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Til Brylleborgerne 
Hvis der er nogle i Brylle eller omegn, som har noget at fortælle om 
byen eller noget der er sket for længe siden, skal man være så meget 
hjertelig velkommen til at skrive og fortælle om det.  
Man må meget gerne sende billeder med, så nye tilflyttere også får et 
indblik i, hvordan det så ud med bebyggelse og lignende. 

       INDLÆG TIL  
Indlæg sendes på: arnogbetty@gmail.com  
Med venlig hilsen  
Redaktionsudvalget

 

I denne svære tid med vores usynlige fjende 
 - coronaen, har vi dog heldigvis fået lidt indlæg  
til at komme i BrylleBorgeren, og det er vi meget  
glade for, da vi syntes at det ville være synd hvis  
det ikke udkom, og lidt har jo også ret. 
 
Det er jo hårde tider, når man ikke kan kramme  
sin familie og især sine børnebørn - store som  
små, spise sammen indbudt - eller her med det  
fine sommervejr som vi har haft, et øjebliks hurtig  
sammenkomst og hygge, så mangler man jo lidt  
nærkontakt. 
 
Lad os håbe at det snart er ovre, så man kan kom- 
me ind i normal gænge igen, og så rigtig nyde den  
danske sommer - som vi håber at der kommer. 
 
BrylleBorgeren ønsker alle en rigtig god sommer og 
HUSK at passe på hinanden.

 

I DISSE TIDER
VENLIG HILSEN FRA RRDAKTØREN

BETTY
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                      LANDSBYORDNINGEN

       LIVET PÅ GÅRDEN I EN CORONATID

Vi har fået opstillet en toiletvogn uden for lågen, så  
alle børn får vasket hænder, inden de kommer ind i  
børnehaven/vuggestuen. 
 
Vi taler dagligt om, hvor heldige vi er, at vi har så god  
plads både ude og inde, så børnene ikke føler sig be- 
grænset i deres leg og hverdag. De ældste børn i børne-
haven har primært opholdssted nede ved skurvognen og 
bålpladsen samt området efter køkkenhaven, så det er i  
sig selv et kæmpeområde at kunne boltre sig på.  
Zonerne fra frugtlunden og op til husene går på skift i  
mellem grupperne.  
 
Vi var alle meget spændte på at skulle tilbage på arbejde 
igen, men der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi nyder  
at være sammen med børnene, at vi føler os trygge, og at  
vi også føler os trygge i at kunne sikre tryghed for børnene.  
 
God sommer til alle 
Dorrit Arnecke

Agerholm Gårdbørnehave & Vuggestue har været luk- 
ket ned ligesom alle andre dagtilbud i Danmark. 
Onsdag d. 15. april åbnede vi dørene igen til en hver- 
dag med mange nye rutiner og måder at indrette os på. 
Vores hovedfokus er at give børnene en så tryg og  
normal hverdag som muligt.  
 
De klarer ændringerne superflot, og vi er som ansatte  
meget bevidste om, at det er voksenansvar, f.eks. hvornår 
der skal vaskes hænder, hvor der skal leges osv., så det  
ikke er noget, børnene skal tænke på, når de er hos os. 
 
Vi oplever derfor en masse glade børn, der leger med deres 
kammerater, får en masse frisk luft og stortrives i det nye. 
 
De 6 ældste vuggestuebørn har fået base i musvitrummet  
i børnehaven, hvor der er egen garderobe, badeværelse og 
stort lyst lokale. De nyder i den grad næsten at gå i børne-
have, og at se dem indtage det hele er fantastisk. De går i 
skoven hver formiddag, hvor der er ro og tid til fordybelse. 
De øvrige vuggestuebørn er i stuehuset og har adgang til 
både legeområde ved siden af krybberummet eller haven, 
når de ikke er på tur.
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Læs mere herom på næste side...

            DRONNINGE  BILLEDER

                                                   AGERHOLM

Inden Danmark blev lukket ned nåede vi to arrangementer i  
kunstens navn. 3.klasserne var til fernisering i Glamsbjerg,  
hvor alle 3. klasserne i Assens Kommune udstillede billeder  
af Dronningen. Et billede fra hver kommune skulle have  
været givet til Dronningen i anledning af majestætens 80 års 
fødselsdag. 
 
På Billedkunstens dag 11. marts udstillede 2.klasserne egen 
kunst i Brugsen.  
Det var nogle stolte elever, der viste egne værker frem.

Jeg er den heldige mand, som 
fra 1. august skal varetage stil- 
lingen på Brylle skole som SFO 
koordinato. Jeg hedder Mark 
Mikkelsen og er 36 år gammel 
- Jeg har selv to drenge  
på henholdsvis 7 og 4. 
Jeg er bosat i Odense sam-
men med min kæreste Maria 
og hendes 2 børn. 

    NY PÆDAGOG/SFO KOORDINATOR

Mine store interesser er udeliv og bevægelse. Derudover er 
jeg stor fortaler for åbne dialoger og holder meget af en sjov 
bemærkning og at skabe smil på de mennesker jeg møder  
på min vej. 
Min tese er, at børn har stor gavn af at se og prøve ting af  
på forskellige måder og der er jeg god til at finde “den skæve 
vinkel” 
De sidste 3 år har jeg arbejdet på Vissenbjerg skole hvor jeg 
har arbejdet som koordinator i et specialtilbud, og før det sad 
jeg 2 år som daglig leder på Skallebølle skole som desværre 
måtte lukke.Jeg har i mit arbejdsliv udfyldt mange stillinger, 
fra valgfagsunderviser i overbygningen til børnehaveklasse-
leder. 

Jeg håber at Brylle lokalsamfund vil tage godt imod mig.
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Kun fantasien sætter grænser....

                      LANDSBYORDNINGEN
       BILLEDKUNST I EN CORONATID

2. klasse har arbejdet med proportioner og størrelser og at interagere med sin 
egen tegning. 
Der blev tegnet med kridt i skolegården (2. klasses udeområde).  
Således blev diverse regler for undervisningen overholdt: vi var ude, holdt af-
stand og har kun arbejdet sammen med den faste makker og vasket hænder  
før og efter.

