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     EIGIl’S SIDSTE BlAD  
Med dette blad er det et endeligt farvel til vores redaktør Eigil, som sammen  
med sin familie har søgt nye græsgange i Middelfart, og derfor ikke længere  
ses så ofte i vores bybillede.  
 
Eigil har været en fantastisk redaktør og entusiastisk ”tovholder”, og så har  
han med sit store engagement i det lokale liv i Brylle, altid kunnet byde ind  
med interessante indlæg og ideer, ikke mindst fra tiden på Brylle skole og  
hans store indsats i arbejdet for etablering af multibanen. 
 
Eigil er en af de oprindelige initiativtagere til Brylleborgeren og har siden starten i 2012 været et stort aktiv  
for bladet og har ydet en stor arbejdsindsats som redaktør, ikke mindst for at binde enderne sammen når  
der skulle redigeres og sorteres i materialet til bladet. 
 
Vores nye redaktør bliver Betty Roger Nielsen, som jo også er et velkendt ansigt i Brylle. Betty har været en 
del at redaktionen de sidste par år, så hun er helt bekendt med sin nye opgave, og vi ser frem til et nyt og 
spændende år på bladet.  
 
Vi siger på byens vegne stor tak for indsatsen og ønsker Eigil al muligt held og lykke med livet i Middelfart
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De lidt uhyggelige og grinende græskarhoveder med 
levende lys er nærmest et ikon for Halloween og hos 
Brylle Landsbyordning danner de temaet om forældre-
samvær her i starten af den mørke tid. Agerholm 
har holdt en fantastisk græskarfest, SFO uhyggelig 
hyggelig forældrekaffe i bålhytten og selv skolefesten 
har får halloweentema i år.

Oprindeligt kommer skikken fra Irland og blev med 
emigraterne ført til USA og derfra ud i hele verden. 
Skikken bygger på sagnet om en gudløs mand, som 
kom til at vandre mellem himmel og helvede i efterlivet. 

Det er netop de farverige græskar som allegori, der in-
spirere denne min første leder, for hos Brylle Landsby-
ordning har vi flere ”farvestålende græskar” at glædes 
over i en ellers lidt mørk tid i kølvandet på genopret-
ningsplan og besparelser.

Kontaktforældrerådet gennemførte i sidste weekend 
en arbejdsdag på Agerholm, hvor seje forældre flyttede 
legehus, lavede ny bålplads, pudsede vinduer mm.  
Den glæde, et sådan arrangement giver til børn og vok-
sne, er uvurderligt og et oplyst græskar af de helt store.

 

Fra skolen vil jeg nævne at lærerens dag blev mark-
eret med mange søde hilsner til personalet, som nu 
hænger på en væg i personalerummet og lyser op. 
Det var en overraskelse for skolens medarbejdere, 
det lykkedes at holde som en hemmelighed mellem 
skolebestyrelse, ledelse og skolens 153 elever.

I det hele taget oplever vi en kæmpe opbakning til 
vores arbejde med Brylles skønne unger og fra min 
stol skal lyde en dybfølt tak til jer forældre for med 
jeres hjælpsomhed at tænde lys i mørket. 

Jeg er flere gange blevet spurgt, om forældre af 
strategiske årsager bør afstå fra at hjælpe, så vi 
ikke opretholder et sædvanligt ”serviceniveau” med 
forældrehjælp her i besparelsestiden, for så at blive 
mødt med endnu flere besparelser. Lidt a la devisen 
”I kan jo godt alligevel, så I kan også godt klare jer for 
mindre fremover ...”  Mit umiddelbare svar er ”Nej”. 
Det er min fulde overbevisning, at der hele vejen rundt 
i Assens Kommunes organisation er en helt klar viden 
om, at det er en hård og ikke ønskværdig situation, 
men en nødvendighed for at få rettet op på ”rigets 
tilstand”.

Børnenes glæde, vores fantastiske skønne ukuelige 
personale, som vil og hver dag skaber glæde, læring 
og fællesskab for børnene og den hjælp vi får fra jer 
forældre til, at vi kan gennemføre fede aktiviteter for 
vores fælles skønne unger; overnatninger, arbejds-
dage, juleklip mm.  – Det er for mig farvestrålende 
græskar, der lyser op i en mørk tid – Tak for det.

Betina Faaborg

Når der 
tændes lys 

i mørket…
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15. september var datoen for indvielsen af 

Aktivitetspladsen med kunstgræsbanen

Endelig  blev anlæggent  i Brylle indvies - det er en stor dag- 
en mærkedag 

Processen har været langt - men tro kan flytte bjerge. I styre-
gruppen har vi hele tiden troet på projektet - også selv om vi i 
perioder har måttet starte næsten forfra.

Tankerne til projektet blev født i 2013, og de første ansøg-
ninger blev sendt af sted til bl.a fonde i marts 2014 - for nu 
mere end 4 år siden.

Skolen henvendte sig til Brylle Boldklub og fritidscenteret 
og spurgte, om det ikke var en god ide, at få lavet et sådant 
anlæg i Brylle. Et anlæg som kun blive et aktivitetsområde for  
boldklubben, skolen, institutioner i området - ja for alle borgere 
i Brylle. Det var dengang, hvor DBU/Nordea fonden gav tilskud 
til noget sådant, og de var også positive overfor vores projekt.

Opbakningen fra fonde og andre bidragsydere har hele tiden 
været meget stor, men modstand har der så sandelig også 
været. Modstanden er næsten glemt nu, hvor projektet er fær-
digt og ibrugtagningstilladelsen fra kommunen er i hus.

Rigtig mange møde op til indvielsen, hvor vejret artede sig fra 
den bedst side i de par timer, hvor festlighederne stod på.

Som jeg ser det, er det et fantastisk anlæg, som byens 
borgere, byens institutioner, foreningslivet  og boldklubben vil 
få glæde af mange år frem i tiden. Anvendelsesmulighederne 
er uendelige.

De store bidragsydere som Lokale- og anlægsfonden, DBU-
Nordea, Assens Kommune og Brylle Fritidscenter gjorde det 
muligt at igangsætte byggeriet.  Men mange andre bidrag fra 
lokalområdet har betydet, at projektet har kunne afsluttes.

Stor tak til alle, som har  bidraget til realisering af projektet. På 
denne måde er alle nævnt og ingen glemt.

På Styregruppens vegne

Eigil Kristensen

INDVIElSE Af mulTIBANEN 
        BryllE BolDKluB

BRYLLE 

B
O L D K LU

B
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u 16-18 PIGEr

        BryllE BolDKluB

Tak til alle jer der kom og bakkede op  
om den første Street Food fest i Brylle 
den 3. november i hallen. 
En stor tak til alle der hjalp til før, under  
og efter festen. 
 
