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Tirsdag d. 16. januar 2018 kl. 19:00 i Brylle 
forsamlingshus.

Alle i hele Brylle sogn indbydes til nytårskur, hvor vi byder 
hinanden godt nytår med et glas champagne og med 
kransekage til.
Hensigten med nytårskuren er, at alle gode kræfter i 
Brylle samles, for at diskutere hvilke ideer og initiativer, 
som kan bringe Brylle videre i den gode udvikling.

Dagsorden til nytårskur og generalforsamling samt 
vedtægter og grundlag kan læses på hjemmesiden: 
www.brylleby.dk og på Facebook gruppen Brylle
Alle personer som er bosiddende i Brylle sogn er valg-
bare og stemmeberettigede.
PS. Der vil være siddepladser til alle 

Venlig hilsen
Brylle lokalråd
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For snart 7 år siden flyttede jeg og min familie til Brylle og blev 
her en del af et dejligt lokalsamfund. Vores kendskab til Brylle 
var meget lille, men venlighed og hjælpsomhed fra naboer og 
forældre i børnehaven gjorde, at vi ret hurtigt faldt til. I et par 
år sad jeg med i bestyrelsen i Agerholm Børnehave og efter 
oprettelse af landsbyordningen nogle år senere, blev jeg valgt 
ind i Brylle Landsbyordnings fællesbestyrelse.

I Landsbyordningen er fællesskab og tryghed værdier, som 
betyder meget for både fællesbestyrelse og personale. 
Det gode fællesskab på tværs af institutionen er blandt 
andet med til at skabe den nødvendige tryghed, vi ønsker 
at børnene skal opleve ved overgange fra vuggestue til 
børnehave og videre til skolen. Det forsøger vi at skabe ved 
at lave fælles oplevelser for hele institutionen; for eksempel 
deltager Agerholm ind imellem i morgensang på skolen, 
børnene mødes i skolehaven, til trimdagen og ikke mindst 
ved den årlige landsbyordningsfest på Agerholm i august, 
hvor skoleeleverne laver boder, der grilles pølser og der 
hygges på tværs af alder. I hverdagen giver det også en 
god tryghed for børnene, at de kender hinanden på tværs 
af institution og klasser. 

ET TRYGT
FÆLLESSKAB

I fællesbestyrelsen er vi også optaget af landsbyordningens 
rolle i lokalsamfundet. De kommende år vil vi arbejde 
videre med tankerne om åben skole og på den måde 
forsøge at bidrage til, at sammenholdet i lokalområdet 
bliver endnu mere styrket. Det er et af de områder fra 
folkeskolereformen, som vi endnu ikke er kommet helt i mål 
med. 
Op til det kommende kommunalvalg bliver skolestruktur 
uden tvivl et punkt, der kommer til at fylde en del. For os 
som landsbyordning er det i lige så høj grad vigtigheden 
af at kunne beholde vores skole og daginstitution i 
nærmiljøet, der betyder noget i debatten. At kunne beholde 
landsbyordningen har i mine øjne ikke kun betydning for 
vores institution og børnefamilierne men også for hele vores 
landsby og det liv, det giver byen, at børnene færdes lokalt. 
Vi har brug for politikere og et byråd, som vil prioritere det 
gode børneliv og som er villige til at skabe rammerne for at 
stærke lokalsamfund som vores kan bestå og udvikle sig. 
Og så har vi brug for hinanden og for at vi fortsat vælger 
vores lokale foreninger, butikker og institutioner til, så vi 
kan vise politikerne og mulige tilflyttere, at her er et aktivt 
lokalsamfund en vigtig del af hverdagen.

 
Tak for ordet og tak for Brylle.
Mette Fynbo Jensen
Formand for fællesbestyrelsen i Brylle LandsbyordningDIN STEMME ER VIGTIG!

SÆT DIT KRYDS DEN 21. NOVEMBER!

Med udgangspunkt i Brylle, vil vi arbejde for hele  
Assens Kommune.
 