2. kl. har arbejdet med fortællingen ”Skønheden og udyret” og nåede heldigvis  
lige onsdag d. 11.3.2020 at fremvise de færdige resultater i Brylle Brugs og bagefter 
at hænge billederne op på skolens indskolingsgang, således at fortællingen bliver 
fortalt i 12 billeder. 
 
Selve forløbet begyndte oplæsning af fortællingen, dernæst tog klassen en tur i 
Odense Teater for at se deres version af fortællingen, et meget flot og anderledes 
teaterstykke. Så så vi også Disneys tegnefilmsversion. Nu var alle godt hjemme i 
fortællingens handling. 
 
Vi talte om hvilke billeder der kunne tegnes til handlingen og kronologien de skulle 
komme i. Det blev til ca. 18 stk., så blev der stemt 12 billeder til fremstilling og valgt 
ind i grupper af 2 til hvert billede, dog 2 billeder m. kun 1 aktør. 
 
Så skulle der laves en skitse af billedet, med angivelse af deling af baggrund, bag-
grundens farver og hvor der skulle være en collagedel. 
Dernæst blev der tegnet en ramme med sort tusch på selve billedet og baggrunden 
blev malet op med akvarel.

            BILLEDKUNSTFORLØB FØR CORONA
Nu skulle der laves en collagedel til billedet som blev lavet 
med udrevne farver fra blade. Bagefter kunne de så tegne 
selv motivet på billedet med oliekridt og tusch, lime col-
lagedelen på. Til slut skulle billedet monteres i ramme m. 
tekstdel påsat. 
Det hele tog ca. 6 uger.
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                         LANDSBYORDNiNGEN
            SKOLE I SKOVEN

”0. klassesby” er på demokratisk vis blevet navngivet efter  
en længere afstemningsproces og byskiltet er under ud- 
arbejdelse. Selvom vi er i skoven, er der stadig mange mulig-
heder for læring. Vi skriver bogstaver og tal med pinde, laver 
regnestykker og skriver ord, måler snor, snakker om snegle-
arter og træsorter. Derudover styrkes fællesskabet i klassen 
på bedste vis og nye færdigheder opnås. Hvordan situationen 
havde været med dagsregn i hele perioden, tør vi ikke tænke 
på… 
 
Skrevet af Else Marie, Annette og Jane

I 0.klasse græder vi ikke over Corona, men glæder os i stedet 
over, at vi hver dag har tid til at nyde foråret udenfor. Her i Brylle 
er vi heldige at råde over store og naturskønne udeområder, 
og som alle klasser på Brylle skole har vi fået tildelt vores eget 
sted. 0.klasses område er den lille skov ud mod Tobovej ved 
Huset. Her stortrives børnene og al vores bekymring om børns 
leg uden legetøj og de daglige rutiner, er gjort til skamme. 
Børnene leger med naturens materialer plus lidt snor og nogle 
presenninger. Ifølge retningslinjerne er børnene inddelt i små 
legegrupper. Hver gruppe har fået en presenning og et område, 
hvor de bygger og indretter huler efter alle kunstens regler. Sko-
vens små krible-krable dyr, bliver der taget sig kærligt af, f.eks. 
sneglekolonier, som bliver kælet og nusset med, og bænke-
bidere, der bliver gået tur med i snor.

“Når vi synger sammen med andre, er vi ikke os selv nok. Vi 
overskrider os selv og bliver en del af noget større. Når det 
lykkes, kan det høres!” 
 
Når vi synger sammen, kan vi både høre og mærke, hvad det 
betyder at have et fællesskab. At have en fælles kultur, hvor 
sangens tekst og melodi udgør det fælles indhold. At have 
en fælles oplevelse, hvor man synger med, så naturligt og 
ligetil som når man trækker vejret 
 
Morgensang er en tradition ligeså gammel som Brylle Skole. 
Gennem sangen oplever vi fællesskab, sprog, kulturarv 
og med sangen sætter vi lyd på poesi, følelser og stærke 
oplevelser. Når vi synger, åbner vi for nogle følelsesmæssige 
kanaler, hvor vi kan få umiddelbar kontakt med vore egne og 
andres følelser. 
Da Danmark lukkede ned, lærte vi os noget nyt. Morgensang 
på Zoom (elektronisk møderum). Jeg kan huske, jeg ringede 
til Julius mor og spurte om vi kunne synge fødselsdagssang 
for Julius hver for sig? Det måtte vi heldigvis og fra 17. marts 
og frem til og med i dag synger vi på Brylle Skole stadig 
sammen – hver for sig. For morgensang på Brylle Skole er 
for alle skolens elever og da 6.klasserne stadig er hjemme, 
så zoomer vi videre. 

            SYNG SAMMEN
Covid-19 har føjet nye ord til vores sprog: tiltide, zoome, 
mute, unmute, corona-udfordringer og padlets, blev på få 
dage hverdagssprog. Vi startede nødundervisning, lektier 
og hjemmeopgave, læringsportaler, hvor man sad i kø og så 
rigtig virtuel undervisning – sammen men hver for sig  - ikke 
tilstede (sammen samme sted ) med ”tiltide” (sammen på 
samme tid men hver for sig.) 
13. april satte beboerforeningen telte op til læ og madpakker. 
15. april kom 6 ud af 7 årgange tilbage i skole, og hvilket 
forår blev det!. Tilbage til kendte rammer, men til en ny 
virkelighed med afstand, håndvask, udezoner, hjemmezoner 
og udeskole, men også til glæde, samhørighed, hverdag og 
læringsfællesskab.  
En skole der summer af liv og glade børnestemmer er det vi 
bedst kan lide. Vi glæder os meget til at få 6.klasses eleverne 
tilbage også.   
 
Skrevet af  
skoleleder  
Betina Bek Faaborg

7



     VERNINGE HUSFLID
KURSER

Verninge husflid er på linje med mange andre aften-
skoler lukket ned i disse Corona – tider eller er i 
vente position. 
 
2020 er året hvor Bente Eriksen har været skole- 
leder i 20 år og har planlagt kurser for Verninge 
Husflid, blandt andet ” Kreative dage ” på Lilleskov 
teglværk, som er velbesøgt af 150 kursister hvert år. 
 
