  
 
Tømmerfirmaet Sørensen & Mertz og nr 2 blev Brylle Old Boys. 
Pokalerne var sponsoreret af Brylle Fritidscenter.

Om aftenen var der stor tilslutning til fællesspisningen med  
ca. 263 tilmeldte, hvor der var helstegt pattegris med 
flødekartofler og salat, og det smagte dejligt. 
Under spisningen holdt Kent Kirkegaard en tale for Poul Krog, 
som blev udnævnt til Brylle Boldklubs 4. æresmedlem, og 
der blev fortalt om alle de, over 50 år som Poul har været i 
Boldklubben, både som spiller, træner og ikke mindst som 
formand for Brylle Boldklub og Poul fik overrakt et sølvfad 
med inskreption og en klubnål.   
Poul Krog takkede bagefter for fad og udnævnelse, som  
han var stolt af, og  hvor han nævnte, at han nu havde nogle 
af de forældres børn, som han selv havde haft da han var  
ungdomstræner for flere år siden, og at Poul nød, når alle  
de forskellige rundt om kom og hilste på den gamle træner. 
 
Der blev danset og spillet til et godt stykke efter midnat, og 
tror nok at alle havde en rigtig hyggelig aften, og vi håber på 
gensyn til næste år - 2023. 
(Se lidt billeder på næste side, eller brug linket til alle billeder) 
 
GOD SOMMER TIL ALLE!

15



                   BRYLLE BOLDKLUB

Se mere på: www.bryllebk.dk

BRYLLE 

B
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B

          SOMMERFESTEN
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                           BRYLLE BOLDKLUB
         BANKO

WOW Brylle ! 
 
Sådan lød et af mine indlæg på Facebook.  
Og med god grund. Der var virkelig rift om pladserne i år, 274 mennesker var 
tilmeldt til banko spil Torsdag i hallen, fuldt hus masser af glade mennesker 
der hyggede sig.  
Sikke en stemning, juble og mange nejjjj når bord 6 fik banko, lige som det 
skal være.  
 
Der var over 90 præmier at dele ud af, alle sammen sponsoreret af vores 
fantastiske sponsorer. Uden dem var det slet ikke muligt at holde sådan en 
fantastisk aften. Så Banko Teamet siger 1000 Tak.  
 
Vi må heller ikke glemme de frivillige der gør det muligt at få det hele til at 
spille. Vi er langt over 10 mennesker til at få sådan en aften til at fungere, så 
familier bare kan komme og nyde aften i godt selskab.  
Så 1000 Tak til jer også.  
 
Mange har også spurgt, kan i ikke holde et julebanko også. Men det tager ca. 
3 måneder at få sådan en aften på 4 timer til at spille. Så vi kan med sikker-
hed sige, at der bliver ikke mere banko i år, men vi vender stærkt tilbage i uge 
24 - 2023. 
 
Håber vi ses. 

BRYLLE 

B
O L D K LU

B
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Redaktionen på Brylleborgeren sætter stor pris på at så mange, 
både private og foreninger, sender artikler og stof ind til bladet. 
Uden jeres bidrag ville bladet ikke kunne bringe alle de interes-
sante historier med et lokalt indhold.
I redaktionen har vi dog det tilbagevendende problem, at de 
billeder der medsendes, meget ofte er i for lav opløsning og/eller 
i en forholdsvis dårlig kvalitet. Det betyder at vi ofte må undlade 
at bringe medsendte billeder eller kontakte jer for at få nye og 
bedre billeder. 
 
Billeder i lav opløsning, er som en lille klump dej. Du kan godt 
rulle den ud som en pizzabund men den bliver kun et par cm i 
diameter og så snart man forsøger at trække dejen større, får 
man problemer. 
Men har du en stor klump dej, har du flere muligheder for enten 
at skabe mange perfekte små pizzabunde, eller hvis du ønsker 
det, eller lave nogle rigtigt store pizzaer. 
Sådan er det også med billeder.  
 