Hvis byen er klar til at bakke op om en 
Street Food fest igen næste år, er både 
vores madleverandør, bandet og arran-
gørgruppen klar igen.

Med venlig hilsen 
Brylle Boldklub 
v/ kasserer Anne Marie Sørensen,  
Fuglebakken 8,  
5690 Tommerup 
mail: kasserer.bryllebk@gmail.com 

Så  er endnu en tennissæson slut, og vejret har vi jo ikke kunnet  
klage over i år, og et fantastisk efterår hvor der blev spillet tennis  
helt ind i november måned, Det er ikke oplevet før, så  tennis- 
spillerne kan ikke klage i år.
Så kan vi bare vente på at foråret kommer igen, så man kan  
komme i gang med at spille igen.
Så alle ønskes en rigtig Glædelig Jul samt et Godt Nytår og  
på gensyn i 2019.

Brylle Tennis

Foråret blev en stor succes for pigerne, da de gik 
ubesejret igennem med max point. Pigerne spillede 
fremragende. 
Efter sommerferien blev det til U 18, hvor pigerne fik 
stærk modstand. De mødte nogle store og stærke 
piger, men holdt dog humøret højt, og sluttede på 
en flot 3 plads. Stor ros fra trænerne. 
Stor tak til forælderne for opbakningen, og en stor 
tak til vores tøj sponser Super Brugsen knarreborg. 

Fodbold hilsner Morten og Martin 

P.S kunne du tænke dig, at blive, en del af vores 
fantastiske hold, så kontakt træner Morten: 28184674 
eller holdleder Mette: 28713792. 

BryllE STrEET fooD 2018
        BryllE BolDKluB

BRYLLE 

B
O L D K LU

B

BRYLLE 

street food

TENNIS
SEN- oG lØVfAlDSSommEr
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Nu mED NyT u11 PIGEholD I BryllE  
        BryllE BolDKluB

BRYLLE 

B
O L D K LU
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Jesper Petersen og Michael Winther har over nogen år 
haft fornøjelsen af at træne et mix hold af både drenge 
og piger. Desværre oplevede vi i starten 2018 at vi blev 
mindre og mindre, og der desværre ikke var til et mix  
hold mere. Vi var lige over natten flere piger på holdet  
end drenge. 
Vi valgte derfor at prøve os som et rent pige hold.  
Til første træning var de 17 friske piger, der senere er  
blevet til “holdet” på 14 faste spillere. 
 
Med pigehold, følger nye opgaver med omstrukturering 
på træner bænken. Jesper er ny “chef” træner. Sarah 
Søgaard assistenttræner sammen med Michael Winther 
og til sidst Louise Nygaard som Holdleder. Staben er sat, 
holdet er der. Nu kæmper vi os til toppen � 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efter sommerferien startede vi til DBU stævner med  
løftet pande og klar til kamp. Vi er helt nye, og skal  
lære tingene helt fra bunden. Så det er ikke blevet til  
så mange mål endnu, men de kommer stille og roligt,  
og med den  
forældre op- 
bakning, så  
virker det  
næsten som  
en fuldt stadion  
når de score � 

Vintertræningen er i gang, vi er tilmeldt med 2 hold ved DBU 
inde stævnerne. Helt ny spilleform igen, så der trænes hårdt 
men hyggeligt.  
Tirsdage i hallen 16.55-17.55 og Torsdage på multibanen 
17.00 - 18.00. Så har du en pige der kunne tænke sig at 
lege med, så se mere på Bryllebk.dk 
 
 
 
 

 
OB tur som fanebære til kampen mod Hobro må være den 
størreste oplevelse for holdet pt. At træde ind på græsset til 
et rigtigt superliga hold og samtidige lige få en autograf eller 
2 var en oplevelse. Vores næste mål, bliver at de får lov at 
løbe ind på banen med dem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Til sidst skal der lyde en stor TAK fra holdet til sponsor af 
træningstøj incl. overtrækstøj. Det ser topprofessionelt ud, 
når vi løber og træner i ens tøj. 
 
Tak til: 
Scandisolution og Hans Juel Jensen. 
 
Brylle BK byder også på bold for andre årgange, skulle du 
have en dreng eller pige der kunne tænke sig at starte. Så 
se vores hjemmeside www.bryllebk.dk eller ring/skriv til 
os. Skulle du også have lyst til at starte et nyt hold op, eller 
være hjælpetræner på et andet hold, så er vi også klar på at 
hjælpe dig i gang. Når flere frivillige vi er til at bære byrden, 
nu sjovere er det :o) - så tøv ikke.6



Brylle dilettanterne opføre:

Hanne Lynge

        BryllE BolDKluB

Fredag den 5. oktober afholdt vi ”Ladies Night” i Brylle 
Forsamlingshus, hvor salen var fyldt op med en flok vel-
oplagte damer fra nær og fjern – sågar var en lille gruppe 
kommet helt fra Sjælland.  
 
Aftenen bød på lækker buffet, som en lokal slagter havde 
skruet sammen på allerbedste vis – specieldesignet til 
damer med de lækreste salater. Kødet blev (helt und-
tagelsesvis) serveret af den veloplagte slagter selv – tror 
de fleste gæster fik en lille hilsen med på vejen �.

Efter spisning holdt Pernille Slot det spændende foredrag: ”læs 
din mand helt uden ord” – et foredrag om forskellen på mænd og 
kvinders hjerner. Pernille er ekspert i kropssprog og ansigtsudtryk 
– og allerede ved hendes entré før middagen, var hun i gang med 
at læse gæsterne i salen. Det var et oplagt publikum, som deltog 
aktivt i foredraget – og der kom mange gode og sjove indlæg frem 
 
Af Maud Hansen.

BryllE forSAmlINGShuS

DAmEAfTEN ATTEr EN STor SuCCES

Tage har alt klappet og klart til en  
romantisk weekend i sommerhus  
med elskerinden Bitten… som han  
godt nok har tænkt sig at fortælle,  
at han dropper for at holde fast i sin kone… som han godt nok 
har glemt at fortælle Bitten, at han har… 
Men Tage er ukuelig optimist og sikker på, at det nok skal gå – 
lige indtil det tidspunkt, hvor hans svigermor og svigerfar står 
i sommerhuset og fortæller, at de har lejet hytten ved siden af. 
Gusse – der er selvbestaltet sommerhusopsynsmand, men som 
dybest set kun tigger øl – bliver på knallert sendt af sted for at 
hente Tages kone. 
Kom og se hvordan Tage forsøger at redde den kaotiske situa-
tion i den morsomme farce af Knud Erik Meyer Ibsen.