Det har været trist at måtte aflyse dette arrangement 
- vi vender forhåbentlig stærkt tilbage i 2021 med et 
nyt og spændende program. 
 
Hvis alt går vel har vi kurser til efteråret og vinteren. 
De bliver lagt på hjemmesiden og på facebook.   
Kig ind. Vi starter forsigtigt ud. 
 
Strikkedebat/foredrag: ” Strik for syv sytten ” 
Kom og nyd en aften i selskab med Strikkedesigner 
Bente Geil.  
Mandag 5. oktober kl. 19.00 – 21.45. 
Hørvævsmuseet, Nårupvej 20, 5620 Glamsbjer. 
Pris150 kr. Medlemmer 1oo kr. 
 
Strik 
Tørklæder med fine finnesser og flotte farver. 
Lørdag 24. oktober kl. 10.00 - 14.30 
Pris 225 kr. Unge under 18 år 175 kr. 
Tobovej 45, Brylle. 
 
Trædrejning 
7. og 8. november kl. 9.00 – 15.45.  
Underviser Ejler lungskov.  
Tobovej Brylle. 
665 kr. 
 
Trædrejningsaftener uden underviser 
Vi hjælper hinanden - onsdage kl. 18.30 – 21.30.
Tobovej 45 Brylle.  
Info Stig 25156636  -  Elef 29110298. 
16. og 30. september,  
14. og 28.oktober, 11.   
25. november samt 9. december 
 
I er altid velkommen til at kontakte Verninge Husflid 
www.verninge.husflid.dk og på Facebook. 
Tlf. 64762294 samt formand Karen Elise Pedersen 
tlf. 21626178 - særlig i disse tider.
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Din tekst 

          BRYLLE FORSAMLINGSHUS
        KOM SÅ BRYLLE... (TIL NÆSTE SÆSON)

        DILETTANT 2020

Vi har et par spændende arrangementer på plakaten 
i efteråret – bl.a. Irsk aften, Peter Vesth og et foredrag 
om Grønland, og vi håber at rigtig mange har lyst til  
at købe billetter og bakke op om vores fortsat virke.  
Se mere på vores hjemmeside:  
www.Brylle-Forsamlingshus.dk. 

Blev ikke afviklet helt som forventet. Vi nåede at op-
føre stykket: ’Kom så, Søster’, for et dejligt publikum 
om søndagen, før corona’en gjorde sit indtog. Således 
måtte vi aflyse både fredagens forestilling med efterføl-
gende tapas og caféhygge samt lørdagens forestilling 
med middag og efterfølgende musikalsk underholdning 
med Hanne Lynge. Det var rigtig ærgerligt, da vores 
dilettanter var absolut veloplagte og klar til at give den 
gas på scenen, ligesom der til begge aftener var meldt 
fuldt hus. Heldigvis har både dilettanterne, slagteren 
og Hanne Lynge indvilget i at gennemføre det hele til 
næste år, så vi håber inderligt, at alle I som havde købt 
billet, vil bakke lige så flittigt op om arrangementet, 
som I har gjort i år.  
 
Vores hus har af samme årsag også stået tomt hele 
foråret – faktisk den værste tid på året, da der skulle 
ha’ været holdt en del konfirmationer og fødselsdage 
samt guldbryllup og generalforsamlinger. Inden længe 
bliver der nok åbnet op for større forsamlinger, og så 
kommer der forhåbentlig gang i udlejningen igen. 
 

Kom så, søster.

Brylle Dilettanterne opfører:

Kom så, søster.
Farce af Henning Lindberg

Generalprøve søndag d. 8. marts 2020 kl. 15.00.
Entré 60,- inkl. ka�e/kage, børn 30,- inkl. sodavand/kage i pausen.
Billetter købes ved indgangen. 

Premiere fredag 13. marts 2020 kl. 19.00. 
Entré kr. 65,-. Tapas kr. 85,- pr. person. Bestilling af tapas senest d. 9/3.

Forestilling lørdag d. 14. marts 2020 kl. 18.00.
Entré kr. 200,- inkl. bu�et, der serveres inden forestillingen.
Efter forestillingen er der musikalsk underholdning af sanger og guitarist Hanne Lynge.

Billetter bestilles på 
www.brylle-forsamlingshus.dk 
eller på tlf. 22844671
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                BRYLLE FRITIDSCENTER  
  FORÅR OG CORONATIDER

I 2018-19 har vi fået anlagt en ny multibane og aktivitetsområde 
med belysning. Det var Brylle Boldklub der stod som bygherre  
og Brylle Fritidscenter som projektstyrende part. 
Det er Assens Kommune som ejer arealet, men området er stil- 
let til rådighed for Brylle Fritidscenter, som så skal passe om- 
rådet fremover. 
 

Det er forår og coronatider i Brylle, ja i hele Danmark. 
Vi har i Brylle Fritidscenter ikke haft mulighed for at  
afholde den årlige generalforsamling, som skal afhol-
des sidst i marts måned, så vi fortsætter med den 
gamle bestyrelse, indtil der bliver mulighed for afhold-
else af generalforsamling. Indkaldelse hertil kommer  
så snart vi får lov hertil. Jeg kan ikke komme med et 
bud på hvornår det bliver, så se godt efter opslagene, 
når vi får lov. 
 
Vi er stadig to medlemmer i bestyrelsen, Arne  
Roger Nielsen og undertegnede, som IKKE  
modtager gen-valg ved næste generalforsam- 
ling. Jeg vil derfor opfordre til at de 2 nye ny- 
valg medlemmer tænker sig godt om, og  
tager min. 2-3 sæsoner eller mere. 
 