De to største udfordringer er:
• At billeder i god opløsning fylder meget og de fleste mailpro- 
grammer ikke kan håndtere at sende store mængder data. 

• At vi får tilsendt billeder i lav opløsning og i dårlig kvalitet.  
Et billedes filstørrelse er billedets digitale størrelse målt i kilo- 
byte (KB), megabyte (MB) eller pixels. Billeder med flere pixel 
giver flere detaljer og det bedste resultat.

 

Så her kommer lidt tips til bedre billeder og hvordan du kan 
sende dem til os. 
Gyldne regler når du fotograferer: 
• Tag flere billeder af samme situation, gerne fra forskellige 

vinkler. 
• Gå tæt på. 
• Tag billeder i både bred- og højformat.  
• Gå tæt på. 
• Tag nærbilleder med få personer.  
• Fotografer i samme niveau som motivet.  
• Gå tæt på. 
• Stil skarpt på det vigtigste i motivet.  
• Ved digitale kameraer og mobiler, vælg højeste opløsning
• Beskær ikke selv jeres billeder - det gør layouteren
F.eks. er et billede taget i fritidscentret, hvor man ser det meste 
af hallen og en samling gymnaster på lang afstand, ofte lidt gråt 
og kedeligt at se på – hvis du derimod går tæt på og i stedet for 
tager billeder af en mindre gruppe smilende gymnaster (evt. med 
blitz) bliver oplevelsen af billedet væsentlig bedre.
 
Gode måder at sende og aflevere billeder til os:
• Overfør dem fra din mobil eller camera til din PC og derefter til 
en USB pin, som vi låner og henter billederne fra – din historie 
kan også ligge derpå.

• Send dem via www.wetransfer.com som er et gratis program 
på nettet der kan overføre store mængder data. 
Vejledning til www.wetransfer.com ligger her:  
https://www.youtube.com/watch?v=gmzMsSCKj4E 

        BYD EN TILFLYTTER VELKOMMEN

        BEDRE BILLEDER TIL BRYLLEBORGEREN

Ambassadør 
 
Hjælp til med at byde tilflyttere til Brylle velkommen. 
 
Brylle ambassadørordning, hvor tilflyttere bydes velkommen, 
ændres til nabo/ambassadørordning, da der stadig er brug 
for vores seriøse medambassadører. 
Fra starten af ordningen og til foråret 2022 er der budt ca 185 
tilflyttere velkommen. 
Velkomstposen indeholder et velkomstbrev, vin og chokolade 
fra Lokalrådet, kaffe fra Brugsen, øl fra Brylle bryghus, rabat 
på 1. arrangement i forsamlingshuset, man deltager i, og lidt 
materiale med tilbud fra de mange lokale foreninger samt 
oplysning om erhvervslivet i Brylle og omegn. 
Har du lyst til at byde nye tilflyttere velkommen til Brylle,  
kan du kontakte: 
 
Gerda Sørensen, tlf.nr. 40 28 89 25  
eller på mail: gerda@fuglesang.dk 
 
Med venlig hilsen  
Lokalrådet
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        BYD EN TILFLYTTER VELKOMMEN
 

 Guide til indsendelse af stof til Brylleborgeren! 
 

Brylleborgeren produceres og financiers af Brylle Boldklub, Menighedsrådet, Fritidscentret, Brylle 
Landsbyordning, Brylle Beboerforening og Brylle Gymnastikforening. Bladets bestyrelse består af 
repræsentanter fra de pågældende foreninger. Bestyrelsen har udpeget redaktionen som p.t. består af 
Betty Nielsen, Anne Vibskov, Maud Hansen og Tommy Dalgaard. 
 
Bladet udkommer 4 gange årligt pr. 1. marts (1.feb.) – 1. juni (1.maj) – 15. august (1.juli) – 1. december 
(1.nov.)  (deadline) og omdeles til ca. 1000 husstande, sponsorer og interessenter i og omkring Brylle. 
 