Sted: Brylle Forsamlingshus.  
Generalprøve fredag d. 15//3 2019 kl. 15.00  
Premiere fredag d. 15/3 2019 kl. 19.00  
Forestilling lørdag d. 16/3 2019 kl. 18.00  
med efterfølgende musikalsk underholdning  
ved Hanne Lynge.  
Billetter kan bestilles fra 15/1 2019  
på Brylle Forsamlingshus´hjemmeside:  
www.brylle-forsamlingshus.dk  
eller på mobil  22 84 46 71
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Så startede sæsonen endelig for Jumping igen – og jeg 
har været så heldig at få hele to hold om tirsdagen som 
hedder jumping for begyndere/let øvede. 
 
Selvom det er for begyndere/let øvede kan alle være med 
uanset niveau og alder, man mærker selv efter hvor meget 
man kan give af sig selv. 
 
Min time består af 2/3 på trampolinen og 1/3 er styrkeøv-
elser på gulvet eller trampolinen. Der er garanteret sved 
på panden i mens vi har det hoppende sjovt � 
 
I skrivende stund er der 0 ledige pladser tilbage på holdet 
fra 17-17.50 og 3 pladser tilbage på holdet fra 18-18.50 
– så hvis du skal være med til at have det hoppende sjovt 
sammen med vi andre – så er det måske dig der skal 
have én af de sidste pladser på holdet � 
 

Vi har så travlt med at danse på den sjove måde, at vi 
helt glemmer at det er god motion. Pulsen oppe, sved på 

Så kom jeg i gang med “Jump & Dance” og børnene er 
vildt søde og seje. Vi bruger meget forskelligt musik i 
timerne, og de kan lide det hele. Vi har meget variation i 
timerne, så det ikke bliver for ensartet. Børnene skulle lige 
se mig an, men tilliden til mig kom hurtigt. 16 piger i ca 10 
års alderen tænkte jeg ville være en stor udfordring. Men 
det går rigtig godt med dem, og de er gode til at lytte og 
følge med. 
 
Jeg er super glad for at have fået muligheden for at have 
dette hold med disse fantastiske piger.  
 
Mange jump & Dance hilsner fra 
Emma

 

 
Mange hoppende hilsner og på gensyn fra 
Dina 
Jumping instruktør i BGF.

Er du i tvivl om det er noget for dig – så kom og prøv det en 
enkelt gang – det koster 40 kr. Og det er sikkert de bedste 
40 kr. du har brugt på dig selv længe – du kommer ikke til at 
fortryde det �

jumPING

     jumP & DANCE

        BryllE GymNASTIKforENING

ZumBA fITNESS
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        BryllE GymNASTIKforENING

panden, dejlig øm i musklerne. Og så  
har vi jo ”bare” danset til fed musik! 
  Du kan snart være  
  med til næste sæ- 
  son, som allerede  
  begynder den  
  2. januar!  
 
  

  Vi ses!

Vi er nu godt i gang med gymnastiksæsonen, og hver 
torsdag leger vi med en masse skønne børnehavebørn. 
De første uger har vi brugt på at lære børnene de  for-
skellige lege, sange og aktiviteter at kende. Vi laver en 
del gentagelser, både med sange og andre aktiviteter, og 
børnene elsker det! Også selvom det kan virke kedeligt 
med voksenøjne. Vi har 2 voksne hjælpere i år, Pernille og 
Vicki. De er så gode til at pjatte, trøste og holde i hånd og 
ungerne elsker dem. Det er helt perfekt!  
 
I skrivende stund har vi efterårsferie og planlægger nye 
og sjove udfordringer for børnene og vi glæder os rigtig 
meget til at præsentere det for børnene efter ferien 
 
Gymna-hop-lige hilsner, Kristina og Marie

SPIloPPErNE

ZumBA fITNESS

        BryllE GymNASTIKforENING
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     DEr SKEr NoGET I BryllE
En gang imellem gør man status over årenes forløb, hvad 
der f.eks. er sket af fremskridt inden for en årrække.  
Det var netop disse overvejelser, jeg gjorde mig med hen-
syn til udviklingen i Brylle, efter Inge og jeg købte grund i 
2009 og byggede. Nu er det jo ikke sådan, at vi skal tage 
æren for alt det gode, der er sket siden 2009, men meget 
godt er sket. 
 
Da vor omgangskreds hørte, at vi ville drage fra det civi-
liserede og noble Skt. Klemens for at slå os ned i Brylle, 
manglede det ikke på kommentarer. Hvad vil I dog i Brylle, 
hvad er Brylle for noget, har det noget at gøre med gylle, 
er det ikke bare noget, man kører gennem for at komme 
videre? I kan da ikke bo i den flække! Flere havde aldrig 
hørt om Brylle. Jeg selv havde med mit cykelhold masser 
af gange kørt gennem noget, der ifølge et skilt hed Brylle, 
og som fremstod som et stort forfaldent møbelhus og en 
kirke. Ak ja, som folk tænker, tror eller siger, når ikke de 
ved bedre. 
 
Det var da også et meget anderledes område at flytte til 
end det, vi forlod, men vi har ikke fortrudt. Og hvad er der 
så sket i Brylle, siden vi kom? Utroligt meget, og det vil 
jeg skrive lidt om. 
 
Vi har fået en imponerende flot dobbeltsporet cykelsti  
med god belysning, strækkende fra Brylles vestlige by-
skilt til Tommerup Kirke. 

Overfor den gamle møbelforretning har vi fået et auto-
matisk lysreguleret kryds og en fodgængerovergang. 
 

En ny godt indrettet Dagli´Brugs er bygget op i stedet for 
den gamle nedbrændte. 
 
Forsamlingshuset er blevet imponerende flot renoveret, 
forsynet med handikaptoilet og nyt tag. 

I vor velbevarede Rytterskole fremviser bestyrelsen 
biograffilm anden onsdag i hver måned. 
Der er nedlagt fjernvarmetilslutning i området. 
En privat velbesøgt børnehave er kommet til. 
 

På et større areal i forlængelse af kirkegården, et areal 
der ellers var tæt beplantet med grantræer, er anlagt en 
staudehave med et stort udvalg af stauder, enhver kan 
plukke af. Her er også sat flere granitskulpturer, fremstillet 
af og skænket af Esther Larsen. I staudehaven er opstillet 
bænke og anlagt legeplads.  
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     DEr SKEr NoGET I BryllE

En kirkesti er etableret med 
standere med pærer, der 
automatisk tænder, når 
skumringen sætter ind. 
Stien fører op fra Toftevej og 
svinger ind gennem granerne 
til sognehuset. 