For nye tilflyttere og andre interesserede skal  
jeg kort opsummere hvad der er sket (lavet) i  
de sidste 5 år. 
Vi i bestyrelsen blev enige om at lave en årlig vedlige-
holdelsesplan - primært for alt udvendige arbejder. 
Vi startede med udskiftning af tagplader på hallens 
østside mod Krybilyparken, og derefter blev der  
monteret et solcelleanlæg på 24 K.watt, det svarer  
til ca det årlige strømforbrug med et mindre over- 
skud d.d. Der blev tillige monteret 5 nye ovenlysvin-
duer med automatisk røgoplukker. Et krav fra brand-
myndighederne og kommunen. Efterfølgende år  
blev den vestlige side af hallens tag udskiftet. 
Der er blevet malet lofter, vægge og træværk i klub- 
hus og forgang samt mellembygning i en lys tone. 
I hallen er der monteret LED-belysning ligesom der 
også er i klubhus og omklædningsrum m.m.  
Der er kommet nyt tag på klubhus samt indblæst 200 
mm mineral-uld på loftet.  
Der er monteret nye vinduer og døre i klubhus i farven 
svenskrød udvendig og lys indvendigt, samt nyt tag-
pap på mellembygningen. Den nye omklædningsbyg-
ning er blevet malet indvendig i farve som klubhus. 
 

I mødelokalet har vi fået monteret en  
foldedør i glas, så når den er helt åben,  
har man hele rummet til rådighed. 
 
I skrivende stund er materialehuset  
vedtennisbanerne næsten færdigt.  
Der monteres et nyt låsesystem  
og videoovervågning i hele Brylle  
Fritidscenter, dette er under ud- 
førelse. Alle arbejder er så vidt 
muligt udført af lokale håndværkere,  
som har afgivet tilbud på diverse del-etaper igennem årene. 
 
Her i foråret 2020 har Hans og Mogens udført frivilligt arbejde  
med klargøring af tennisbaner, så de nu er klar til brug. 
Vi har ansat Harry Pedersen til pasning af udendørs arealet  
på deltid. 
 
Vi er i bestyrelsen stolte af, at vi har kunnet udføre alle disse  
arbejder uden nævneværdig økonomisk støtte.  
Dette gælder selvfølgelig ikke Multibane og aktivitetsområdet. 
 
Jeg mener hermed at vi kan aflevere et sundt og godt Fritids- 
center til den nye bestyrelse, uden at de skal investere det helt  
vilde fra starten. 
 
 
Med venlig hilsen og god vind fremover 
Formand Mogens Rasmussen 

                   TOMMERUP RIDEKLUB   
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  Minder fra  
 hyggelige  
stunder.

Minder...

Danmark Dejligst Koncerten 2020 - i haven på Manngården - 
var planlagt til den 22. august, men er desværre aflyst pga.  
af den svære tid vi befinder os i. 
 
Vi har valgt, ikke at flytte koncerten til f.eks. september.  
Dels ved ingen hvor det bærer hen og dels vil en forsamling  
af så mange mennesker ikke være hensigtsmæssig, så kort 
tid efter en eventuel åbning. 
 
Danmark Dejligst konceptet startede i 2012 med Rasmus 
Nøhr i spidsen og senere kom Zididada med. Officielt  
blev Danmark Dejligst nedlagt efter koncerterne i 2019. 
 
Vi var så tre byer, som overtog konceptet i en støtte- 
forening. Primært fordi vi bifalder konceptet  
“GRATISKONCERT”, hvor alle uden store omkost- 
ninger kan komme og få en hyggelig eftermiddag  
og aften. 
 
De tre byer er indtil videre Karrebæksminde, Brøns og  
Tommerup/Render. Vi håber, at flere vil komme til, så vi  
kan få gode priser på f.eks. scene, musikudgifter og  
leverandører m.v. 
 
Vi begynder allerede nu, at planlægge koncerten i  
2021, hvor vi kommer stærkt igen. 
Vi glæder os til at se jer på den anden side af den  
nu-værende triste situation. 
 
Tommerup Rideklub 
Kjeld Frederiksen

                   TOMMERUP RIDEKLUB   
                                  DANMARK DEJLIST
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                        LOKALHISTORISK ARKIV   
    FRA DET GAMLE BRYLLE 

Sylvest Jensens optagelse fra Ryttergade i Brylle er fra  
1957. Når billederne var fremkaldt, blev de præsenteret  
på stedet, og Hanne og Svend Christiansen på Greve- 
gården bestilte det viste billede.  Smukt håndkoloreret  
efter den sort/hvide optagelse. I billedet mødes gamle  
huse og gårde endnu. Grevegården i forgrunden må  
have været en af byens bedste gårde under svenske- 
krigene 1657-60, for da svenskerne nåede Brylle,  
valgte de Grevegården som indkvartering. Således  
blev gården skånet, hvor resten af gårdene i Brylle  
blev raseret og brændt ned. Grevegården stod ufor- 
andret i Brylle gennem århundreder. Enestående og  
fredet lå den i Ryttergade 13 – indtil den brændte i  
1999! På modsat side af Ryttergade ligger Damgård,  
hvis ny stuehus er skjult under trækronerne, og Høj- 
gård med det prægtige ny rødstens gårdstuehus  
opført efter brand i 1935.  
 
Margit Egdal 
Lokalhistorisk Arkiv i Rytterskolen, Ryttergade 3 i Brylle.  

Grevegården før branden foreviget af  
Torben Lindegaard Jensen. 

Efter branden 1999 tog Keld Nielsen billedet af bageovnen, 
der stod tilbage i tomten.  

Grevegården i vinterdragt ½ år før branden.  
Foto Torben Lindegaard Jensen.

Grevegårdes ny stuehus opført efter branden 1999. Foto af 
Margit Egdal fra lokalarkivets byvandring i Brylle 2009, hvor 
Thyge Schjerning og Erling Rask Larsen fører an. 
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                    BRYLLE BOLDKLUB BRYLLE 

B

O L D K LU
B

Så er vi på vej til en ny sæson, og det er jo dejligt  
at man nu har åbnet op for at man kan spille tennis 
igen, hvor man skal huske at tage hensyn til hinanden. 
 
Vi håber jo på dejligt vejr, så der kan spilles meget   
tennis i den kommende sæson.  
 
Banerne er gjort klar til spil, og det kan vi takke  
Mogens Pedersen og Hans Gjesing for, da det er  
dem som har gået og klargjort banerne, og derfor  
også har været de første som har spillet på banerne, 
for at tjekke om de var klar til brug, og det skal de  
have en stor TAK for, for det store arbejde de har  
gået og udført. 
 