Bortset fra tryk, er bladet udelukkende baseret på frivillig arbejdskraft fra lokalområdet, det gælder alt 
fra arbejde med redaktion, layout, økonomi til indsamling af stof samt omdeling. Derfor vil det være en 
stor hjælp hvis du vil tage følgende gode råd til efterretning når du indleverer stof til bladet. 
 
Fremsendelse af indlæg til bladredaktionen 

• Husk at overholde deadline. 
• Alle er velkommen til at sende gode ideer, indlæg eller opfordringer om f.eks. aktiviteter, sport 

eller kultur til redaktionen og alle vil få svar på om det kan optages i bladet. 
• Når der sendes artikler og billeder til redaktionen er det en stor hjælp hvis billeder og artikler er 

navngivet tydeligt. 
 

Tekst: 
• Tekst skrives og sendes i en Word fil. – eller mail og skrifttype og formatering er underordnet. 
• Det er praktisk hvis filen døbes med foreningens navn og artiklens emne.  
• Der bør ikke sendes skemaer og tabeller, brug i stedet tabulatorskift. 
• 1 hel side + 2 billeder svarer til ca. 450 ord eller ca. 2000 anslag.  

 
Billeder: 

• Billeder skal sendes som en JPG fil og være i god kvalitet - min. 2 mb.  
• Billeder omdøbes med et nummer eller navn, foreningens navn og den artikel de hører til. 
• Der vedlægges en tekst til billederne med navne på personer og hvilken artikel de skal under.  
• Du skal selv udvælge og kun vedlægge de billeder du vil have med i din artikel.  

 
Korrektur 

• Foreningen og deres skribenter aftaler selv indbyrdes hvor meget indlæggene må fylde dvs. antal 
sider og billeder m.m.  

• Foreningen aftaler og læser selv korrektur på deres materiale sammen med deres skribenter, 
inden det sendes til redaktionen. 

• Private får deres indlæg tilbage til korrekturlæsning når layout er lavet. 
• Foreningerne får deres indlæg tilbage fra redaktionen til korrekturlæsning når layout er færdigt, 

får vi ingen tilbagemelding betragter vi det som et OK. 
 
Henvendelser og spørgsmål vedrørende bladet er altid velkomne og kan rettes til redaktionen. 
 
Med venlig hilsen  
Redaktionen 
 
 
 

        GUIDE TIL BRYLLEBORGEREN       
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          BRYLLE FORSAMLINGSHUS

Kort sagt bliver det et par timer hvor vi på en hyggelig, sjov meeen også alvorlig måde, 
tager et kig på hvordan vi som mennesker kan skabe en mindre frustrerende hverdag, 
hvor smil, latter, komplimenter og dårlige jokes fylder mere end sure opstød og dårlig 
den dårlige samvittighed. 

Glæder mig til at se jer og bruge et par timer sammen med jer. 

Se mere på www.brylle-forsamlingshus.dk/arrangementer

Torsdag den 15. september 2022 kl. 19.30
Coach & Stifter af Trivlogi Michael Lunde og holder  foredrag.

Irskaften
Wedgwood duo

De spiller irsk, skotsk og andet 
folkemusik, pop/rock fra 50´erne 60´erne 
og 70´erne, country og blues. 
Af navne kan nævnes The Dubliners, The 
Beatles, Ralph McTell, Rolling Stones, 
Eric Clapton, The Eagles og andre fra
blues- og countrymusikken.

Er publikum oplagt til lidt ‘syng med’ er 
der numre fra the Dubliners, Creedence
Clearwater Revival, osv., eller man kan 
danse til toner fra deres store 50'er til 
70'er repertoire.

Fredag den 30. september 2022 kl. 19.15
Se mere om dette arrangement på 
www. Brylle-forsamlingshus.dk

Hesteaften
Foredrag med Charmaine Berdino

Fredag  den 4. november kl. 20.00
Tapas serveres kl. 19.00

Se mere om dette arrangement på 
www. Brylle-forsamlingshus.dk

Heste har altid være min passion
Heste er min store passion og mit 
fokus ligger på frihedsdressur, tricks 
og ridning helt uden udstyr.