På store arealer i Brylles nærhed er rejst skov, der  
med tiden kan tjene som et rekreativt område for  
Brylles beboere. 
 
Mange i Brylle udfører frivilligt arbejde, og uden den  
indsats var flere af Brylles faciliteter, muligheder og  
tilbud ikke til stede. 
 
Kan vi ønske noget af kommunen? 
 
Naturligvis har vi ønsker. Jeg kan nævne, at mange  
har stor gene af den store flok råger, der har slået  
sig ned i udvalgte trætoppe. Den skrigende flok vil  
vi gerne have gjort meget mindre. Toftevej er stærkt 
befærdet med megen tung trafik. Vejen skal gøres  
bredere, og der bør rejses lysstandere, så de dækker  
helt op til Krybilyparkens nordlige indkørsel. Flere for- 
tove er i meget dårlig forfatning, fliser ligger forskudt,  
og en del er knækkede. Det skulle gerne bringes i orden. 
 
Jeg ved, at vort Lokalråd er på dupperne for at gøre 
Assens Byråd opmærksom på velbegrundede ønsker  
fra et Brylle i god vækst. Så er det bare at håbe, at 
ønskerne bliver opfyldt inden alt for længe.  
 
Der er sket meget, utroligt meget godt. Brylle er ikke  
bare noget man kører gennem. Det er et sted, man  
med stor fordel kan bosætte sig og få glæde af. 
 
Brylles beliggenhed, i smukke omgivelser tæt ved  
Odense og motorvej, sikrer Brylle en stærk position i 
kommunen, hvad bosætning og udvikling angår. 
 
 
Ole Sand

På et større tredelt areal, Krybilyparken, er der på det ene 
areal opført 23 parcelhuse, og 5 er (slut i oktober) under 
opførelse på området med plads til 37 parcelhuse. Arealet 
omfatter også et stort beplantet rekreativt grønt område 
med en regnvandssø.  
På det andet af arealerne har FAB opført rækkehusbe-
byggelser med i alt 29 boliger, der alle straks blev udlejet. 
Det tredje areal venter på den rette bygherre.

Bebyggelsen i Krybilyparken har givet et kærkommet 
stort børnetilskud på over 30 til Brylle Skole, der nu må 
betegnes som reddet fra enhver kommunal overvejelse  
om nedlukning. 
 
Brylle har fået nærværende blad, Brylleborgeren, der må 
betegnes som en succes. 
 
Her til sidst har vi endelig fået den multibane med til-
hørende legeredskaber, som gennem lang tid var et 
stort ønske. Tæt ved er bygget en bod, hvor folk, ved 
arrangementer på sportspladsen, kan få stillet sult og 
tørst.

ole Sand fortæller
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     VErNINGE huSflID
KurSEr

Formand 
Karen Elise Pedersen 
Linde Allé 33 
5690 Tommerup 
tlf. 21626176 
karenelise@tommerupnet.dk

Næstformand 
Birgit Mose 
Svanevej 13 
5690 Tommerup 
tlf. 28305465 
birgitmose@gmail.com

Sekretær og PR ansvarlig 
Anette Rasmussen 
Lundegårdsvej 55 
5690 Tommerup 
tlf. 50570311 
anetterasmussen@yahoo.dk

Medlem 
Stig Rudolfsen 
Solbakken 5 
5750 Ringe 
tlf. 25156636 
s.rudolfsen@live.dk

Kasserer 
Arne Enggaard Jørgensen 
Brunsegårdsvej 43 
5690 Tommerup 
tlf. 21797983 
arne.e.j@post.tele.dk

Medlem 
Dagny Andersen 
Hjulets Kvarter 192 
5220 Odense SØ 
tlf. 30435301 
dagny@hotmail.dk

Medlem 
Elef Holm 
Bøgevænget 6 
5690 Tommerup 
tlf. 29110298 
elefholm@gmail.com

Suppleant  
Ragnhild Møller Hansen  
og Valdemar Duus

Skoleleder  
Bente Eriksen

www.verninge.husflid.dk 
tlf. 64762294 eller  
mail: verningeahusflid.dk

Møbelpolstring
Torsdag 3. januar kl. 19.00 – 21.45
Underviser Hardy Henriksen
 mobil 40162181
 
Trædrejning
Weekendkursus 12. og 13. januar  
kl.9.00 – 15.25
Underviser Ejler V. Lungskov
 
Pileflet for begyndere og øvede
Weekenden 25. februar kl. 17.00 – 21.35
Lørdag og søndag kl. 9.00 -15.25
Underviser Marianne Landrock 
Mobil  22782044
 
Levende pil til haven
Lørdag 23. februar kl. 9.00 – 16.45
Underviser Marianne Landrock
Mobil  22782044
 
Broderi – En leg med nål og tråd.
23. og 24. marts kl. 9.00 – 15.50
Underviser Hanne Rye
Mobil  86554970
 
Sang og musik
Seniorkoret synger fredage  
kl.13.30 -15.45
Folkemusikbandet tirsdage  
kl. 19.30 – 21.45
Info på www.verninge.husflid.dk
 
Billedskole
Billede skole og design starter igen med friske  
kurser for børn til januar 2019
Du er velkommen til at kontakte Underviser  
Stine Brønserud Ernst. Mobil 50625762

Se mere på www.verninge.husflid.dk eller ring tlf.  6476 2294 

Billedeskole i Brylle og  vissenbjerg
TrædrejningTrædrejning
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     VErNINGE huSflID ÅBEN By I BryllE
Lørdag den 8. september var rammen sat for at vise  
Brylle frem fra sin bedste side i Brylle Fritidscenter.  
Og hold fast, hvor så Brylle godt ud den lørdag i sep- 
tember, hvor vejret holdt folk fra haven og lokkede  
voksne og børn til fritidscenteret med hygge og snak  
med nabo og venner, franske hotdogs fra Tutten og fri  
leg for børnene.  
 
Brylle Lokalråd var vært og havde inviteret alle byens  
virksomheder, foreninger og institutioner til at deltage.  
17 af disse deltog og var med til at fylde fritidscenteret 
med fest og farver. Byens borgere, høj som lav, mødte  
op, og snakken gik livligt rundt ved alle standene.  
Flere af standene havde en konkurrence kørende, og  
der blev blandt andet debatteret både mængden af  
solgt slik i Brugsen og antallet af fodens knogler i  
krogene rundt omkring.