Men HUSK at passe godt på banerne, både inden at  
I går i gang med at spille og bagefter når I er færdige, 
så alle får et par gode baner at spille på. 
 
Så der håbes på et godt vejr og god sæson, og at 
mange flere vil komme og spille tennis, så banerne  
kan blive brugt. 
 
GOD SPILLESÆSON

Der er så stille 
Vente vente. 
Banerne er klar. 
Når vi får lov, er vi klar, til at spille. 
Tirsdag kl. 18 
Lørdag kl 10 
Pas godt på jer selv. 
Vi ses på den anden side af krisen. 
 
Hilsen Maja

  PETANQUE 2020    

               TENNIS 2020
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Vandskoven

           FORSKELLIGE BILLEDER FRA BRYLLE OG OMEGN...

Vandskoven

Staudehaven

Vandskoven

Solevad

Mindestenen

Skovstien

Fotograferne er: Britt Rosness,  Karen Holmkvist,  Maud Hansen og  Bo Christensen.

Kvindeegen

Toftevej14



          BRYLLE PRIVATE BØRNEHAVE
1-2-3 SÅ BLEV DER LUKKET NED...

... 1-2-3 så blev der lukket op igen...  
Brylle Private Børnehave i Coronatider.  
 
Man kan måske tænke, åh nej ikke mere Coronasnak,  
men jo, for vi vil gerne fortælle hvordan vi i vores børne-
have har oplevet denne sære og svære tid. En tid hvor 
en rimelig forudsigelig hverdag lå trygt og vi vidste hvad 
vi skulle den næste tid, kalenderen var godt fyldt, super 
spændende og vigtige arrangementer som fx første- 
hjælpskursus for børnene ventede i den nære fremtid.  
Renoveringen af det nye puderum var godt i gang, 
påskepynten var på vej op overalt, karsefrø indkøbt og 
foråret med dets yderligere gøremål var helt klar for os. 
Men 1-2-3 bum, så skulle børnehaven lukke ned.  
Planerne blev først udskudt og nogle blev hurtigt aflyst  
da det hurtigt viste sig at vi kom nok ikke lige til at mødes  
i børnehaven den nærmeste tid. 
 
Kreativitet måtte der til og ideerne om stadig på en eller 
anden måde at være i kontakt med børnene og familierne 
blomstrede. Små videoer lavede personalet, nogle viste 
sjove lege man kunne afprøve hjemme, nogle sang sange 
og indlæste historie som børnene derefter kunne få glæde 
af, rundtur i hønsegården hos en af pædagogerne blev 
det også til. En meget anderledes måde at være pæda-
goger på, begyndte vi at afprøve. Det var ikke helt nemt. 
Men man måtte jo være i det, tage én dag ad gangen og 
forsøge at bevare roen. 
 
Denne måde har vi forsøgt at videreføre da vi så pludselig 
skulle åbne op igen. “Gradvis genåbning” blev der meldt 
ud...hvordan mon man gør det, når mange forældre har 
behov for pasning...? Det vidste vi ikke, og ingen vidste 
nok, ej heller politikerne og sundhedsstyrelsen, men en 
masse retningslinjer og restriktioner blev der meldt ud 
og ud fra dem skulle vi skabe en god, tryg, pædagogisk 
og omsorgsfuld dagligdag for børnene - på afstand. En 
nærmest umulig opgave! 
 

Men som vi sagde til hinanden, 
efter retningslinjerne for 
Brylle Private Børnehave blev 
udarbejdet i tæt samarbejde 
mellem leder og bestyrelse, 
“vi tager én dag ad gangen og 
gør vores bedste, ligesom alle 
andre gør”. På den måde er vi 
nu ved at falde til ro i en meget 
ny og anderledes hverdag 
for både børn, forældre og 

personale. Ikke alt er super spændende, men nogle tiltag 
giver stof til eftertanke og hvem ved, måske vi faktisk 
bliver ved med at gøre noget af det. 
 

Men den nære kontakt, de 
ekstremt mange knus og  
kram vi plejer at give og den 
skønne tætte leg, ja den er 
lidt på pause. Men omsorgen, 
grinene, sjove ideer og al hyg-
geriet vi kan, det holder ikke 
pause. Børnene er vanvittigt 

seje til håndvask, til at lytte  
og til bare at være børn og  
være i nuet og lade sig vej- 
lede. Forældrene forstår vig- 
tigheden i det store arbejde  
vi gør på trods af de vanske- 
ligheder det medfører, 
bestyrelsen har stor tiltro til  
leder og personale og alt  
dette gør, at vi kan arbejde 
med opgaven, afprøve, tilpasse og på denne måde sørge 
for at børnene stadig har en dejlig, tryg og omend ander-
ledes så lidt velkendt oase at komme i hver dag. 
 
Vi glæder os til vi må lege sammen allesammen og ind til  
da, leger vi sammen - på afstand.
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                   HJÆLPERE TIL

                                                   FORÅRS OPVISNING                TAK       FOR STOR OPBAKNING TIL VORES FORÅRSOPVISNING!

Så er vi endelig klar med SPRINGHOLD i BGF! Fællesskab,  
udfordringer, og nye redskaber – det er hvad vores nye  
springhold byder på hver mandag for alle drenge og piger  
fra 0. klasse og opefter i den kommende sæson. (Der var  
planlagt opstart i indeværende forårssæson, men dette  
har ikke været muligt grundet COVID-19). 
Der vil være fokus på både fællesskabet og udvikling af  
den enkelte – uanset niveau. Der er ingen forventning  
om at du har gået til spring før, men blot at du har lyst  
til nye udfordringer.  
 

Vi søger hjælpere til holdet 4. – 6. klasse +, som kommer til at 
træne mandag kl. 16.45-18.00 i Brylle Fritidscenter. Har du lige 
været på efterskole hvor gymnastik/spring har været i fokus, eller 
blot gået til spring gennem flere år – så er det lige dig vi mangler! 
Vi tænker du er ca. 16 år og har lyst til at give glæden ved spring 
videre til børn og unge i Brylle Gymnastikforening! Hvis du vil høre 
mere om holdet eller har interesse i at blive hjælper, så kontakt:  
 
Christoffer (christoffer9690@gmail.com eller mobil: 29 87 22 75). 