Jeg har altid været fascineret af hvor 
fine og lette signaler man kan bruge i 
omgangen og træningen af hestene, 
og hvor samarbejdsvillige hestene er 
hvis vi gør træningen interessant for 
dem. Mit mål er hele tiden at 
dygtiggøre mig og mine heste så vi 
kan udføre selv de sværeste øvelser 
med lethed og harmoni.
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Hair by Nybo
Tlf  51 82 77 88

Skolevej 7A
5690 Tommerup

Online booking: 
Hairbynybo.dk

                      LANDSBYORDNINGEN

Røverspillet er skrevet af 5 tidligere elever 
(nuværende 8. klasse) fra Brylle skole 
sammen med forfatter Thomas Høg, lige 
inden corona lagde landet ned.  
 
Det var meningen, at stykket skulle have 
været opført i 2020. Dernæst i 2021, men  
corona satte igen en stopper for fælles  
arrangementer og samarbejde på kryds 
og tværs. ENDELIG i 2022 fik vi lov! Så  
i samarbejde med Frøbjerg Festspil og 
Kultur i Børnehøjde kunne vi invitere  
publikum til forestilling den 2. juni. En  
forestilling, der er skrevet til, og om,  
området her ved Brylle. 
 
På dagen dannede Fællesskoven mellem 
Agerholm og Brylle Skole rammerne for en 
storslået teaterfest. Lysningen var indrettet 
med teaterscene, i skoven var der bygget 
backstagehuler - nogle så gennemførte, at 
man kunne have overlevet ”alene i vild-
marken”. Det viste sig også at være nød-
vendigt med god polstring i sin hule, da 

                          RØVERSPIL  2022
vejret ikke viste sig fra sin mest barmhjer-
tige side. Det regnede, det blæste, det  
var hundehamrende koldt! Og vi havde  
en lang dag foran os.  
Der måtte hentes vinterjakker, tæpper og 
masser af varm te! 
 
Måneders øvning kulminerede for både 
skuespillere, orkester, sanglærker, 
dansere, statister og scenebyggere med  
3 forestillinger.  
En generalprøve, hvor publikum fra Tal-
lerupskolen, Brylles børnehaver og bed-
steforældre mødte talstærkt op. En fore-
stilling kl. 16 for indskolingens forældre 
og søskende og til slut en forestilling for 
mellemtrinets forældre og søskende.  
 
Det var magisk igen at samle alle og se, 
hvordan samtlige børn tog ejerskab over 
lige netop deres rolle. 
 
Tak til alle der var medvirkende til, at 
Røverspillet på Brylle Skole blev en  
succes!  
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Anne Vibskov Elkjær
Tlf.: 20 89 95 53  
grafisk-design@annevibskov.dk

Vibskov  

Grafisk Design
..... laver bla. layout af Brylleborgeren



Beboerforeningen Brylle
Formand: Tommy Dalgaard -
tommydalgaard@hotmail.com 29 46 63 53
Næstformand: Anette Brolykke 
anettebrolykkepedersen@yahoo.dk 25 70 16 98
Kasserer: Henrik Tjørnelund Madsen - 
hentmadsen@gmail.com 60 20 63 00
Sekretær: Martin Aalund -  
aalundmartin@gmail.com 26 81 95 45
Bestyrelsen:
Henrik Gabs -  40 88 18 80 
gabs@henrikgabs.dk 
Mette Kirkegaard Bærentsen - 
mettebc84@hotmail.com 24 94 36 50
Michael N. Andersen -  
michael.n.andersen@hotmail.com 40 16 26 40 
 
