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Først vil jeg sige tak, fordi jeg som ældrerådsmedlem 
fik buddet om at skrive i Brylle Borgeren.  
 
Og jeg vil selvfølgelig benytte lejligheden til at fortælle 
om Ældrerådets arbejde.  
 
Men jeg vil begynde med, da jeg blev hjemmehjælper 
sidst i 70erne ”I de gode gamle dage”, hvor borgerne 
fik hjemmehjælp, når de fyldte 60 år. De fik praktisk 
hjælp/rengøring enten 2 ,4 timer eller op til 6 timer om 
ugen.   
 
Vi handlede, lavede mad, vaskede tøj, gik endda på 
møntvaskeri. Det var dengang man opfyldte  borgernes 
behov 100 %, så de kunne forblive i eget hjem længst 
muligt! og der var ikke mindst tid til omsorg og en snak.  
 
I dag er ældreplejen opgjort i tid, som kontrol og doku-
mentation, der ”stjæler” den omsorg, som hjemme- 
hjælperne ydede dengang. Og tid er jo penge. Og fordi 
alt skal gå så hurtig, vil vi om føje år, måske se nogle 
menneskelige konsekvenser og et yderlig stresset og 
sygdomsramt personale.  
 
Ældrerådene er Lovfæstnet i Retssikkerhedslovens 
§ 30. Dvs. at kommunerne skal nedsætte mindst et 
Ældreråd. Og kandidater til ældrerådet skal være fyldt 
60 år og vælges for 4 år. Her i Assens kommune er 
der fremmøde valg, og derfor er vores valgdeltagelse 
omkring 80 %. 

Ældrerådets opgave er, at rådgive kommunalbe-
styrelsen om alt, hvad der vedrører de ældre 
medborgere (60+) i kommunen og hertil har 
ældrerådet en høringsret, som er unik.  
Når jeg siger den er unik, så er det fordi Ældrerådet i 
yderste konsekvens via denne høringsret kan stoppe 
en sag, og dermed en politisk beslutning, indtil sagen 
har været til høring i Ældrerådet.  
Det er især gennem høringssagerne, at Ældrerådet 
kan udøve sit virke, bla. ved at beskrive og opliste de 
evt. konsekvenser og synspunkter, som ældrerådet 
mener, der kan fremkomme, når hjælpen til borgerne 
enten bliver minimeret eller bortfalder .  
 
I de godt halvandet år jeg har været medlem af ældre-
rådet, har vi mærket, at kommunen fattes penge, 
for alt har handlet om økonomi og besparelser. Og 
set fra min side, har der ikke været meget ”rum” til 
visioner. Om fremtiden kan vi kun spå, men mit håb er, 
at Assens Kommune kan og vil bevare en værdig og 
anstændig ældrepleje.  
 
Så et lille hjertesuk..  
Ældrerådet bliver ofte forvekslet med Ældre Sagen, 
som er en interesseorganisation, hvor man skal 
være medlem, hvorimod Ældrerådet dækker alle 
+60 medborgere i kommunen. Det vi har til fælles 
er ønsket om, at ældre medborgere får eller har en 
værdig alderdom.  

De bedste hilsner og alle ønskes en god sommer 

Evy H. Nielsen, Ældrerådsmedlem. 

ÆLDRE-
RÅDETS 
ARBEJDE
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         TENNIS FORÅRET 2019

Veloverstået og med et smil på læben ser jeg på de otte 
skuespillere, der bukker efter sidste forestilling. Publikum 
har grinet det meste af tiden og ser ud til at have moret sig 
og nydt årets forestilling. Dette er også forløsningen på tre 
måneder med ugentlige øveaftener og oplæsning  
af manuskriptet hjemme.  
 
Der er blevet spillet tre forestillinger og solgt omkring 
200 billetter, hvilket er ganske tilfredsstillende. Fredag 
eftermiddag til generalprøven var der traditionen tro kaffe 
og kage i pausen. Til forestillingen fredag aften kunne man 
købe en tapasplatte, der blev serveret efter forestillingen, 
en succes som vi gerne gentager til næste år. Lørdag aften 
startede med buffet efterfulgt af dilettant. Som noget nyt 
havde planlægningsgruppen bestilt Hanne Lynge til at 
komme og underholde med musik og sang et par timer  
efter forestillingen. Lydniveauet var tilpas til, at man sagtens 
kunne sidde og snakke sammen ved bordene under 
musikken.  
I år handlede stykket om ægtemanden Tage, der tager 
sin elskerinde Bitten med i sommerhus for at slå op. Det 
kommer selvfølgelig ikke til at gå uproblematisk hen, for 
pludselig banker det på døren til sommerhuset, og ind 
kommer Tages svigermor Ingeborg, som sammen med 
sin mand Aksel holder weekend i nabosommerhuset. Alt 
går selvfølgelig ikke som Tage havde forudset i denne 
farce ”Et skær af et sommerhusmareridt” af Knud Erik 
Meyer Ibsen. I stykket møder vi også den selvbestaltede 
sommerhusopsynsmand Gusse, som egentligt bare kører 
fra sommerhus til sommerhus for at nasse øl. I anden akt 
stifter vi bekendtskab med bøssen Mugge, som ved en fejl 
fra udlejningsbureauets side også har lejet sommerhuset. 
Tages kone Bente ankommer også til sommerhuset, da hun 
er blevet hentet på knallert af Gusse, efter aftale med Tage. 
Svigerforældrene må jo nødvendigvis ikke vide, at han er der 
med elskerinden. Bittens søster kaldet Søs kommer også til, 
hun er en maskulin kvinde der slår en prober næve og ikke 
en man spøger med. Man kan vist godt sige, at der var lagt 
op til noget der kun kunne gå galt.

Skuespillerne leverede en flot forestilling med replikker der 
både blev leveret i et tempo hvor man kunne høre, at de 
havde styr på manuskriptet, men hvor der også var pauser 
de rigtige steder til lidt eftertænksomhed. Skulle der have 
været brug for hjælp til replikkerne, var der hjælp at hente 
hos suffløren i boksen foran scenen. I år fik skuespillerne 
også god hjælp til sminkningen, så de ikke selv behøvede 
at koncentrere sig om det. Til sådan en forestilling bliver der 
lagt mange frivillige timer til at lave scenografi, bygge kulisser, 
finde de rigtige kostumer mm. for, at få det hele til at fungere. 
 
I en landsby som Brylle er det dejligt, at man kan have 
et samarbejde mellem forsamlingshuset og en gruppe 
mennesker der ønsker, at holde liv i en tradition som dilettant. 
Personligt har det også, som ny beboer i Brylle, været en god 
indgangsvinkel til at skabe et netværk i byen. 
 
Traditionelt var dilettantforestillingen en af vinterens 
samlingspunkter i de mindre samfund. Her kendte de  
fleste hinanden og man kom for at grine af naboen eller 
smeden eller hvem man nu kendte, som var med.  
Lørdag aften var der traditionen tro dans hvor man  
kunne få en svingom. Tiderne har ændret sig, Brylle er  
blevet større og vi kender måske ikke længere naboen.  
Vi har også været nødt til at tænke nye tanker med  
dilettanten i forsamlingshuset. Nu starter så småt  
arbejdet med at finde manuskript til den næste 
dilettantforestilling i marts 2020. Forventningen er,  
at vi igen kan glæde en masse Brylleborgere med  
en sjov og tempofyldt forestilling. Kunne du tænke  
dig at spille med, eller kan du noget med lyd, lys eller  
noget helt tredje, som du har lyst til at bidrage med,  
er du velkommen til at kontakte mig.  
 