                        BRYLLE GYMNASTIKFORENING
   SPRING HOLD

   TRÆNINGSHOLD SØGES

Instruktør:  Christoffer Vestergaard Jensen + hjælpere 
Træningstid:     0.-3. klasse, mandag kl. 15.30-16.45 
  4.-6.klasse +, mandag kl. 16.45-18.00 
Sted:  Brylle Fritidscenter  
Opstart:  Sæsonen 2020-21. Følg med på vores   
    hjemmeside og Facebook. 
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                   HJÆLPERE TIL

                                                   FORÅRS OPVISNING                TAK       FOR STOR OPBAKNING TIL VORES FORÅRSOPVISNING!

   AFLYSNINGER

           BRYLLE GYMNASTIKFORENING
   GENERAL FORSAMLING

Bestyrelsen i BGF  

Forår og generalforsamlinger er to ting der år efter år  
går hånd i hånd - i BGF er det ingen undtagelse. Vi 
afholdte generalforsamling den 11. marts i Brylle Fritids-
center. Der var i år to bestyrelsesmedlemmer på valg, 
hvor den ene ønskede genvalg. Deraf havde vi to ledige 
pladser i bestyrelsen. Alle i foreningslivet ved at det kan 
være en prøvelse at skulle finde to nye bestyrelses-
medlemmer, men i Brylle har vi heldigvis mange aktive 
borgere, og begge pladser i bestyrelsen blev derfor gen-
besat endda med kampvalg. Vi byder velkommen  
til Christoffer Vestergaard Jensen og Kristina Pilekær 
Sørensen i BGF-bestyrelsen som nu ser således ud:  
 
 
Formand:   Dina Dorthea Korspang   
Næstformand:   Christina Andreassen   
Kasserer:   Frederikke Frehr Kristensen 
Best.medlemmer:  Casper Larsen  
   Mette Wehner  
   Kristina Pilekær Sørensen 
   Christoffer Vestergaard Jensen 

 

En ny bestyrelse betyder nye hoveder, tanker og idéer.  
Vi glæder os derfor til at afholde vores årlige visionsdag 
lørdag den 30. maj, hvor vi i bestyrelsen vil lægge planer 
for den kommende sæson, men forhåbentlig også sø-
sætte fremtidige idéer og projekter i Brylle Gymnastik-
forening. Husk vi er altid åbne overfor input og idéer.  
Hvis i har ønsker til aktiviteter i Brylle, som kunne ske  
gennem gymnastikforeningen, så hører vi meget gerne  
fra jer.  

COVID19 og aflysninger af aktiviteter i BGF 
Som alle andre, er vi i BGF ramt af nedlukningen 
af DK pga. COVID19.   
For første gang i Brylleløbets mere end 30-årige 
historie har vi valgt at aflyse løbet – det beklager 
vi meget.   

Opvisning Dance KidsOpvisning Dance Mix

Lørdag den 7. marts afholdte vi forårsopvisning i  
Brylle Fritidscenter, hvor størstedelen af foreningens  
hold var repræsenteret og viste hvad de har arbejdet  
med henover vinteren.  

Det var en rigtig god formiddag, hvor vi endnu engang oplevede 
at der var stor opbakning og mange tilskuere – tak for det!  
Vi er klar med en ny gymnastiksæson fra september, så hold øje 
med vores hjemmeside og facebookside. Vi glæder os til at se 
gamle såvel som nye på vores hold. 

Alle vores forårshold er også ramt og alle tilmeldte medlemmer har fået 
tilsendt en mail vedr. kontingent. Vi håber dog, at der efter 10. maj bliver 
mulighed for at starte enkelte hold op igen udendørs. Mere om dette føl-
ger på vores Facebookside, samt på hjemmesiden. 

17



          TIPS FRA REDAKTIONEN
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 

Hvis der er nogle i Brylle eller omegn, som har noget at 
fortælle om byen eller noget der er sket for længe siden,  
skal man være så meget hjertelig velkommen til at skrive  
og fortælle om det. Man må meget gerne sende billeder 
med, så nye tilflyttere også får et indblik i, hvordan det en 
gang har været at bo i byen, og hvordan  
det så ud med bebyggelsen og lignende.  
 
Indlæg sendes på:  
arneogbetty@gmail.com 
 
Med venlig hilsen 
Redaktionsudvalget

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 interessante 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 mailprogrammer 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 kilobyte (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.  
 
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. 
 

Sådan ser Wetransfer ud  
(dog med skiftende fotos th.) 

Sådan sender du dine filer 
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Vi er en aktiv forening som har en god økonomi og  
en stor aktiv bestyrelse bestående af 8 personer, der 
alle yder en god indsats. Det betyder også at vi som 
forening har luft til at bidrage både økonomisk og ar-
bejdsmæssigt sammen med de andre aktive forenin-
ger i byen ved de mange forskellige arrangementer  
og tiltag der laves i byen.  
 
Vi har også en del udlejning af partytelte og tilbehør, 
såsom havemøbler og kulørte lamper. Senest har vi 
investeret i en stor velspillende Soundboks, der kan 
lejes til jeres fest.  
 

                    BEBOERFORENINGEN
 NYT FRA BBF

  BRYLLE BEBOERFORENING SOUNDBOKS
BBF udlejer nu SOUNDBOKS2, så du kan holde fest med en  
fantastisk lydkulisse! Dette uanset om det er til bryllupsfesten,  
julefrokosten, på studentervognen eller havefesten – kun fan- 
tasien sætter grænser. Forbind den til din mobil eller tablet og  
lad festen begynde! 
 
Bookes ved Michael på tlf. 40162640

  
  VARIGHED  PRIS

      1 dag   400,- 
      Ekstra dage  200,-  
      Depositum  1000,-

Efter at vi har investeret i en Mobilepayordning kan 
vi se at det faktisk har givet os lidt flere medlemmer 
hvilket vi sætter stor pris på. Vi takker alle de hus-
stande som var medlem i 2019 og glæder os til at  
rigtig mange brylleborgere melder sig ind i 2020.  
 