Lokalrådets stand gav mulighed for dialog omkring  
de forskellige tiltag, der er i byen og området omkring 
byen. Der blev modtaget gode ideer til initiativer om- 
kring den kommende vandskov og andre tiltag som  
står i lokalrådets handlingsplan. 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen 2. lørdag i septem- 
ber, den 14. september 2019. Her gør vi nemlig det  
hele igen, og selvfølgelig med endnu flere virksomhe- 
der og foreninger til at fylde hallen helt. Og vi glæder  
os allerede!
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Projektet ”Udvikling af nye erhverv – den moderne landsby i 
nye roller” er lige gået i luften. Vorbasse og Brylle er udvalgt 
som deltagere i projektet og skal være med til at afdække 
nye muligheder. 
 
De fleste landsbyer er meget aktive, men ikke så mange 
tager fat om erhvervsudvikling. Projektet ”Udvikling af nye 
erhverv – den moderne landsby i nye roller” finder, at lands-
byernes fremtid også vil handle om, at de selv er med til at 
skabe nye erhverv og i det hele taget interesserer sig for, 
hvad man lokalt skal leve af fremover. 
 
Brylle og Vorbasse (Billund kommune) er blandt mange an-
dre ansøgere udvalgt til at lægge arm med det spørgsmål i et 
forsøgsprojekt, som er gået i gang i efteråret 2018. I begge 
landsbyer er der dannet en arbejdsgruppe, som i samarbejde 
med projektets ledelse skal finde frem til og udvikle erhvervs-
projekter i løbet af den kommende tid.  
 
I juni 2019 skal de barsle med deres bud på erhvervsprojek-
ter i de to landsbyer, og undervejs vil der blive holdt forskel-
lige arrangementer.  
 
”I Brylles arbejdsgruppe har vi et ønske om at få Brylle på 
Danmarkskortet og ser erhvervsudvikling som vejen dertil. 
Projektet giver os en enestående mulighed for at nytænke 
Brylle og sætte byens ressourcer i spil, så der kan skabes 
flere lokale arbejdspladser. Vi er spændte på, hvor arbejdet 
fører os hen og glæder os til at dele resultaterne med resten 
af borgerne i Brylle.” Citat fra Brylles arbejdsgruppe 
 
Målet med projektet er at udarbejde en manual, som beskriv-
er arbejdsgruppernes proces, de forhindringer, som opstår 
undervejs, og de løsninger, der findes. Beskrivelsen skal fun-
gere som inspiration for andre landsbyer, der ligeledes har et 
ønske om at tage medansvar for den lokale erhvevsudvikling. 
 
Bag projektet står Landdistrikternes Fællesråd og Køben-
havns Universitet. Landdistriktsforsker Hanne Tanvig er 
projektets leder og kontaktperson: hwt@ign.ku.dk, eller  
mobil 3058 9820.

Arbejdsgruppen i Brylle består af:

 

 
 
Mette Thorsing – lokal kontaktperson:  
mettethorsing@gmail.com,  
mobil 5073 5463

 

 
 
 
 
 
Marie-Louise Tuemand Larsen

 

 
 
 
 
 
 
Vagn Top

 

 
 
 
 
 
 
Marie Krusell Howitz

 

 
 
 
 
 
Vanda Holm Skytte

    ProjEKTET “uDVIKlING Af NyE ErhVErV“
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For 4’ år i træk, blev der den 17/8 afholdt Danmark Dejligst i 
Manngårdens skønne have i Render.  

I år var der glædeligt genhør med både Caper Clowns, En lille 
Pose Støj og Rasmus Nøhr. Udover disse 3 navne, havde vi 
også fået lavet aftale med Tom Donovan, som med sin irsk/fyn-
ske humor fik smilet frem hos de fleste. Også Johnny Madsen 
Jam, som sluttede dagen af, fik på allerbedste vis sat go’ gang 
i festen.

Tommerup Rideklub, Render By og Brylle Forsamlingshus er 
folkene bag havefesten, og vi har endnu engang haft en fantas-
tisk fest. Dog var festen lagt en fredag – og oven i købet første 
fredag efter skolernes sommerferie, hvilket betød lidt færre 
gæster og også lidt kortere besøg.  

Forberedelser til næste års Danmark Dejligst går snart i gang – 
vi bestræber os meget på, at vi får mulighed for at afholde det 
en lørdag i august, hvor vi håber at se en masse glade gæster. 

På Gensyn til Danmark Dejligst 2019.  

Af Maud Hansen

DANmArK DEjlIGST
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   BryllE PrIVATE BØrNEhAVE

BEDSTEforÆlDrEDAG
VorES lADCyKlEr

EfTEr luKKETID

Livet i Brylle Private Børnehave er meget mere end fra 
mandag til fredag i dagtimerne, med legekammerater og 
læring, med gummistøvler og udeleg. Selvom de ting er 
noget af det mest hyggelige, lærerige og givende for såvel 
små som store, så er der også meget læring og enormt 
meget hygge i at afholde arrangementer som f.eks. kunne 
være efterårets motionsdag hvor dagplejerne, såvel de 
kommunale som de private, kommer på besøg, deltager 
i løbet rundt på området, griner med os, spiser lidt og det 
vigtigste, at der skabes gode relationer børnene og de 
voksne imellem.  

Julebagning gør vi os også i. Der afholdes hvert år en hyggelig 
juletræsfest med masser af nissehuer, juleklip, bankospil og 
julegodter. Alt sammen arrangeret af Støtteforeningen. Inden 
festen afholder vi en bagedag i børnehaven, hvor nogle fra 
støtteforeningen inviterer et par bedsteforældre med og så 
står den ellers bare på bagning af pebernødder, vaniljekranse 
og peberkager. Huset dufter og alle hygger sig med at byde 
julemåneden velkommen.

Et andet arrangement kunne være vores helt igennem 
hyggelige Bedsteforældredag, hvor der er en enorm 
tilstrømning af glade, snakkesalige, interesserede og sjove 
bedsteforældre. Vi har, den efterårsdag totalt fuldt hus og 
den skønneste stemning. Der er gang i aktiviteterne rundt 
omkring i hus og på legeplads og snakken går lystigt. 
Sammen laver vi lækker mad på bålet og arrangementet 
ender ud i fællesspisning. En dag vi holder rigtig meget af i 
huset. 
 