Brylle Boldklub
Formand: Poul Krog - 
poulmkrog@sport.dk 23 83 41 62
Ungdomsformand: Michael Winther -
mwinther82@gmail.com 30 80 70 40
Senior ansvarlig: Kent Kirkegaard - 
kirkegaardkent@gmail.com 29 91 73 69
Kasserer: Anne Marie Sørensen - 
kasserer.bryllebk@gmail.com 60 22 61 35
Johnny Godbergsen - 
johnnygodbergsen@hotmail.com 29 43 44 49

Brylle Forsamlingshus
Formand: Kai Hou - 
formand@brylle-forsamlingshus.dk 
Udlejer: Irene Hou -  
info@brylle-forsamlingshus.dk 64 75 16 57

Brylle Fritidscenter
Formand: Henning Berg -  
h-berg@email.dk 61 76 32 64 
Næstformand: Allan Krog - 
allankrog@gmail.com 60 88 19 25
Kasserer: Finn Henriksen - 
finnbhenriksen@sol.dk 21 60 64 68
Sekretær: Gittemai Roger - 
mentorgittemai@gmail.com 20 16 70 00 
Bestyrelsesmedlem: Kent Henriksen - 
kent@polsterogdesign.dk 40 34 03 78
Forsamlingshusrep: Bo Christensen 
maudogbo@mail.dk 20 86 78 63 
Gymnastikrep.: Frederikke Frehr
fritidscentret@bryllegymnastik.dk 23 96 26 92
Boldklub: Kent Kirkegaard - 
kirkegaardkent@gmail.com 29 91 73 69
Beboerforeningsrep: Anette Clemmesen  
anettebrolykkepedersen@yahoo.dk 25 70 16 98

Brylle Gymnastikforening
Formand: Dina Dorthea Korspang - 
formand@bryllegymnastik.dk 
Næstformand: Christina Andreassen - 
naestformand@bryllegymnastik.dk 
(Ansvarlig for BGF indlæg til Brylleborgeren)
Kasserer: Frederikke Frehr Kristensen -
kasserer@bryllegymnastik.dk 23 96 26 92
Bestyrelsesmedlem: Kristina Sørensen,  
Casper Larsen og Mette Kirkegaard Bærentsen 
Suppleant: Louise Bernth  
Badminton: Frederikke Frehr Kristensen - 
badminton@bryllegymnastik.dk 23 96 26 92
Gymnastik: Dina Dorthea Korspang  
gymnastik@bryllegymnastik.dk  
Brylleborgeren: Christina Andreassen - 
brylleborgeren@bryllegymnastik.dk  

Lokalhistorisk Arkiv
Formand: Bjarne Christensen - 
tobovej@hotmail.com 24 65 58 29
Arkivleder: Margit Egdal - 
ellelunden@msn.com 64 87 14 23
 
Tommerup Rideklub
Daglig leder: Kjeld Frederiksen 40 35 77 81
Formand: Carsten Louis Larsen - 
carstenlouislarsen@gmail.com 25 53 24 63
Kasserer: Henrik Skov - 
hskov35@gmail.com 28 26 55 44 

VI
GT

IG
E T

EL
EF

ON
NU

M
RE

    VIGTIGE TELEFONNUMRE I BRYLLE OG OMEGN  
Brylle Landsbyordning
Leder af landsbyordningen: 
Betina Faaborg - bebfa@assens.dk 64 74 65 77
SFO: Betina Faaborg - brylleskole@assens.dk 64 74 65 83
SFO:  25 23 28 25
Agerholm Børnehave  30 45 48 03
Agerholm Vuggestue 30 45 48 18
Dorrit Arnecke - doarn@assens.dk 64 74 66 72
Bestyrelsesformand: Niklas Karlsson - 
n.p.karlsson@gmail.com 