 
Kontingent koster 125,- kr. for året 2020 og man  
kan betale via girokort eller Mobilepay på nr.: 227207 
eller via netbank overførsel:   
Reg.nr. 6810 Konto nr. 1193602    
Husk at skrive jeres adresse.    

Med venlig hilsen  
På vegne af bestyrelsen 
Tommy Dalgaard
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TrædrejningTrædrejning

     OLE SAND FORTÆLLER
                BRYLLE KLARER SIG GODT

 
Lidt gylleduft minder os om, at alt ikke er helt unormalt. 
Ud over den dejlige forårsnatur er der også andet, vi 
kan glædes ved at følge med i udendørs. Jeg tænker på 
byggeaktiviteterne i Brylle, for de kører for fuldt blus. På den 
søndre storparcel opførte FAB gode rækkehuse med plads 
til 19 familier. Alle lejemål blev hurtigt indgået, og nu er der 
påbegyndt et nyt rækkehusbyggeri på den nordre storparcel. 
Det var en privat bygherre, der vovede pelsen, nemlig Jesper 
Lyø med sit firma Easy Living. Efter en langvarig, meget våd 
periode, kom der gang i byggeriet. I disse rækkehuse bliver 
der plads til 26 familier.  
Et par billeder vidner  
om dette. Også dette  
byggeri ser godt og  
indbydende ud, og  
jeg er sikker på, at  
det også hurtigt vil  
blive udlejet.  
 

I sidste BrylleBorger, der udkom ca. 1. marts, og hvor ind-
læggene blev skrevet i løbet af februar, åndede alt fred og 
normalitet i indlæggene. Sådan er det ikke nu og desværre 
heller ikke i længere tid fremover. I nærværende BrylleBorger 
er meget anderledes. Her kan ikke berettes om et boblende 
aktivt foreningsliv og om alle de sædvanlige sommerlige 
aktiviteter, vi har været vant til og har taget for givet. Der er 
i denne tid intet foreningsliv, næppe et udeliv. Coronakrisen 
er over os, og vi har mødt den helt uforberedt, uvidende og 
værgeløse. At vi tidligere i historien har haft store kriser, ja 
pandemier, går vi da ikke og tænker på kan gentage sig. Vi 
gør os derfor slet ingen forestillinger om, med hvilke kræfter 
og hvordan, en ny krise, oven i købet en pandemi, vil hærge, 
og hvordan vi skal eller kan værge os imod den. Vi blev kort 
sagt taget på sengen.  
Regeringen har lukket næsten alt ned i ugevis, men heldigvis 
ikke vor Dagli’Brugs og vor BrylleBorger. I skrivende stund 
er der dog lempet noget på adgang til børnepasning og 
til de yngre elevers skolegang. Al den uprøvede ny virke-
lighed, coronaen presser os ud i, udfordrer til nytænkning 
og om-organisering. Naturligvis kommer dagen, hvor vi atter 
er i normalens virkelighed, men da forhåbentlig gjort meget 
klogere. 
 
I begyndelsen af coronaperioden var der ikke megen liv uden 
for Bryllehjemmene, men heldigvis er mange nu begyndt 
at bevæge sig rundt enkeltvis, parvis eller i små grupper 
med god indbyrdes afstand. Godt at vejret er med os, og at 
sundhedsmyndighederne tillader og opfordrer os til denne 
aktivitet. Heldigvis er foråret med lysegrønt løv, blomster, 
fuglesang og insektliv ikke ramt af corona. Den naturpragt 
kan vi da glædes ved i den ellers dystre tid med ensomhed 
og manglende socialt engagement. Det viser et par billeder.  
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       BYD EN TILFLYTTER VELKOMMEN
Vær med til at byde tilflyttere til Brylle velkommen. 

Hvis du har lyst til at byde 
velkommen til nye borgere  
i Brylle, kan du henvende 
dig til Bente Paulli med en  
SMS på telefon 23 11 69 
05, eller send en mail til  
ambassadoer@brylle.dk.  
 
Med venlig hilsen  
Bente Paulli   
Ambassadørordningen  
i Brylle

Ambassadørordningen i Brylle er lavet om til en  
NABO/GENBO-ORDNING. Du behøver dog ikke være  
direkte nabo/genbo. Du kan bare have kendskab til, at  
der er tilflyttere, som skal have en “velkomstpose”.  
I posen er der forskelligt oplysende materiale om  
Brylle m.m., en flaske vin, lidt chokolade og en pose  
kaffe doneret af Brugsen. 
 

For 5 år siden opfordrede Assens Kommune de mindre 
bysamfund til at etablere lokalråd og ambassadørordninger. 
Ambassadørerne i Brylle har siden besøgt ca. 120 husstande 
med nye tilflyttere. 
 
Men nu er det tid til lidt forandring og derfor ændrer Lokalrå-
det ambassadørordningen til en ”nabo/genbo-ordning” hvor 
det er byens borgere, der som nabo eller genbo til nye  
tilflyttere, byder velkommen til Brylle. 

     OLE SAND FORTÆLLER
Der ombygges stadig på det store gamle møbelhus på  
Ryttergade. Her bliver et par erhvervslejemål og nogle  
boliger. Vi skaber plads i Brylle til flere. 
 
Brylle er også et meget attråværdigt sted at slå sig ned.  
Området rummer alt, der er af betydning for potentielle 
bosættere. Vi har en levedygtig skole, 2 børnehaver,  
dagplejere, stort velindrettet idrætscenter med inden- 
dørs- og udendørsbaner, fodboldbaner, tennisbaner,  
mange godt udstyrede legepladser, en ny og velindrettet  
Dagli’Brugs, et topmoderniseret forsamlingshus, kirke med 
sognehus og berømt staude- og rosehave, rytterskole med 
arkiv, ridecenter og lokale foreninger, der varetager om- 
rådets interesser både indadtil og udadtil. Vi kan også  
glæde os over, at Brylle har mange arbejdspladser i større 
virksomheder og også i mange mindre håndværksvirksom-
heder. 
 