Når vi ikke lige afholder arrangementer, så går ugen bl.a. 
også med at tage på ture til specifikke steder og nogle 
gange bare ”ud i det blå”. Vi har nemlig indkøbt, ved hjælpe 
af Friluftsrådet og andre sponsorer to ladcykler hvori der er 
plads til 6 børn i hver cykel. Støtteforening gav cykelhjelme 
til både børn og personale og vi har bare fået en kæmpe 
gave i de to cykler. At se og mærke børnenes glæde ved 
at komme ud på cykelture, at høre de sjove samtaler der 
opstår når de sidder i ”kassen” sammen plus den glæde 
det giver personalet at få de oplevelser med børnene, det er 
simpelthen det dejligste der længe er sket. 

Når børnehaven er lukket og der egentlig falder ro  
over huset, bruger vi det nogle gange om året al- 
ligevel. Vi sætter i Brylle Private Børnehave sikker- 
heden i højsæde, så vi afholder både brandkursus og første-
hjælpskursus så personalet er opdateret på hvordan man 
yder den bedst mulige hjælp hvis uheldet skulle være ude. 
Vi er i kyndige hænder når både Thomsens Brandteknik og 
Safeday underviser i de forskellige teknikker inden for de 
områder der måtte være nødvendige at have kendskab til, 
når vi arbejder med børn og mennesker generelt.
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Med starten af det nye skoleår startede også en ny struktur 
for undervisningen på Brylle Skole. Hver onsdag omlægger 
vi skemaet, så der er fagdage. Det er de forskellige fag, der 
samler timer til en hel ugentlig dag, hvor der bliver tid  
til fordybelse, ture ud af huset eller besøg på skolen, ja  
generelt læring, samarbejde og fællesskab på andre måder.  
 
De forskellige traditioner, der er på Brylle Skole, er respekt-
fuldt blevet passet ind i fagdagskonceptet og således lig- 
ger f.eks. juleklip og skolefest nu en fagdagsonsdag.  
 
De foreløbige evalueringer viser at fagdagskonceptet er  
positivt taget imod. Børnene nyder, at der er et afbræk i  
ugeskemaet midt i ugen og indholdet af fagdage spænder 
vidt. 
 
Vi har også taget imod to nye lærere på Brylle Skole som 
afløsere for Julie og Heidi, der stoppede før ferien. 

Iben Hedelund er startet  
som dansk- og klasselærer  
i 5. klasse. Iben er under  
uddannelse til læsevejelder.  
Iben kommer fra en stilling  
på Vissenbjerg skole. 
 

Jan Erik Jørgensen kommer  
fra en stilling på Verninge  
skole. Han er nu klasselærer  
i 3.klasse og tilknyttet 0.klasse  
som kommende 1.klasses lærer. 
 
De er begge godt i gang i deres  
virke, men I får lige præsentatio- 
nen alligevel �

 

   BryllE PrIVATE BØrNEhAVE

VorES lADCyKlEr

   fASTElAVNSfEST I BryllE hAllEN

 
 
 
 
 
 

 
Fastelavnsfest i Brylle hallen  

Støtteforeningen for Brylle Private Børnehave afholder i samarbejde med Dagli’ Brugsen 
Brylle og Brylle idrætsforening fastelavnsfest søndag d. 3. marts 2019 kl. 14.00-16.30 i 
Brylle hallen. (for alle byens børn t.o.m 6 klasse) 
 
Fastelavnsfesten er for hele familien. Så tag naboen og naboens børn under armen og lad 
os sammen fortsætte traditionen i Brylle. 
Billetter kan købes i Dagli’ Brugsen fra d. 5. januar 2018 (i billetten indgår tøndeslagning 
og godtepose) 
 
Med venlig hilsen  
Dagli’ Brugsen Brylle 
Brylle idrætsforening  
Brylle Private Børnehaves støtteforening 

Husk også 

Fastelavn kommer 

lige efter jul 

 

Præmier til bedste udklædning 

          lANDSByorDNINGEN
NyT frA

BryllE SKolE
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Brylle Skole har nu fået deres første PLAYMASTERS i skak.
Da vi fik muligheden for at uddanne 5 elever til PLAYMAS-
TERS igennem Dansk Skoleskak, var interessen meget stor. 
Efter en lodtrækning blev det Malou, Ida R, Ida Marie, Jose-
phine og Sofie fra 5. klasse. 
 
De 5 skoleskakglade elever og undertegnede mødte på 
Søhusskolen, hvor de blev undervist i, hvordan de selv kan 
undervise i skoleskak, når de kommer tilbage til skolen. Med 
titlen som PLAYMASTERS kan de hjælpe til på Skolernes 
Skakdag, arrangere og afvikle frikvarters-skak samt under-
støtte undervisningen i skoleskak på Brylle Skole. 
 
Det blev en sjov dag, hvor de bl.a. underviste i en 2. klasse 
og selv spillede forskellige slags minigames.  
 
Hvad skal de lave efterfølgende? 
 
Jo, de skal være med til at afvikle Skolernes skakdag i feb-
ruar, og så skal de hjælpe med at sprede skakundervisnin-
gen til de elever, der endnu ikke kan spille. 
 
Det kan være små undervisningsforløb i de andre klasser. 
Det kan være opstart af noget frikvarterskak. 
Måske også noget skak i SFO’en, hvis de har lyst. 
 
Skrevet af lærer 
Lisbeth Larsen

          lANDSByorDNINGEN
PlAymASTErS SKAK

          lANDSByorDNINGEN
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6. klasse på Brylle Skole har i uge 43 samt mandag i uge 44 
arbejdet med det tværfaglige kunstprojekt ”Frugt og Sanser”. 
 
Projektet er betalt af Statens Kunstfond og Assens Kunstråd 
– Kultur i Børnehøjde. Frugten, der blev benyttet til projektet 
blev sponsoreret af Brylle Dagli’Brugs. 
 
Projektet blev ledet af Billedkunstner Barbara Amalie Skov-
mand Thomsen. 
 
I projektet var det hensigten, at eleverne skulle bruge deres 
sanser i arbejdet med frugter i stilleben, fotografier og en 
lille film. I arbejdet med frugten, skulle så mange sanser som 
muligt, aktiveres. 
 
De skulle tilegne sig viden om billedanalyse og filmskabelse. 
 
De blev udfordret danskfagligt og skulle bruge tillærte red-
skaber både fra håndværk og design samt madkundskab. 
 
Herefter blev de inddelt i grupper og skulle så i samarbejde 
lave en lille film. Filmen skulle også have fokus på det med 
frugt og sanser. 
 
Eleverne endte ud med at vælge mange forskellige opstill-
inger og vinkler på opgaven. 
 