Brylle Menighedsråd
Mail til hele rådet: menighedsraad@bryllekirke.dk 
Hjemmeside: www.bryllekirke.dk
Sognepræst: Dorthe Terp Dahl - dtd@km.dk 64 75 13 17
Formand: Pia Schmidt -  
formand@bryllekirke.dk 40 98 23 88 
Næstformand: Vagn Top - formand@bryllekirke.dk 22 47 07 77 
Kasserer Trine Hermann -
budget@bryllekirke.dk 71 94 30 32
Frivillig ansvarlig: Ib Sørensen -   
frivillig@bryllekirke.dk 52 11 28 38
Kirkegård og bygning: Gunhild Jørgensen -  
staaendeudvalg@bryllekirke.dk 23 95 60 54
Kirkeværge / aktiviteter: Birthe Sørensen - 
aktivitet@bryllekirke.dk 24 46 38 56
Stedfortræder: Maja Nors 27 12 16 62 
Graver / medarbejderrep.: Flemming Nielsen -  
graver@bryllekirke.dk 61 14 41 98 
Organist / redaktion: Peter Thomsen -  
redaktion@bryllekirke.dk 20 44 82 77

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

Privat Pasningsordning
Privatpasningsordning-mariehønen.dk 28 29 15 87 
Metteprivatpasningsordning.dk 28 71 37 92 
Johnnasprivatepasningsordning.dk 61 33 42 22
 
Den Kommunale Dagpleje 64 74 68 10

Landsbyambassadør
Gerda Sørensen - gerda@fuglesang.dk  40 28 89 25

Lokalrådet i Brylle
Formand: Martin Kaszubinska Pedersen 61 60 43 99
E-mail: martin@danskerhvervsassurance.dk
Næstformand: Morten Korspang 22 91 70 00
E-mail: morten@korspang.dk
Kasserer: Mogens Tøttrup,  40 16 60 37
E-mail: amtott@hotmail.com 
Valgt Bestyrelsesmedlem: Kai Hou 22 84 46 71  
E-mail: kai.hou.brylle@gmail.com
Valgt Bestyrelsesmedlem: Mikkel Olsen 25 41 94 38
E-mail: swobber@gmail.com
Udpeget Bestyrelsesmedl.: Bettina Bek Faaborg 42 72 02 98
E-mail: bebfa@assens.dk
Udpeget Bestyrelsesmedl.: Tommy Poulsen 40 78 37 00
E-mail: tommy@poulsens.dk
Udpeget Bestyrelsesmedl.: Henning Berg 61 76 32 64
E-mail: h-berg@email.dk
Udpeget Bestyrelsesmedl.: Tommy Dalgaard 29 46 63 53
E-mail: tommydalgaard@hotmail.com
Suppleant: Pia Vittrup 21 99 19 01
E-mail: roger.vittrup@gmail.com
Suppleant: Marie Louise Larsen 51 51 21 86
E-mail: ml.larsen@me.com
Ambassadør: Gerda Sørensen 40 28 89 25
E-mail: gerda@fuglesang.dk
Tilforordnet : Vagn Top  22 47 07 77
E-mail: vagn@ferie-fyn.dk
Assens Kommune kontakt: : TSteen Søgaard 51 37 44 61
E-mail: stspe@assens.dk

Redaktionsudvalget BrylleBorgeren
Betty Nielsen, Kildemaden 5
arneogbetty@gmail.com 20 87 72 20
Tommy Dalgaard, Mads Hansensgade 9, Brylle
tommydalgaard@hotmail.com 29 46 63 53 
Maud Hansen, Toftevej 11, Brylle
info@mh-kontorservice.dk 40 98 40 46
Layout: Anne Vibskov 
anne@vibskov.dk 20 89 95 53
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Sikker El
V. Simon Schmidt
Højeløkkevej 18B 
5690 Tommerup
kontakt@sikker-el.dk
Tlf.: 63 76 60 90 
www.sikker-el.dk  
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Tlf. 64 76 13 13

 

Behandling på dine præmisser 
Kranio Sakral Terapi 

Massage, infrarød sauna 

Healing, Håndlæsning 

” Jeg kan kun sige, hvis du ikke har været i Karlinnas kyndige hænder, 
så skynd dig at få bestilt en tid, for det er simpelthen fantastisk, hvad 
hun har gjort for mig og min krop” 