Man kan deltage i mange sportsdiscipliner, gå til mange 
forskellige arrangementer og deltage i busture og filmaftner. 
Brylle har mange frivillige, der er stærkt medvirkende til at 
holde gang i de mange aktiviteter. Brylle har også den bedste 
beliggenhed i Assens Kommune. Landsbyen ligger tæt ved 
motorvej, togbane og Odense, og der er god busforbindelse 

til bl.a. Odense, og hvad der ikke er mindst vigtigt – Brylle 
er omgivet af en meget smuk natur, hvortil kommer, at 
VandCenter Syd og Hedeselskabet har større skovrejs- 
ning i gang umiddelbart nord og øst for Brylle, og her 
bliver anlagt naturstier. Området indbyder til sportslige 
aktiviteter som løb, ridning og cykling. Endnu er grunde  
og huse billige at købe, men det varer ikke ved, for 
Odense breder sig via Bellinge mod Brylle. Det er også 
bemærkelsesværdigt, at hussalget i kommunen, bl.a. i 
Brylle, steg betragteligt i de sidste mange uger, mens det 
tilsvarende faldt i Odense. Det kunne også tyde på, at 
interessen for at slå sig ned i Brylle er stigende. 
 
Ole Sand

Vi er startet vort arbejde i onsdags og mødes fremover  
hver onsdag. Billedet viser vor kaffepause, og det er  
tydeligt, at vi holder behørig afstand. 
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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
Sekretær: Hanne Winther -  
hannew@ofir.dk 27 14 19 76
Bestyrelsen:
Henrik Gabs - gabs@henrikgabs.dk 40 88 18 80 
Anette Clemmesen 
anettebrolykkepedersen@yahoo.dk 25 70 16 98 
Martin Aalund 26 81 95 45
Mette 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
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

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: Gittemai Roger - 
mentorgittemai@gmail.com 20 16 67 00
Bestyrelsesmedl.: Arne Roger Nielsen - 
arneogbetty@gmail.com 40 11 11 15
Forsamlingshusrep: Kai Hou 
formand@brylle-forsamlingshus.dk 
Gymnastikrep.: Frederikke Frehr
fritidscentret@bryllegymnastik.dk 23 96 26 92
Boldklub: Anne Marie Sørensen 
kasserer.bryllebk@gmail.com    60 22 61 35
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
Kasserer: Frederikke Frehr Kristensen -
kasserer@bryllegymnastik.dk 23 96 26 92
Bestyrelsesmedlem: Kristina Pilekær Sørensen,  
Christoffer Vestergaard Jensen,  
Casper Larsen og Mette Wehner 
Suppleant: Louise Bernth og  
Mette Kirkegaard Bærentsen  
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: Jens Lund - 
familienlund@anarki.dk 64 76 19 40
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 
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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
Agerholm Børnehave  30 45 48 03
Agerholm Vuggestue 30 45 48 18
Dorrit Arnecke - doarn@assens.dk 64 74 66 72
Bestyrelsesformand: Karin Tankred - 
karin.tankred@outlook.dk 

Brylle Menighedsråd
Formand: Vagn Top - vagn@ferie-fyn.dk 22 47 07 77
Næstformand og kasserer: Trine Hermann -
trinehermann_406@msn.com 28 78 28 80
Kontaktperson og præst: Dorthe terp Dahl -
maildtd@km.dk 64 75 13 17
Kirkeværge: Birthe Sørensen - 
birthesoerensen@gmail.com 24 46 38 56
Sekretær: Lotte Andersen -
lotte.boegh.andersen@gmail.com 30 49 74 42
Frivilligområdet: Mette Krogsgaard -
mettejanus1@gmail.com 21 96 17 15
Medlem: Gunhild Jørgensen   23 95 60 54
Konstitueret Graver: Lisbeth Vest Hansen - 
Træffetid: tirsdag - fredag kl. 7-15. 61 14 41 98

Brylle Private Børnehave
Leder: Amalie Wright Jørgensen, pædagog  53 60 71 15
Formand for bestyrelsen: Martin K. Pedersen 61 60 43 99
E-mail: martin@danskerhvervsassurance.dk

Privat Pasningsordning
Privatpasningsordning-mariehønen.dk 28 29 15 87 
Iris-privat-pasningsordning.dk 40 33 21 49 
Metteprivatpasningsordning.dk 28 71 37 92 
Jonnasprivatepasningsordning 61 33 42 22
 
Den Kommunale Dagpleje 64 74 68 10

Landsbyambassadør
Bente Paulli - bente@paulli.net  23 11 69 05

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: Bente Paulli 23 11 69 05
E-mail: bente@paulli.net
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 
Layout: Anne Vibskov 
anne@vibskov.dk 20 89 95 53
Maud Hansen, Toftevej 11, Brylle
info@mh-kontorservice.dk 40 98 40 46
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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
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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 
 

Karlinna Frederiksen     Kranio sakral terapi 
Fuglebakken 3      Massage 
5690 Brylle       Infrarød sauna 
Tlf. 26830131       Reiki Healing 
karlinnaf@gmail.com     Lifewave 
 

Kontakt mig på tlf. eller mail for information og 
tidsbestilling eller book online på  

 
www.karlinasmassage.dk 

Her kan blive plads  
til din annonce.....

ANNONCE...



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

Hair by Nybo
Tlf  51 82 77 88

Skolevej 7A
5690 Tommerup

Online booking: 
Hairbynybo.dk

24

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

www.atm-consult.dk

CVR 40 12 08 82



NYT SPORTSUDSTYR?
Tjek det store udvalg i din lokale
INTERSPORT butik eller på intersport.dk
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Bredgade 91 · 5690 Årup · 40 48 33 83

Brylle AutoBrylle Auto
v/Kent Højmark

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

Vaskehal åbent 7.00-22.00



Tlf..:Tlf.: 29 70 41 43

 

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
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Dannesbovej 1B
Brylle
5690 Tommerup
Tlf.: 29 70 41 43

Face book: ”Elses fodpleje”

Du kan altid booke en 
tid via min Facebookside 

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



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
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BRYLLE 
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Her kan blive plads  
til din annonce.....

ANNONCE...



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