Tak til alle jer, der kom og så forestillingen, til alle  
skuespillerne og til jer der har ydet en frivillig indsats  
så det kunne lade sig gøre at spille i forsamlingshuset. 

Lars Nygaard Jensen.  
Instruktør og bestyrelsesmedlem  
i forsamlingshuset. 
 
larsnygaardjensen@gmail.com

          BRYLLE FORSAMLINGSHUS
      DILETTANT

INSTRUKTØRENS  TILBGEBLIK PÅ  
DILETTANTFORESTILLINGEN   

I BRYLLE  FORSAMLINGSHUS 2019     

4



GANG I UNGDOMMEN
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Nyt trænerpar betræder det grønne græs i Brylle. Poul Krog, 
ikke et helt ukendt ansigt i boldklubben, har nu valgt at gå på 
trænerbænken ved U7 mix holdet - sammen med  
Kristian Clemmensen træner de ungerne hver Tirsdag og 
Torsdag 17:00-18:00.  
De afløser de tidligere trænere, - Christian B, Jesper Skytte og 
Martin Kaszubinska som skal have stor tak for at løfte opgaven 
det sidst år.  
Ud af mix holdet, er det også blevet til et rent U7 pigehold, 
som træner med drengene men spiller deres stævner i 
pigerækken ved DBU stævnerne.  
 
Det betyder Brylle BK mestre en del pigehold, - U7, U11 
samt U18. Så tøv ikke med at kom til prøvetræninger, hvis du 
brænder for hyggeligt sammenhold. Der er plads til alle, ny 
som gammel. Besøg bryllebk.dk eller ring til træneren for det 
relevante hold.  
 

Så er tennissæsonen så småt ved at komme i gang igen, 
og tennisbanerne er klar til brug, efter at først Mogens og 
Hans har gået og skabet gammelt grus af og lagt nyt på - 
hvor blæsten så fjerner det igen - og hvor resten blev ordnet 
på den frivillige arbejdsdag, som blev afholdt lørdag den 
27. april, hvor man måske godt kunne tænke sig at se lidt 
flere tennisspillere deltage. Man må nok få det lagt ind på 
boldklubbens hjemmeside  til næste år, så alle kan se det.  
 
Så kan man bare håbe på at tennisvejret bliver rigtig godt i  
år igen. 
 
Så velkommen til den nye tennissæson, og HUSK at passe 
godt på banerne, så de både bliver vandet og fejet. 
 
GOD TENNISSÆSON 
 
Brylle Tennis 

           

Sæsonen er godt i gang, og Brylle går ikke ubemærkede hen. 
I stævnekategorien vinder vi mange kampe, og lærer stille og 
roligt at begå os på banerne.  
U18 pigerne ligger PT 3’er i deres række, så de er kommet ok 
fra start i denne sæson.  
Der skal samtidig lyde tak til alle de forælde, bedsteforældre 
og andre der uge efter uge kommer og ser vores kampe på 
både ude og hjemmebane. Det er dejligt for både børn og 
trænere at mærke opbakningen. Så mange tak for det.  
 
Michael Winther

         TENNIS FORÅRET 2019

          BRYLLE FORSAMLINGSHUS

INSTRUKTØRENS  TILBGEBLIK PÅ  
DILETTANTFORESTILLINGEN   

I BRYLLE  FORSAMLINGSHUS 2019     
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BRYLLE 
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Brylle Byfest
v. Brylle Fritidscenter
D. 12-13-14-15 JUNI

Lørdag d. 15. Juni - Fest på boldbanerne
kl. 11.00 Boderne åbner
kl. 13.00 Serie 3 Senior - Brylle / Tommerup - Glamsbjerg
kl. 13.30 Sommercup gade / sponsorturnering
Tilmelding på mail: arneogbetty@gmail.com - el. tlf.: 20 87 72 20
kl. 15.00 Serie 2 Senior- Brylle / Tommerup - Fiuk
kkl. 17.00 Boderne lukker
kl. 18.30 Spisning i teltet
kl. 01.30 Teltet / Baren lukker

Menu - Gratis
Helstegt pattegris m. bagekartooer, Salat og oütes
Dessert - kaffe, chokoladekage
Ingen medbragte drikkevarer på pladsen og telt

Tilmelding v. Kent
tlf.: 26 91 73 69
kirkegaardkent@gmail.com
senest søndag d.9 Juni
Tilmelding er bindende

Fredag d. 14 Juni - Fest på Boldbanerne
kl. 17.00 Boderne og hoppepude åbner
kl. 18.30 Oldboys / Veteran turnering på multibanen
kl. 18.45 Brylle / Tommerup Senior serie 3  mod Drigstrup
kl. 19.00 U18 Pige mod Korinth
kl. 19.30 - 22.00 Sodavandsdisko i hallen - Gratis entré - max 14år.
kkl. 21.00 Boderne lukker
kl. 00.30 Teltet lukker - på gensyn lørdag.

Torsdag d. 13 Juni - Banko
Dørene åbnes kl. 17.00 - Banko starter kl. 18.00
5 kr. pr. plade - max 6 stk. pr. person
Indgang voksne 20 kr - børn u. 12år. 10 kr.
Tilmelding til Louise tlf.: 22 84 11 00 (gerne sms) eller bankobrylle@gmail.com
Betaling ved indgang (gerne kontant).
SSalg af øl - vand og pølser - ingen medbragte drikkevarer.
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ONSDAG d. 12 Juni - Brylleløbet
Start fra boldbanerne v. Brylle Fritidscenter
Pladsen åbner kl. 17.00 - Løbsstart kl. 18.00
Tilmelding på bryllegymnastik.dk

                    BRYLLE BOLDKLUB

                        LOKALHISTORISK ARKIV   
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                    BRYLLE BOLDKLUB
BRYLLE 
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I Lokalhistorisk arkiv i Rytterskolen i Brylle har vi haft be-søg af 
Steen Rasmussen, der er specialist i slægtsforsk-ning. Steen 
medbragte en fornem gave til arkivet: to tykke bind på i alt 455 
sider indeholdende hele Brylle Sogns befolkning lige fra de aller-
første kirkebogsnotater i 1646 og til 1845. Befolkningen er reg-
istreret ud fra kirkebøgerne, fra folketællinger, skifter og fæster. 
Alle personer i Brylle Sogn gennem 200 år er opført i registret. 
Herfra henvises der så til, hvor hele personens familie er opført 
samlet. Alene at tyde skriften har krævet sin mand, men at sam-
menkæde hver families medlemmer, børn og voksne, unge og 
gamle, er intet mindre end en bedrift. En kæmpestor hjælp for 
slægtsforskere.

”Brylleslægterne” kan benyttes i arkivets sædvanlige åbnings-
tid mandag formiddag. Som noget nyt er arkivet også åbent  
første lørdag formiddag i hver måned.  
Velkommen i arkivet! 

Margit Egdal 
Lokalhistorisk arkiv

Steen Rasmussen med ”Brylle Sogns befolkning”.
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                        LOKALHISTORISK ARKIV   

På det rent fodboldmæssige skete der en del ting for sen-
iorholdene hvor vi har samarbejde med Tommerup  
på 3 hold...  
1. holdet klarede frisag fra nedrykning, hvor man lå 3. 
sidst, efter 1. halvdel af turneringen 2017, og 2. halvdel 
foråret 2018, kom der mange point på kontoen, som 
betød at man sluttede midt i rækken.... 1 halvdel af tuner-
ingen (2018) ligger holdet med helt fremme, og det bliver 
spændende af følge i foråret 2019.... hold 2 blev i serie 3, 
hvor Jimmi og Torben gjorde en god indsats i den første 
halvdel af året.... 