Filmene og billederne blev vist den 29. oktober 2018 til den 
for forældrene åbne fernisering. Hertil havde eleverne i mad-
kundskab bagt grisini og skåret frugt ud. 
 
Barbara og jeg er meget tilfredse med forløbet. 
 
Skrevet af lærer Jannie Riise.

          lANDSByorDNINGEN
fruGT oG SANSElIGhED
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Traditionen tro afviklede Brylle Landsbyordning skolernes 
motionsløb fredag før efterårsferien. 
 
Vi glædede os meget over at forældre, bedsteforældre og 
børnene fra Brylle Private børnehave deltog. 
 
Turen gik som sædvanligt rundt om Krybilyparken og der 
blev løbet mere end 1200 runder i alt, så der var lagt an til  
at efterårsferien startede med ømme fødder. 
 
Ved dagens morgensamling blev indgået vædemål om dis-
tancer og 4 elever udfordrede Sam Jenbjerg, som løb  
for lærerenes ære. De 4 elever måtte dog som ærefulde 
tabere ”æde løg”. 
 
Dagen sluttede med fællessamling, hvor de elever og klas-
ser, der havde løbet længst (gennemsnit pr. elev), blev hyldet. 
 
Alle fik æbler fra Agerholms æbletræer samt juice sponso-
≠reret af Brylle DagligBrugs. 
 
Man kan på landsbyordningens Facebookprofil Brylle Lands-
byordning se flere øjeblikke fra dagen. 
 
En skøn dag i solskin, motion, fællesskab og fællessang 
lagde rammerne for en god start på efterårsferien.  
 
Skrevet af Skoleleder Betina Bek Faaborg

          lANDSByorDNINGEN
SKolErNES moTIoNSDAG 

EfTErÅrSlØB
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Kontaktforældrene i Agerholm Vuggestue og Børnehave  
skaber og afvikler arrangementer i børnehavens rammer, 
hvor hele overskuddet ubeskåret går til indkøb af spil,  
legetøj og oplevelser for børnene. Vi har 3 faste, årlige  
arrangementer: fastelavn-, sommerfest og græskarfest.  
Til disse arrangementer er der typisk en egenbetaling på  
25 kr. pr. person 
 
For tiden er vi 6-8 forældre, som mødes ca. 6 gange om  
året for at planlægge og dele opgaverne mellem os. Vi har 
vores faste mødelokale i Dagli’ Brugsen. Det er altid let at 
fordele opgaverne – en er god til at bage pølsehorn, en 
anden kan lave en flødebollemaskine og den tredje kom- 
mer med alle de gode idéer. Der er hverken tvang eller 
forventning om det helt store bidrag fra hver enkelt, men 
sammen lykkes det altid at få stablet noget på benene. 
 
D. 24/10 afvikledes Græskarfest med spisning. Der var  
hele 112 tilmeldte! Det var en rigtig hyggelig eftermiddag  
og heldigvis var der ophold i blæsevejret og solen kiggede 
frem. Der blev udskåret græskar og derefter spiste vi alle 
tidlig aftensmad sammen i børnehaven. Menuen, som 
bestod af lasagne, salat og pølsehorn, var lavet af kontakt-
forældrene i fællesskab. 
 
Vi har stor opbakning fra både forældre og personale, men 
også lokale virksomheder, som altid velvilligt sponsorerer 
præmier, gaver, mad eller noget helt 4. Stor tak for dette!

          lANDSByorDNINGEN
KoNTAKTforÆlDrE AGErholm
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Beboerforeningen Brylle
Formand: Tommy Dalgaard -
tommydalgaard@hotmail.com 29 46 63 53
Kasserer: Bjarne S. Andersson - 
bjarne.s.andersson@hotmail.com 29 80 51 12
Bestyrelsen:
Henrik Gabs - gabs@henrikgabs.dk 40 88 18 80
Martin Aalund 26 81 95 45
Annette Clemmensen - 
anettebrolykkepedersen@yahoo.dk 25 70 16 98
Hanne Winther - hannew@ofir.dk 27 14 19 76
Eigil Kristensen - eigilkri@gmail.com 30 35 36 79

Brylle Boldklub
Formand: Poul Krog - 
poulmkrog@sport.dk 23 83 41 62
Næstformand: Henrik Østergaard - 
kroggaardsvej@hotmail.com 26 28 38 69
Ungdomsformand: Michael Winther -
mwinther82@gmail.com 30 80 70 40
Seniorformand: Jimmi Rasmussen - 
Tjummy1@gmail.com 53 67 44 86
Kasserer: Anne Marie Sørensen - 
kasserer.bryllebk@gmail.com 60 22 61 35
Johnny Godbergsen - 
johnnygodbergsen@hotmail.com 29 43 44 49
Jesper Skytte-Eist Petersen
jesperskyttepetersen@live.dk 26 39 23 97

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

Brylle Fritidscenter
Formand: Mogens Rasmussen - 
mprasmussen48@gmail.com 24 20 82 32
Næstformand: Henning Berg - 
h-berg@email.dk 61 76 32 64
Kasserer: Finn Henriksen - 
finnbhenriksen@sol.dk 21 60 64 68
Sekretær: Arne Roger Nielsen - 
arneogbetty@gmail.com 40 11 11 15
Bestyrelsesmedl.: Gittemai Roger - 
foto@gitteroger.dk 20 16 70 00
Forsamlingshusrep: Lars Nygaard Jensen
larsnygaardjensen@gmail.com 60 74 08 38
Gymnastikrep.: Frederikke Frehr
fritidscentret@bryllegymnastik.dk 23 96 26 92
Boldklubrep.: Henrik Østergaard
kroggaardsvej@hotmail.com 26 28 38 69
Beboerforeningsrep: Eigil Kristensen
eigilkri@gmail.com 30 35 36 79