Karlinna Frederiksen 

Fuglebakken 3 

5690 Tommerup 

Tlf: 26830131 

www.karlinnas.dk  

Karlinnas@outlook.dk  



STARK
Møllebakken 34 • 5690 Tommerup

Tlf. 6376 1200

BYGGES 
 

DET SKAL
 

 VAEK

57
42

7

Rigtige maend n0jes ikke 

med at tale om tingene 

- de gor noget ved det

24

Online booking
HairbyNybo.dk
Tlf  51 82 77 88
5690 Skolevej 7a

 

MASSAGE 
WELLNESS 

BEAUTY 
 

Behandling tilpasset dig  
og dine behov 

 
Gundestrupvej 48, Brylle 

5690 Tommerup 
SMS 26 73 27 72 

www.abildgaardklinik.dk 
 

Online booking via hjemmeside/facebook/SMS  
Vi finder en tid, der passer dig 

 

 



NYT SPORTSUDSTYR?
Tjek det store udvalg i din lokale
INTERSPORT butik eller på intersport.dk
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Brylle AutoBrylle Auto
v/Kent Højmark

Plouggårdsvej 18 · Brylle
Tlf. 64 75 15 08 · www.brylleauto.dk

Vaskehal åbent 7.00-22.00



 

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

T O M M E R U P  O G  H A A R B Y

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

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

Kørekort til 
Bil & MC

Nye hold hver 
tredje uge

26

DE

• Hvidevarer
• El-artikler

• Køkken
• Bad

DET ER 
FAGMANDEN, 

DER ER 
BAGMANDEN!

Knarreborgvej 30 • 5690 Tommerup •  Tlf. 64 75 16 40

www.eldoradoweb.dk

• Garderobe
• Belysning

• Brugskunst
• Små-el

NYT SPORTSUDSTYR?
Tjek det store udvalg i din lokale
INTERSPORT butik eller på intersport.dk

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

LIDT UD OVER 

DET SÆDVANLIGE

33

Bredgade 91 · 5690 Årup · 40 48 33 83

Man. - tors. 8.30 - 18.00 � Fre. 8.30 - 17.00 � Lør 8.00 - 12.00 
V/Susanne Borne 

Sortebrovej 3 � 5690 Tommerup � 64 75 33 83 
Tallerupvej 22 � 5690 Tommerup � 64 76 16 12 

Bredgade 32 � 5560 Aarup � 24 75 33 83 / 40 48 33 83 
Søndergade 5 � 5620 Glamsbjerg � 21 75 33 83 
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www.atm-consult.dk

CVR 40 12 08 82

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

Kirkekalkning · Pejse · Badeværelser · Reparationer

MurerMester
Henrik svendsen

toMMerup st.

tlf. 64762601 / 40164208

MURERMESTER
HENRIK SVENDSEN

TOMMERUP ST.

TLF. 64762601 / 40164208

Brylle Industrivej 9

5690 Tommerup

Tlf. 6475 1415

Mobil 2043 3922

sh@arnenielsenbrylle.dk

•  Affald fjernes med grab

•  Containere udlejes

•  Grus, sten og muldjord
   leveres

BRYLLE 

B

O L D K LU
B
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Hyldegårdsvej 1 · 5690  Tommerup · Tlf. 64 75 12 11 Vi mødes i Brugsen!

HANSJUELJENSEN
VOGNMAND & ENTREPRENØR

AUT. KLOAKMESTER
Dannesbovej 54 Brylle

5690 Tommerup

Tlf. 65 96 19 26

Alt i entreprenørarbejde udføres
Multitrækkere
Kranbil med grab
Bortkørsel af al affald
Affaldscontainere
Træfældning

Traktor m/fejekost
Nedbrydning
Udgravning
Planering
Snerydning
Gravemaskine/minigraver

NYT Spuling og Kloak TV
Speciale - omfangsdræn og udvendig isolering af kældervægge

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

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

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