Vores serie 4 hold (et hold de selv har brygget sammen), 
vandt i begge halvdel af året rækken, så de nu spiller om 
oprykning til serie 3 i foråret 2019...  jeg er helt klart over-
bevist om, at vores samarbejde på seniorplan, er  
lavet for at blive, og vil styrke vores seniorafdelinger i 
mange år frem....   
Så jeg håber at mange af spillerne ønsker at være med 
i mange år endnu.... Samtidig har vi stadig vores fælles 
hold i U-19 Team Tommerup, som også kører godt....    
 
For vores egne Brylle-hold har vi stadig et udmærket U18 
pige hold, som gjorde det ok... både som U-16 hold, hvor 
de vandt rækken (foråret 2018) og sluttede midt i ræk-
ken som U18.... Samtidig kom der et pigehold U-11, hvor 
pigerne er mødt flot op, og viser vilje og gejst både til 
træning og kamp/stævner....  

Vi har også haft U-6-7-8 drenge... Det kniber lidt med spillere efter 
sommerferien, så vi kun har et hold tilbage..... Håber vi får lidt flere 
i gang når foråret kommer....  
Så lige lidt om det andet som heldigvis også foregår i klubben.... 
Sommerfest i uge 24 onsdag, torsdag, fredag og lørdag plejer 
at være en stor succes.... Tak til alle som hjælper til, med at få 
tingene til at fungere, og alle jer som bidrager med at holde festen i 
gang.... Håber at alle er klar igen TORSDAG D. 13. FREDAG D. 14 
JUNI OG LØRDAG D. 15 JUNI...... 
 
ENDELIG BLEV VORES MULTIBANE INDVIET.... Efter planlægning 
i næsten 5 år fra tanke til afslutning... Tak til alle som gjorde et stort 
benarbejde og masser af møder, beslutninger, bekymringer, og 
planlægning stod banen endelig klar... Håber mange vil bruge og 
samtidig passe godt på banen......    
 
Jeg vil gerne sige EN STOR TAK TIL ALLE FRIVILLIGE, SPILLERE, 
SPONSORER som yder en stor indsats for klubben... Jeg er stolt 
og glad for, at så mange ønsker at yde en indsats for klubben...  
DET ER GULD VÆRD... Tak for året 2018 og på gensyn i 2019 
 
 
Med Venlig Hilsen 
 
Poul Krog 
Formand
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Brylle Gymnastikforening vil gerne sige tak for badmintonsæsonen.. 
Det har været super dejligt at have med alle børnene at gøre.. Den 
første sæson i Brylle i mange år, hvor der startede mange børn, men 
antallet af børn faldt lidt i andet halv år, 
 
Så vi ser lige tiden an, med næste sæson, om det bliver de samme 
tider eller om man skal lave et stort hold, og så måske med lidt 
længere tid...  
Det vender vi tilbage med...  
Det har været rigtigt godt med børnene imellem , selv om at alders-
forskellen har været nogle år. 
De hjælper hinanden og har det sjovt -  tænker også det smitter af i 
skoletiden...  
 
Vi vil gerne sige tak til alle.. Især de børn der har hjulpet gennem 
hele sæsonen..  
I er for seje...  
Håber at se alle sammen i næste sæson, meget gerne nogle flere... 

Venlig hilsen og på gensyn 
Gitte - Sara - Klara og Kent

Forår og generalforsamlinger er to ting der  
år efter år går hånd i hånd. Vi afholdte gene- 
ralforsamling den 14. marts på Brylle Skole.  
Der var i år tre bestyrelsesmedlemmer som  
ikke ønskede genvalg, da de ville afse mere  
tid til andet i fremtiden og derfor trådte ud  
af bestyrelsen.  
Alle i foreningslivet ved at det kan være en  
prøvelse at skulle finde tre nye bestyrelses-
medlemmer, men i Brylle har vi heldigvis  
mange aktive borgere, og alle tre pladser i  
bestyrelsen blev derfor genbesat. Vi byder  
da velkommen til Christina Andreassen,  
Mette Wehner og Casper Larsen i BGF  
bestyrelsen, som nu ser således ud: 

 Formand:                       Dina Dorthea Korspang  

 Næsteformand:                Christina Andreassen  

 Kasserer:                          Frederikke Frehr Kristensen 

 Best.medlemmer:   Anja Mørk Rasmussen 

                     Casper Larsen 

                      Mette Wehner 

 
En ny bestyrelse betyder nye hoveder, tanker og  
idéer. Vi glæder os derfor til at afholde vores årlige visionsdag lørdag 
den 4. maj, hvor vi i bestyrelsen vil lægge planer for den kommende 
sæson, men forhåbentlig også søsætte fremtidige idéer og projekter 
i Brylle Gymnastikforening. Husk at vi altid er åbne overfor input og 
idéer, så har i ønsker til aktiviteter i Brylle som kunne ske gennem 
gymnastikforeningen, så hører vi meget gerne fra jer.  

                         BESTYRELSEN I BGF

                        BRYLLE GYMNASTIKFORENING
   UNGDOMSBADMINTON
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       BRYLLE GYMNASTIKFORENING

    BRYLLELØBET
ONSDAG DEN  12. JUNI 2019

   FORÅRSOPVISNINGEN

Så er foråret kommet til Brylle.  
Vi gentager succesen fra sidste år og er igen i år klar med Brylleløbet i 
forbindelse med Brylle byfest. 
 
Løbet byder igen i år på tre distancer; ca. 3 km, ca. 5 km og ca. 10 km. 
Der vil langs 3 km ruten, være ekstra hjælpere til at hjælpe børnene på vej. 
Selvom 3 km ruten er tænkt som et børneløb, er ruten også åben for voksne 
der ønsker at gå/løbe ruten!  
Børneløbet (3 km) skydes i gang kl. 18.00, 10 km kl. 18.05 og 5 km. kl. 18.10.  
Fælles opvarmning kl. 17.45-17.55.  
Der vil være start/mål på boldbanerne bag Brylle Fritidscenter, samt  
mulighed for at købe grillpølser og øl/vand på pladsen.   
Alle løbere bedes møde op i god tid, gerne fra kl. 17, for at hente  
løbsnummer. Elektronisk tidstagning via chip, hvor du bagefter kan se  
din tid på hjemmesiden.  
Mulighed for omklædning og bad i hallen.  
 
TILMELDING: www.bryllegymnastik.dk 
Pris ved online forhåndstilmelding inden den 9. juni:  
50 kr. + gebyr for børn 0-14 år   
80 kr. + gebyr for voksne 15 år +  
 
Ved tilmelding på dagen er prisen:  
80 kr. for børn og 110 kr. for voksne.  
Der kan betales kontant eller via MobilePay.  
Der må påregnes ekstra tid, ved tilmelding på dagen. 

                         BESTYRELSEN I BGF

Tak for stor opbakning til vores forårsopvisning!  
 