Brylle Gymnastikforening
Formand: Kasper Eulert - 
formand@bryllegymnastik.dk 
Næstformand: Dina Korspang - 
naestformand@bryllegymnastik.dk
Kasserer: Frederikke Frehr Kristensen -
kasserer@bryllegymnastik.dk 23 96 26 92
Bestyrelsesmedlem: Anja Mørk Rasmussen 
Kalle Bøgh & Michael N. Andersen  
Badminton: Fredserikke Frehr Kristensen - 
badminton@bryllegymnastik.dk 23 96 26 92
Gymnastik: Dina Korspang &
Anja Mørk Rasmussen 
gymnastik@bryllegymnastik.dk 
Hjemmesiden: Marie Krusell Howitz - 
webmaster@bryllegymnastik.dk 40 75 85 54 
Brylleborgeren: Kalle Bøgh - 
brylleborgeren@bryllegymnastik.dk 25 80 20 40
Michael N. Andersen
Suppleant: Louise Skytte
Fritidscenteret: Gittemai Roger - 
fritidscenteret@bryllegymnastik.dk 20 16 70 00
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Brylle Landsbyordning
Leder af landsbyordningen: 
Betina Faaborg - bebfa@assens.dk 64 74 65 77
SFO: Betina Faaborg - brylleskole@assens.dk 64 74 65 83
Agerholm Børnehave  30 45 48 03
Agerholm Vuggestue 30 45 48 18
Dorrit Arnecke - doarn@assens.dk 64 74 66 72
Bestyrelsesformand: Mette Fynbo - 
mettefynbo22@hotmail.com 25 39 72 77

Brylle Menighedsråd
Formand: Vagn Top - vagn@ferie-fyn.dk 22 47 07 77
Næstformand Lotte Andersen -
mail: lotte.boegh.andersen@gmail.com 30 49 74 42
Kasserer Trine Hermann -
mail trinehermann_406@msn.com  28 78 28 80
Kontaktperson og præst Dorthe terp Dahl -
maildtd@km.dk 64 75 1317
Kirkeværge: Birthe Sørensen - 
birthesoerensen@gmail.com 24 46 38 56
Sekretær Mette Krogsgaard -
mettejanus1@gmail.com 21 96 17 15
Medlem: Gunhild Jørgensen   23 95 60 54
Graver: Kristian Skytte - 
graverbrylle@gmail.com 40 37 29 52

Brylle Private Børnehave
Leder: Amalie Wright Jørgensen, pædagog  53 60 71 15
Formand for bestyrelsen: Martin K. Pedersen - 
Kaszubinska@gmail.com 24 81 80 99

Brylle Private Dagpleje
Birthe: www.dagpleje-mariehoenen.dk 28 29 15 85
jan-birthe@live.dk 
Mette: www.mettes-dagpleje-brylle.dk 28 71 37 92
wandrup@live.dk 
Iris: www.iris-privat-dagpleje.dk 40 33 21 49
irisejlif@mail.dk

Den Kommunale Dagpleje 64 74 68 10

Landsbyambassadør
Bente Paulli - bente@paulli.net  23 11 69 04

Lokalrådet i Brylle
Rep. Skrattelauget: Lydia Top, Stærmosevej
nele.top@hotmail.com 22 21 32 83
Rep. Render by: Patrick Giolitti -
pgiolitti@hotmail.com 27 13 88 53
Rep. Beboerforeningen: Tommy Dalgaard -
tommydalgaard@hotmail.com 29 46 63 53
Mogens Tøttrup - amtott@hotmail.com 40 16 60 37
Vagn Top - vagn@ferie-fyn.dk 22 47 07 77
Brian Barkholt - brian.barkholt@gmail.com 24 63 09 37
Kai Hou - formand@brylle-forsamlingshus.dk 22 84 46 71
Eigil Kristensen - eigilkri@gmail.com 30 35 36 79

Redaktionsudvalget BrylleBorgeren
Eigil Kristensen, Algade 22 st. 5500 Middelfart
eigilkri@gmail.com 30 35 36 79
Tommy Dalgaard, Mads Hansensgade 9, Brylle
tommydalgaard@hotmail.com 29 46 63 53 
Anne Vibskov, anne@vibskov.dk 20 89 95 53
Maud Hansen, Toftevej 11, Brylle
info@mh-kontorservice.dk 40 98 40 46
Betty Roger Nielsen, Kildemaden 5
arneogbetty@gmail.com 20 87 72 20

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
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Behandling på dine 
præmisser

Karlina Frederiksen
Fuglebakken 3
5690 Brylle

Massage
Infrarød sauna

LifeWave

Tlf. 2683 0131 · info@karlinasmassage.dk
www.karlinasmassage.dk
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Gårdbutik
SalG af Gedekød på froSt
i udSkærinGer

v/ brødrene Berg Hansen
Stærmosevej 115 • 5690 Tommerup www.vaedegaard.dk

 Tlf. 6176 3264 • 6476 1831

Gedekød 
er fedtfattiGt 
samt har lavt 
kolesterol-

indhold

veleGnet 
til steGninG 

i ovn, steGeso 
oG Gryde

Personlig rådgivning 
med forståelse og respekt 
skaber tryghed.

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

Medlem af Danske Bedemænd

wnn

Nyt 
nav

n, m
en

 st
ad

ig  

den
 sa

mme g
ode s

erv
ice

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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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

Brylle AutoBrylle Auto
v/Kent Højmark

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

Vaskehal åbent 7.00-22.00

Hair by Nybo
Tlf  51 82 77 88

Skolevej 7A
5690 Tommerup

Online booking: 
Hairbynybo.dk

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

• Kloakering
• Jordarbejde
• Anlægsarbejde
• Slamhåndtering
• Spuling
• TV-inspektion
• Nedbrydning

• Oprensning af søer
• Dræning
• Op- og indmåling 

med GPS
• Snedrydning og 

saltning 
• PE-svejsning

Vores entreprenørafdeling tilbyder følgende:
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Online booking
HairbyNybo.dk
Tlf  51 82 77 88
5690 Skolevej 7a



WWW.INTERSPORT.DK
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SHOP PÅ

Fritidssæt
Overdel med lynlås 
og bukser.
Børnestr. 12-16 år,
dame. XS-L 
Normalpris 849,-29995

 

SPAR 
 550,-FRIt VALG

FRITIDSSÆT

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

25

Bredgade 91 · 5690 Årup · 40 48 33 83



 

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

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

h v i d e v a r e r  •  e l a r t i k l e r  •  b e l y s n i n g  

Kom og få et kig på vores 
lækre KØKKEN OG BAD udstilling
Vi sælger kvalitets køkkener fra Artego! Kom ind og se den 
� otte udstilling. Vi hjælper dig gerne med at � nde frem til 
den rigtige løsning til dit hjem, og vi måler gratis op.

Første lørdag i hver måned har vi en ekspert fra fabrikken 
til at vejlede dig, og i hverdagen kan vi selvfølgelig også 
hjælpe dig.

HÅNDSAMLET 

TYSK KVALITET

Leveret direkte på din adresse, samlet!

Rentefri � nansiering.

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

Kørekort til 
Bil & MC

Nye hold hver 
tredje uge
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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

Alt indenfor isoleringsopgaver udføres.
Også indblæsning

TØMRER- & ISOLERINGSFIRMA
27
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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