Lørdag den 2. marts afholdte vi forårsopvisning i  
Brylle Fritidscenter, hvor størstedelen af foreningens  
hold var repræsenteret og viste hvad de har arbejdet  
med gennem vinteren. Det var en rigtig god formiddag,  
hvor vi endnu engang oplevede at der var stor opbak- 
ning 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. 
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                BRYLLE FRITIDSCENTER       GENERALFORSAMLING  BRYLLE FERITIDSCENTER
TrædrejningTrædrejning

Den frivillige arbejdsdag i Brylle Fritidscenter blev 
i år afviklet den 27. april, og startede sædvanen 
tro med morgenmad kl 8.30, men vi må desværre 
konstatere at tilslutningen bliver mindre og mindre 
år for år. 
Første prioritet er som sædvanlig at få tennisba-
nerne klargjort til sæsonen, og arbejdet så i år 
overkommeligt ud, idet to af de faste tennisspillere - 
Hans og Mogens nogle dage forinden havde fjernet 
beskyttelsesbrædderne fra stregerne og banket 
stregerne på plads, samt havde skrabet gammelt 
grus af banerne og pålagt nyt grus og fordelt dette - 
d.v.s. selve banerne skulle der intet gøres ved. 
 
De fremmødte folk var blevet delt i 2 grupper, så 
gruppe 1 skulle lave rækværk mod stien ved Krybi-
lyparken, og gruppe 2 trimmede cotoneasterne på 
bane 1 og bane 2, som vi ikke nåede sidste år.

Gruppe 1 måtte hurtigt opgive 
arbejdet med rækværket, da 
man simpelthen ikke kunne bore 
hullerne for stolper til rækværket 
i den hårde jord, så dette må 
udføres senere med noget krafti-
gere materiel. Til gengæld blev 
tennisbanerne klaret m. ht. coto-
neasterner og vandingsslanger 
udlagt, så det planlagte arbejde 
på tennisbanerne blev klaret.

Til sidst skal nævnes at spirea-be-
plantningen mod vejen var blevet 
trimmet om fredagen, og Paw 
havde ordnet parkeringspladsen 
så omgivelserne så flotte ud.

Dagens arbejde sluttede som 
sædvanligt med frokost - og tak 
for hjælpen. 

 FRIVILLIG ARBEJDSDAG
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                BRYLLE FRITIDSCENTER       GENERALFORSAMLING  BRYLLE FERITIDSCENTER

Deltager fra bestyrelsen: 
Mogens Rasmussen, Henning Berg, Finn Henriksen, Arne 
Roger, Eigil Kristensen, Frederikke Frehr,  
Gittemai Roger. 

Fremmødte i alt: 15 
 
Dagsorden: 
 
1: Valg af dirigent 
Carsten Olsen er valgt 
 
2: Formandens beretning 
I det år  der nu er gået, er vi kommet igennem de fleste 
punkter, som vi havde planlagt o vores renoveringsplan 
for 2018. 
Vi har fået nyt tag og zinktagrender på vest-siden af hal-
len. Et godt stykke arbejde som blev udført på ca. 1 uge, 
godt gået ATM Consult. 
I hallen og mellemgang er der blevet opsat LED belys-
ning med censorer og det fungere tilfredsstillende. I selve 
armaturerne er der indbygget lysdæmper fra lav til kraftig 
belysning. I det daglige brug, er der 4 faste forud indstillet 
lysstyrker, som vi frit kan vælge til de aktiviteter som of- 
test er repræsenteret i hallen. Herunder skolebrug, bad-
minton, zumba og fodbold. 
Lyset i hallen slukker, når der ikke har været aktivitet i hal-
len i 15 min.  
I selve klubhuset er gangen og forrum ved toiletter og toi-
letter, blevet malet. Der er malet lofter, vægge og træværk.  
Der er tillige opsat nye papirholdere mm. på alle toiletter. 
Der er udskiftet 3 stk. indvendige døre, da de gamle ’pap-
døre’ var gået i stykker. De nye døre er massive og med 
nye trækarme. 
Der er tillige udført mindre forfalden arbejde i løbet af året. 
 
I året der er gået har vi fortsat være været tovholdere på 
Brylle Multiarena og aktivitetsområde, for Brylle Boldklub 
som står som byggeherre.  
Dette har været en opgave, som har taget lang tid. Vi 
startede det praktiske arbejde i august 2017 og færdig 
efteråret 2018. 
Alt dette tog altså længere tid end vi havde regnet med, 
og det skyldtes bla. et regnfyldt efterår 2017 og ligeledes 
forår 2018.  
Men vi blev færdige og der blev holdt indvielse og det 
færdige resultat er blevet godt.  
Vi mangler nu kun at få lavet en overdragelse af multi-
banen og aktivitetsområdet fra Brylle Boldklub til Brylle 
Fritidscenter. 

Dette skal foretages fordi Assens Kommune ejer are-
alet, hvor multibanen ligger, og Brylle Fritidscenter står 
som lejer og vi skal stå for den daglige vedligeholdelse 
fremover.

I denne forbindelse med multibanen, vil jeg gerne rette 
en stor tak til multibanekoordinator Eigil Kristensen, 
som har haft kontakt med Assens Kommune, entre-
prenører mv.  
Det økonomiske har kassere Finn Henriksen klaret, 
ligeledes en stor tak til ham. Jeg selv har stået for det 
daglige tilsyn og kontakt med diverse entreprenører 
under arbejdes udførsel. (gave til Eigil) 
 
I 2019 fortsætter vi med renoveringsarbejdet og det er 
aftalt i bestyrelsen at der skal udføres følgende: 
 
Nyt tag på klubhus, inkl. 200 mm isolering, nyt gangbro 
samt vindspærre. 
Reparation af tagrender 
Nye vinduer i 3 omklædningsrum, fyrrum, vaskerum 
Renovering af mellembygning mm. (tagpap) 
Redskabsrum ved tennishus til opbevaring, inkl. Have-
traktor (udføres af Glamsbjerg Produktionsskole) 
Nyt hegn ved Krybilyparken (udføres på BF arbejdsdag) 
Nyt skilt over indgangsparti 
Video overvågning renoveres/opdateres 
Automatisk dørlås på udvendige døre 
Lys ved trappen til fodboldbaner 
Opsætning af skilte ved Multibanen (sponsorer til multi-
banen) 
Reklameskilte i hallen opdateres. 
 
Vedligeholdelse af udvendige arealer, påtænker vi at an-
sætte en person (pensionist) til at udføre dette. Såsom 
græsslåning, rive parkeringsplads, feje fliseareal, vande 
tennisbaner m.m. samt andet forefalden arbejde ved 
multibane området m.m. 
 
Vi afholder en arbejdsdag som sædvanlig, så mød op 
og få en hyggelig dag.  
Det bliver lørdag d. 27. April kl. 8.30 
Klargøring af tennisbaner, hegn ved Krybilyparken har  
1. Prioritet, afhængig af antal fremmødte.  
Finn sørger for kaffe/rundstykker til at starte på, og vi 
slutter med en let frokost.  
 
Til slut en tak til de foreninger samt alle som kommer i 
Brylle Fritidscenter. En tak til Assens Kommune for godt 
samarbejde, samt alle entreprenører og leverandører. 
Tillige en tak til den siddende bestyrelse i Brylle Fritids-
center. 
Tak. 
Formand Mogens Rasmussen 
Formandens beretning er godkendt. 

 ONSDAG  D. 27. MARTS 2019

Fortsættes næste side...
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        GENERALFORSAMLING  BRYLLE FERITIDSCENTER (FORTSAT)

          BRYLLE PRIVATE BØRNEHAVE

 
3: Kasserens beretning 
Se bilag ’Regnskab 1/1-2018 – 31/12-2018’ 
 
Indtægter    Kr. I alt:  847.231,00 
Udgifter    Kr. I alt:  748.773,78 
Overskud   Kr. I alt:     67.150,94 
 
Kasserens beretning er godkendt.  
 
4: Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen 
På valg er Finn Henriksen og Henning Berg 
 
Michael Andersen ønskede også at blive valgt ind i besty-
relsen. Der blev derfor afholdt afstemning og resultatet 
blev, at følgende er valgt ind: 
 
Finn Henriksen og Henning Berg 
 
5: Valg af 2 suppleanter 
På valg Mads Rasmussen og Kent Kirkegaard 
 
Valgt er Michael Andersen som 1. Suppleant, og  
John Holst som 2. Suppleant  

 
6: Valg af to revisorer  
På valg er Henrik Berg og Palle Knudsen 
Genvalgt. 
 
7: Valg af to revisor suppleanter 
På valg er John Holst og Carsten Olsen 
Genvalgt. 
 
8: Indkomne forslag 
Ingen indkomne forslag 
 
9: Eventuelt 
Eigil Kristensen orienter om, at han udtræder af bestyrel-
sen som repræsentant for beboerforeningen. Og takker i 
den forbindelse for samarbejdet. 
 
Bjarne Sørensen nævner det glatte halgulv, og efterspørg-
er noget handling. 
 
Poul Krog orienter om at boldklubben også vil lave projek-
ter for Brylle Boldklub på BF’s arbejdsdag. 
 
Poul Svenson orienter om at der parkeres ved indgang til 
petanque, og det er et problem, såfremt der er behov for 
ambulancekørsel. Handlingen på dette ønskes.

En summen af liv, latter, små historier, læring, udvikling  
og en masse glæde... Livet i Brylle Private Børnehave  
er ikke at tage fejl af - det er det dejligste sted for både 
store og små.  
 
Når man hjælpes ad med at se om man kan fange sol-
strålerne, når man sørger for at bierne, mariehønsene, 
larverne og billerne bliver sluppet løs efter de er blevet 
nærstuderet. Når man er vild med den mad man selv  
har været med til at lave enten på bålet eller i køkkenet. 
Når man opdager at selleri og champignon faktisk sma- 
ger rimelig godt og når man mærker hvor dejligt det er  
at være en god og hjælpsom ven, som trøster hvis ven- 
nen har savn eller har slået sig, eller når man triller ned  
ad bakken og det kilder så gevaldigt i maven af grin –  
så er det lykke og den lykke gives nemt videre til de  
voksne som er omkring de lærende, udviklende og  
eftertænksomme børn – derfor er Brylle Private  
Børnehave ikke kun en dejlig børnehave men også en 
rigtig dejlig arbejdsplads.
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          BRYLLE PRIVATE BØRNEHAVE

          BRYLLE PRIVATE BØRNEHAVE
For snart 5 år siden var der en anden summen, først  
en summen af forberedelser, ideer, nye bekendtskaber  
og en enorm lyst til at skabe et nyt dagtilbud for børnene  
i og omkring Brylle.  
 
Med 17 børn åbnede børnehaven 1/8-2014 og siden da 
er antallet af børn vokset stødt. Så vi kan i år fejre 5-års 
jubilæum og det kræver naturligvis en fest.  Så sæt kryds 
i kalenderen d. 17/8-2019, hvor vi håber på at få høj sol, 
masser af gæster og en fantastisk glædelig dag med den 
skønneste stemning. Nærmere info om selve dagen kom-
mer snarest.  
 

Heldigvis er antallet af både børn og voksne vokset og 
vi rammer med jævne mellemrum “loftet” i børnetal og 
melder fuldt hus, det samme sker igen i år, det er jo fan-
tastisk og vi er vilde med al det liv og glade børn. Dog 
vil der fra august i år, være lidt pladser igen, så tøv ikke, 
kom forbi og skriv jeres barn op hvis I ønsker at være en 
del af denne lille oase og skønne hus hvor hjemlig hygge, 
omsorg og tid til fordybelse møder professionalisme, 
udvikling og læring som skaber dejlige, solide og livs-
nydende børn. Kom også meget gerne forbi hvis I stadig 
overvejer om jeres børn skal gå hos os, vi giver altid en 
rundvisning og finder tid til en snak.
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        MANNGÅRDEN

Er I klar Brylle?  

For 5. år i træk afholdes 
Danmark Dejligst Tommerup  

Lørdag den 24. august kl. 13.30 – 22.00 
I Manngårdens smukke have, Toftevej 50, 5690 Tommerup.  

 

Program: 

Kl. 13.30: Haven åbner 

Kl. 14.00: Vores lokale Bb-Band starter festen 

Kl.15.00: Tom Donovan 

Kl. 16.30: En Lille Pose Støj 

Kl. 17.45: Zididada 

Kl. 19.30: Caper Clowns 

Kl. 20.45: Strangers In Town 
Tiderne er ca. tider og vi forbeholder os ret til ændringer.  

 

Følg med på vores FB side Danmark Dejligst – Tommerup, som løbende vil blive 
opdateret med nyheder.   

Er der folk i området, som på denne dag ønsker at vise/sælge ting og sager, er man 
velkommen til at opstille en bod. Kontakt venligst 

 Kjeld Frederiksen på tlf. 40 35 77 81. 
 

Parkering sker på foldene og koster 30,00 kr. 

Vi glæder os rigtig meget til at byde en masse festglade mennesker velkommen til 
Danmarks Hyggeligste Havefest lørdag den 24.august 2019. 

På gensyn 

Tommerup Rideklub og Brylle Forsamlingshus 

   TOMMERUP RIDEKLUB
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        MANNGÅRDEN DIALOGMØDE I BRYLLE LOKALRÅD
4) Sikre fortove. 
Mogens Tøttrup fra lokalrådet orienterede om de trafikale 
forhold, samt om de tiltag der fortages nu, og han fremhævede 
det gode forhold til Vej og Trafik. Fortovene bør efterlades 
bedre efter reparation, blev det påpeget, men kommunen god-
kender altid det færdige arbejde, som skal afleveres i samme 
stand som inden arbejdet. Jamen, påpegede en tilhører, så 
bliver standen af fortovene aldrig bedre! Lars Kristian Pedersen 
orienterede om at de dårlige veje og fortove i kommunen nu er 
værdisat til ca. 25%, en forringelse på 25% siden kommune-
sammenlægningen. Dette skyldes de få midler der afsættes til 
vedligehold. Han foreslog af få en medarbej-der ud og vurdere 
dårlige fortove i Brylle. ”En tilhører beskrev den smalle Birkevej, 
med den hurtige trafik. Mogens lovede at trafikudvalget vil 
forholde sig til opfordringen, men påpegede at tidligere trafik-
målinger viser lave hastigheder. Søren Steen Andersen gjorde 
opmærksom på at politiets hastighedskontrol kan bestilles. 

   

5) Byrådets holdning til Lokalrådet, hvordan kan vi bruge 
hinanden bedre?  
Marie-Louise formand for Brylle Lokalråd indledte dette punkt, 
med at fortælle at vi (lokalrådene) er en ressource som byrådet 
bør benytte sig af. Vi har en rigtig god dialog med dele af em-
bedsværket i kommunen, men på mange andre områder, bliver 
vi ikke hørt. Vi er skabt af kommunen og besidder stor viden, 
samt kan udtale os på vegne af et stort område/stor befolkn-
ing. Alle politikere undskyldte sig med at det stadigvæk er nyt 
med lokalråd, og glædede sig over vores store engagement 
her i Brylle, og vores ønske om at inddrages!! Ashil Farokh slog 
et slag for øgede anlægsmidler til lokalrådene på kr. 100.000,- / 
råd / år. Kai Hou fremhævede af der generelt er god kontakt til 
embedsværket. Vagn Top påpegede at lokalrådets henvendel-
ser til politikerne ikke bliver prioriteret som forventet, det bør 
blive bedre. Lokalrådet skrev høringssvar til Vision 2030. Her 
fremhævede vi lokalrådene som nærdemokratisk medspiller for 
byrådet, men desværre kom punktet ikke med i visionsplanen 
for fremtidens Assens Kommune.

 

6) Ordet frit… 
”Vi skal ikke brokke os hele tiden, blev der sagt igen og igen 
fra salen! Det var dybt skuffende at læse i avisen, at Assens 
er en lortekommune. Den gode historie bør fremhæves”.  Fra 
salen var der ros til Søren Steen Andersen og byråd for altid 
at stille op på trods af negative historier. Kai Hou udtrykte 
bekymring for puljen til Samlingssteder som nedskæres. Søren 
Steen Andersen oplyste at puljen er foreslået beskåren med 
yderligere 2%. 
Mødet sluttede i god ro og orden omkring kl. 21.00, dygtigt 
ledet af Steen Søgaard.

Brylle Lokalråd afholdt det årlige Dialogmøde i Brylle For-
samlingshus tirsdag den 9. april, og her et referat fra mødet 
med Søren Steen Andersen, Charlotte Vincent, Ashil Farokh 
og Lars Kristian Pedersen fra Assens Byråd. Udviklingskon-
sulent i Assens Steen Søgaard var mødeleder, og tilstede var 
ca. 40 interesserede brylleborgere. 
 
1) Råger – en fandens plage. 
Kai Hou fra lokalrådet indledte med at fortælle om forløbet 
med rågerne på Det Grønne Område i Brylle. Efter fæld- 
ning af stor del af træerne, er fuglene nu flyttet til andre 
dele af området. En metode til fjernelse af fuglene kan være 
Skræmmemaskine med et specifik lydkort til råger til en pris 
fra kr. 3000,- Ligeledes attrapfugl på stang bør bruges. Kai 
oplyste at lokalrådet er i god kontakt med Teknisk Afdeling i 
Assens Kommune. Der blev sagt at ”fugl på stang ikke virker, 
og allerede er afprøvet. En deltager foreslog at starte en 
indsamling til finansiering af skræmmemaskinen Søren Steen 
Andersen foreslog at lokalsamfundet selv investerer i udstyr. 
Charlotte Vincent efterlyste en drejebog fra Teknisk Afdeling 
til brug for fugleplagede byer. 

2) Kommunal udstykning. 
Vagn Top fra lokalrådet indledte punktet og udtrykte ønske 
om kommunalt engagement med udstykninger i brylle-
området, da dette også afstedkommer politisk/kommunal 
opmærksomhed. Brylle skal passe på sit landsbypræg, men 
samtidig har vi ansvar overfor tilflytning til skole og erhverv. 
Lars Kristian Pedersen lovede at Brylle ikke er glemt med 
hensyn til kommende udstykninger, og er stadigvæk på 
Kommuneplanen. Søren Steen Andersen foreslog mere pri-
vat udstykning, og han lovede at kommunen vil reklamere for 
private på lige fod med kommunal udstykning. Kai foreslog 
sti til Vandskoven, men dette afslog Lars Kristian Pedersen.

 

3) Flere erhvervsgrunde. 
Vagn Top indledte punktet med at påpege nødvendigheden 
af flere erhvervsgrunde, for at fastholde iværksættere og 
erhvervsvenlige tilflyttere. Flere politikere samt deltagere 
foreslog Hellevad 17, Frankfri på ca. 5 ha. erhvervsarealet lig-
ger mellem Hellevad og Assensvej, og har en god beliggen-
hed med god synlighed.

Referat fra  Dialogmøde  i Brylle  Lokalråd 
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Onsdag før påske drog ca. 100 forventningsfulde børn fra 
Brylle Skole på den årlige påskeudflugt. I mange, mange år 
er turen gået til Svanninge Bakker, men nu skulle der ske 
noget andet, og da Port Arthur ligger ganske tæt herved, 
blev det valgt som mål for årets tur. Vi tog alle sammen 
med rutebil til Frankfri og gik det sidste korte stykke vej                    

Trods en noget broget vejrudsigt, fik vi en del sol om 
formiddagen, hvor alle, børn som voksne hyggede sig i de 
fantastiske omgivelser. Der blev fisket i søen, snittet pinde 
i metervis og spillet bold. Der blev leget, klatret og gået på 
opdagelse i området.     

Da de medbragt madpakker var fortæret, var der kage og 
boller som venlige forældre havde bagt til os.

Dagens højdepunkter var ”æggetrille-konkurrencen”, hvor 
børnene klassevis skulle kaste/trille med hårdkogte, flot 
malede hønseæg. Der blev selvfølgelig heppet og hujet, og 
vinderne blev fundet. 

Dernæst var det tid til at finde og fange påskeharen. Vi var 
usikre på om den havde fundet ud af at vi havde skiftet 
lokalitet, men det havde den, og heldigvis havde den også 
fundet vej til Port Arthur. Den blev hurtigt opdaget og 
fanget.

Det hele sluttede af med kåringer af bedste ”trillere” i både 
pige- og drengeklasser, og harefindere- og fangere. Der 
var chokoladepræmier i farvestrålende sølvpapir til alle. 
Også trøstepræmier, så ingen blev snydt.

De fleste af børnene blev hentet af forældre, og de rester-
ende tog med rutebilen tilbage til Brylle.

Trætte men glade, og fyldt op med naturoplevelser i dejligt 
selskab.

”Det er blevet forår på Brylle skole og udenoms arealerne har fået en tur. 
Cykelbanen er ved hjælp af kommunens serviceteam blevet gravet frem og 
må gerne benyttes af alle.
De nye små kommende 0.klasser begynder at samles og komme på skolen. 
– vi glæder os.
Foråret har brudt på en hel stribe af overnatninger hvor forældrerådene 
søger for at overnatte med klasserne. Det er et nyt koncept og det er en god 
mulighed at holde overnatningerne i live i en tid med besparelser.
Det er også blevet til en fin tur til Port Arthur, hvor der blev holdt påsketra-
ditionerne i hu.
SFO har haft up-cyclet skrald til kunst – der er udstilling nu i aulaen og der 
har været særlig festaften for 3. klasserne og det var en dejlig aften. Lige nu 
træner de hockey og håndbold så de kan forsvare Brylles farver ved to store 
SFO events for hele kommunen.

          LANDSBYORDNINGEN

                     FORÅR  PÅ  BRYLLE SKOLE

            PÅSKETUR
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Så er det endelig blevet forår, og her på Agerholm har vi gang 
i en masse aktiviteter. 
Vi har arbejdet med natur og natur- 
fænomener, og hos uglerne har vi  
været i skoven og kigge på og ind- 
samle små insekter. Især mariehøns  
og bænkebidere var i høj kurs. Med  
forårets komme har uglerne forspiret  
tomater, og vi har ventet med spæn- 
ding på at se dem gro – og det lyk- 
kedes. Hos svalerne har vi draget  
stor nytte af de muligheder, foråret  
har bragt med sig. Vi har bl.a. under- 
søgt insekter ved at bygge små fæl- 

der, og vi er i gang med at lave et insekthotel. Det bliver 
spændende, om der checker nogle ind! Vi har plantet 
ærter, som hurtigt voksede ud af deres små syltetøjsglas. 
Vores plan er, at de skal vokse videre i skolehaven, som er 
kommende fælles projekt med 4. klasse. 
 
Musvitterne er meget i og ved skurvognen, hvor der også 
er gang i mange aktiviteter og små projekter. Derudover 
er der fuld gang i samarbejdet med førskolebørnene fra 
Brylle Børnehave og besøg på Brylle Skole/SFO.  
 
Vuggestuens børn inddrages mest muligt i hverdagen; 
fodrer dyr, samler æg, lægger kartofler og meget mere. 
Vi har været nødt til at få vores gamle geder aflivet, men 
meget snart, kommer der nye små, som vi glæder os 
meget til. 
 
Nyd også skønne billeder på Brylle Landsbyordnings face-
bookside, som beskriver hverdagen på gården.

          LANDSBYORDNINGEN

                     FORÅR  PÅ  BRYLLE SKOLE
Morgensang er flyttet til gymnastiksalen mens håndværkerne 
arbejder med at skabe opdaterede brandsikre forhold i kælde-
ren. Vi glæder os til at vende tilbage tim morgensangsplatfor-
men efter sommerferien og til igen at se forældre og bedstefor-
ældre til samlingerne.
Skolefest og juleklippedag bliver det fremover gratis at deltage 
i og en arbejdsgruppe nedsat fra bestyrelsen vil starte et kon-
taktforældregruppe op som det er meningen vil forsøge at rejse 
midler til skolearrangementer.
 
Vi ønsker alle et fornøjeligt forår.
 
Betina Faaborg”

          LANDSBYORDNINGEN
            FORÅR  PÅ  AGERHOLM
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Vi har en stabil økonomi i foreningen og da vi tidligere har  
sparet lidt sammen, har vi i 2017/2018 indkøbt nyt køleskab,  
et nyt 6x12 m partytelt samt en ny gasgrill, alle er det ting der 
gør vores arbejde i forbindelse med arrangementer meget 
nemmere.  
 
Vi har også investeret i en Mobilepay ordning og om det er 
det, der er årsagen ved vi ikke, men vi har sammenlignet med 
samme tidspunkt i 2018, ca. 30 % flere medlemmer og vi er nu 
over 190 husstande der har betalt kontingent i år. Det takker vi 
rigtig mange gange for.  
Vi har dog stadig plads til lidt flere medlemmer, så hvis man 
gerne vil være medlem, er man meget velkommen til at bidrage 
med 125,- kr. for året 2019. 
Kontingent via Mobilepay på nr.: 227207 eller via netbank  
overførsel:  Reg.nr. 6810 Konto nr. 1193602     
 
Generalforsamlingen gav genvalg til 3 bestyrelsesmedlemmer, 
kasserer Bjarne S. Andersson, Henrik Gabs, Anette Clem-
mensen samt 2 nyvalg til henholdsvis Mette Bærentsen fra 
Krybilyparken og Michael N. Andersen fra Kildemaden – vi 
siger tillykke med valgene og specielt velkommen til de 2 nye 
bestyrelsesmedlemmer. Der var også genvalg og tak til Irene 
på posten som revisor.  

Bestyrelsen består herefter af Formand Tommy Dalgaard, 
Kasserer Bjarne S. Andersson, sekretær Hanne Winther, Henrik 
Gabs, Anette Clemmensen, Martin Aalund, Mette Bærentsen 
og Michael N. Andersen. 
 
På bestyrelsens vegne 
Tommy Dalgaard 

Nyt fra Beboerforeningen for Brylle og omegn 
BBF afholdt d. 9/4 2019 generalforsamling på Brylle Skole. 
Formanden bød velkommen til mødet og beklagede at der 
var opstået datosammenfald med lokalrådets dialogmøde 
i forsamlingshuset med de lokale byrådspolitikere. Det var 
lidt uheldigt, men når man flytter møde-datoer i april, hvor 
mange foreninger afvikler deres generalforsamlinger, sker det 
desværre sommetider.  
 
Formanden berettede lidt fra indsatsen i de forskellige 
lokale aktiviteter som BBF har deltaget i hen over året 2018 
og takkede samtidig bestyrelsen for den gode indsats og 
håbede på selv at være lidt mere klar til at bidrage aktivt i 
2019, hvor BBF selvfølgelig har planer om at fortsætte det 
gode arbejde til gavn og glæde.  
 
Der blev i bestyrelsen givet tilsagn om at BBF bl.a. skal 
arbejde videre med: opsætning af flagallé i byen på konfir-
mationsdagen d. 12. maj - levere telt og grill d. 5. juni/ grund-
lovsdag i Rytterskolen - deltage i redaktionsarbejdet med 
Brylleborgeren - arrangere Skt. Hansbål med fællesspisning 
i teltet d. 23/6 - planlægge reparation og eftersyn af lege-
plads på det grønne samt skifte fodboldnet i målene på det 
grønne - fortsat udleje telte og udstyr - sponsorere udlån af 
det gamle partytelt til havefesten i Render - deltage i Åben 
By i fritidscentret – fortsætte i lokalrådets arbejde og udvalg, 
herunder, såfremt der opnås enighed om hvordan, bidrage til 
det praktiske i forbindelse med indsamling af penge til lyset 
på Kvindeegen - arbejde på at genoptage fællesspisning i 
Brylle, men under forudsætning af at vi finder en økonomisk 
bæredygtig model, meget gerne i samarbejde med andre 
aktører.    

                    BEBOERFORENINGEN
GENERALFORSAMLING  D. 9. APRIL 2019
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Skt. Hansbål og fællesspisning i partyteltet  
på det ”grønne område” søndag den 23. juni 

 

 

Beboerforeningen inviterer til hygge på det Grønne område. 

 

Spisning fra kl. 18:30 og bålet tændes ca. kl. 20:15  

 

Du kan vælge mellem menu 1 som er burgere med ovnkartofler eller 
menu 2 som er 2 pølser med brød. 

Pris menu 1:  40,- kr.  

Pris menu 2:  20,- kr.  

 

Vi sælger vin og øl samt lidt diverse. 

 

Forudbestilling af mad skal ske senest den 19. juni til Anette Clemmensen 
på sms 2570 1698 eller mail: anettebrolykkepedersen@yahoo.dk 

 

Med venlig hilsen  
Beboerforeningen   

 

 

          BEBOERFORENINGEN                    BEBOERFORENINGEN
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om vi ikke har valgt tillidsmand og sikkerhedsrepræsentant til 
at sikre de opgaver. Omgangstonen er urban, men ind imellem 
krydret med livlige bemærkninger, hvis enkelte personer for-
falder til for megen eftertænksomhed, støttet til skovlen. På et 
tidspunkt, når formand Henning vurderer, at vi ser godt brugte 
og tørstige ud, fløjter han af og indkalder til kaffe- og småk-
ageindtagelse. Den tages udendørs, hvis vejret er godt, ellers 
indendørs. Under indtagelsen af forfriskninger drøftes Brylles 
udenrigs- og indenrigspolitik, og det kan gå livligt til.  
Vi mødes hver onsdag i tidsrummet 10-11.30 i den periode, 
hvor ukrudtet vokser, og hvor jorden kan bearbejdes. Det 
hænder, at enkelte kommer og tyvstarter på arbejdet, men 
kommer én et par min for sent, bemærkes det. Der er relevante 
arbejdsredskaber til stede, tilpasset ens evner og kræfter, og 
det lige fra små håndskovle til flere meter lange skafter med 
sav for enden og tunge drænspader.  
Staudehaven er livligt befærdet. Dagplejemødrene kom-
mer med deres børn, mange kommer for at plukke en buket 
og andre for at sidde og nyde udsigten på en af de mange 
bænke eller diskutere dagens nyheder. I haven afholdes også 
”udendørs gudstjeneste”. 
Mange bruger staudehaven som genvej til eller fra bus eller 
Dagli’ Brugs. Også muldvarpene har indfundet sig. Vi kan også 
glæde os over, at mange insekter og fugle har indfundet sig 
takket være den righoldige ny flora. Ofte falder der ros af fra 
besøgende. Den labber vi gerne i os. 
Staudehaven betyder meget for Brylle. 
Billederne viser forskellige faser i vort udendørs arbejde.  
 
Ole Sand/en af de 10

Mange byer og andre lokaliteter kendes ved deres såkaldte 
vartegn – et kendetegn eller symbol, som det antages mange 
kender af den ene eller anden grund, så man kan forbinde 
det entydigt med lokaliteten. Paris har sit Eiffeltårn, Indien Taj 
Mahal, Sydney Utzons Opera og København Den Lille Hav-
frue. Roskilde og Ribe har deres domkirker, Brande snart det 
320 meter høje Bestsellertårn, Kolding har Geografisk Have 
og Assens sin skorsten. Hvad har Brylle? 
 
Staudehaven. 
Lad os høre lidt om den. 
Brylle har mange frivillige, og uden deres engagement ville 
Brylle ikke være det levende sted at bo, som tilfældet er.  
Staudehaven er anlagt og vedligeholdes af et antal frivillige, 
for tiden af 10. 
Der er lagt et utal af timer gennem nogle år i at forvandle et 
større areal, der ejes af kirken, og som ligger op ad kirkeg-
ården, til et hyggeligt rekreativt område. Arbejdet har været 
stort, da jorden dels var meget stenet og sammenpresset, og 
der stod også mange træer, der skulle fjernes - med rødder. 
Der er etableret en flot græsplæne, hvorigennem en række 
krokus i det tidlige forår stikker hovedet op. Et par frugt-
træer er der også fundet plads til, men det mest synlige er 
nok to store koncentrisk anlagte bede, hvor alskens stauder 
og løgplanter er sat, og som sætter blomster hele den lyse 
periode indtil til frosten sætter stop. Rundt omkring på are-
alet titter finurlige granitskulpturer frem, skabt af og doneret 
til staudehaven af afdøde Ester Hansen. Der er også opsat 
bænke og legeredskaber. Alt dette holdes smukt ved lige af 
ti veludvalgte bryllefrivillige, Staudebrigaden, der mestrer alle 
de kunstgreb, der er nødvendige i arbejdet. Vi har eksperter i 
trillebørstransport, kantafretning, beskæring af højt- og lavt-
siddende grene, grov- og finlugning, rivning, hækklipning og 
gravearbejde. En del af det hårde arbejde kan sammenlignes 
med det, salig Enrico Dalgas udførte under opdyrkningen af 
heden efter tabet af hertugdømmerne i 1864. Drivkraften i 
sidstnævnte pionerarbejde var Hedeselskabet. Her i Brylle er 
det Staudeselskabet, der klarer opgaven.
Den stovte Staudebrigade er utæmmelig, nye opgaver 
udtænkes, forberedes og udføres. Mange faglige møder 
holdes for at frembringe det ypperste.  
Der er plads til flere frivillige i det store arbejde, og da der 
indtil nu kun er en enkelt kvinde i brigaden, kunne herrerne 
godt tænke sig en mærkbar forstærkning af dette køn. Jeg 
må sige, at arbejdsledelsen behandler os pænt, og det selv 

     OLE SAND FORTÆLLER
                STAUDEHAVEN 
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     VERNINGE HUSFLID
KURSER                

Akvarel i naturen
15. og 16. juni kl. 9.00 – 15.25 
Det er en dejlig oplevelse at male i naturen.
Underviser Birgit Clausen
Pris 520 kr. Unge u. 18 år 390kr. 

Broderi en leg med nål og tråd
15.juni kl. 10.00 – 17.00
Pris 280 kr. Unge u. 18 år 210 kr. 

Sommerferiekursus for børn
3 Filtedage på Verninge skole.
1.– 3. juli kl.10.00 -15.00
Underviser Ragnhild Hansen
Fernisering onsdag kl. 14.00 – 14.30
Pris 415 kr incl. materiale.  

Sommerferiekursus for børn
Billedskole i uge 27 i Brylle 
Ugens tema er portrætter
Kl. 10.00 – 14.00 
Underviser Helene Mødekjær
Fernisering fredag 13.30 -14.00
Pris 785 kr inl. Materiale. 
 
Efter sommerferien kommer der igen Billede skole  
for de yngste i Brylle, ligeledes for de ældste er der kurser 
på Tallerup skolen med stare 4.-9. Alle er altid velkommen 
til en prøve gang eller to inden de melder sig til.  

Kreative dage 15. – 19. juli på Lilleskovteglværk
Undervisning kl.9.45 – 15.00
Inspirerende måde at holde ferie på for børn og voksne. 
Børn under 10 år skal være ifølge med voksne, hvor intet 
andet er anført.
I skrivende stund er der ganske få ledige pladser på  
holdene. Mere info på hjemmesiden. 
Pris voksne 1075 kr., børn indtil 18 år 550 kr. 
Kom og se hvad kursisterne har lavet i ugen,  
udstilling fredag kl.13.00 – 15.00.
Tilmelding via www.verninge.husflid.dk 
 
I sensommeren er der yoga og mindful - kurser på  
Tallerupvej 21, 5690 Tommerup. 

Senior koret dirigent Lars Enegård Nicolajsen,  
starter fredag 16. August kl. 13.30 – 15.45   
Kirkestræde 1b, Brylle. 

Koret ”13 Rigtige” synger rytmiske sange på skolen, 
det er mandage kl. 19.00 – 21.15.  

Spørgsmål vedr. kurser og kursusaktivitet rettes til 
skoleleder Bente Eriksen tlf. 64762294 / 24943556

-

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
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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: Anja Mørk Rasmussen 
Casper Larsen og Mette Wehner 
Suppleant: Louise Skytte  
Badminton: Frederikke Frehr Kristensen - 
badminton@bryllegymnastik.dk 23 96 26 92
Gymnastik: Dina Korspang  
gymnastik@bryllegymnastik.dk  
Brylleborgeren: Christina Andreassen - 
brylleborgeren@bryllegymnastik.dk  
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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
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

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

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

Lokalrådet i Brylle
Marie-Louise Tuemand Larsen, 
E-mail: ml@hallaudio.dk 22 65 30 35
Mikkel Olsen, E-mail: swubber@gmail.com
Mogens Tøttrup, E-mail: amtott@hotmail.com 40 16 60 37
Kai Hou, 
E-mail: formand@brylle-forsamlingshus.dk 22 84 46 71
Vagn Top - vagn@ferie-fyn.dk 22 47 07 77
Rep. Stærmose Lokalråd: Tommy Poulsen, 
E-mail: tommy@poulsens.dk 40 78 37 00
Rep. Render by: Patrick Giolitti,
E-mail: pgiolitti@hotmail.com  27 13 88 53
Rep. Beboerforeningen: Tommy Dalgaard
tommydalgaard@hotmail.com 29 46 63 53
Rep. Landsbyordningen: Betina Bek Faaborg,
E-mail: bebfa@assens.dk 40 24 41 47 
Rep. Landsbyambassadørordningen: Bente Paulli, 
E-mail: bente@paulli.net 23 11 69 05

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

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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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
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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 



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



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

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

LIDT UD OVER 

DET SÆDVANLIGE
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Bredgade 91 · 5690 Årup · 40 48 33 83



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

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

Face book: ”Elses fodpleje”

Du kan altid booke en 
tid via min Facebookside 



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 

B

O L D K LU
B



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