Vi vil fokusere på kvalitet i alle aspekter af den 
kommunale velfærd. Vi vil lytte og inddrage og  
bl.a. arbejde for:

•  En god forståelse og et tæt samarbejde mellem
    kommune, borgere og ansatte.
•  Bedre nomeringer i daginstitutioner og dagpleje.
•  Kvalitet i folkeskolen og øget fokus på vores  
    børns trivsel.
•  At sætte Assens på landkortet som attraktiv  
    kommune for tilflyttere, erhvervsliv og borgere.

Finn Viberg Brunse & Lone Hegaard Andersen
DIN HVERDAG - VORES POLITIK
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DEJLIGST
       DANMARK

Havefesten med Rasmus Nøhr, som løb af stablen lørdag den 
2. september, blev atter en stor succes for Tommerup Rideklub 
– og i år også for Brylle Forsamlingshus, som havde fornøjelsen 
af at varetage madboden. Det var en rigtig sjov og også lidt stor 
opgave at løfte – men heldigvis var der mange hjælpsomme 
mennesker, som ville give et nap med. I alt 25 personer var i 
gang mellem kl. 13 og 21 med at stege bøffer og pølser samt 
lave burgere, franske hotdogs og pomfritter, så vi kunne bespise 
de godt 3000 gæster. Ikke alle – men rigtig mange stod trofast 
i køen, da der var allermest run på, og vores ”kokke” arbejdede 
på højtryk for at følge med. Endnu engang tak til alle hjælperne  
– i kæmpede en brav kamp. 

Rideklubben skulle betjene legeland, ponyridning, parkering, 
kagebod og ølvogne. Her var der også rigtig mange frivillige 
hjælpere i gang. Ikke mindst i ølvognene, da Socialdemokratiet 
og Venstre stillede med hver 2 kvalificerede hjælpere. I en time 
skulle Lone Hegaard Andersen og Charlotte Vincent Pedersen 
dyste mod Dan Gørtz og vores borgmester Søren Steen Ander-
sen om, hvem der solgte flest fadøl…….resultatet står vist hen  
i det uvisse. 

Perioden op til festen var, som resten af sommeren regnfuld, 
men heldigvis viste vejrguderne sig fra den pæne side på selve 
dagen, så rigtig mange glade gæster havde fundet vej til Render 
med deres havestole og tæpper under armen. Der blev hygget 
under træerne mens Caper Clowns, En lille pose støj, Rasmus 
Nøhr og Zididada fyldte den skønne have med glad musik. 

Vi glæder os til at deltage i festlighederne igen til næste år, men 
om det bliver Rasmus Nøhr eller et par nye navne, som kommer 
på scenen vides endnu ikke. 

Til slut skal der lyde en stor tak til alle sponsorer – uden jeres 
bidrag af forskellig art, ville havefesten ikke kunne gennemføres. 

Af Maud Hansen
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SKOVREJSNINGS-
PROJEKT VED BRYLLE

Nyt om skovrejsningsprojektet ved Brylle

Skovrejsningsprojektet ved Brylle, der gennemføres i et tæt sam-
arbejde imellem Hedeselskabet og VandCenter Syd, er for alvor 
ved at blive til virkelighed. De første 35 hektar blev tilplantet i foråret 
i området som Hedeselskabet har erhvervet nord for Vibækvej. 
Skovrejsningen blev fejret i forbindelse med et velbesøgt arrange-
ment på Skovens Dag den 7. maj og ved samme lejlighed blev 
skovens navn afsløret: Brylle Vandskov. 

Der går stadig en rum tid inden Brylle Vandskov begynder at ligne en 
rigtig skov. Men den våde sommer har dog givet træerne en vældig 
god start. Ukrudtet stortrives også, da skoven ikke bliver sprøjtet. 
Allerede til næste år begynder træerne dog at få overtaget og i løbet 
af få år vil Brylle Vandskov for alvor begynde at leve op til sit navn. 

Til næste forår fortsætter skovrejsningen på de arealer som Hede-
selskabet har erhvervet langs Møllegyden og Krybilyvej. De sidste 
arealer forventes at blive tilplantet i 2019. Hvor stor skoven bliver 
i sidste ende, når skovrejsningsprojektet afsluttes i løbet af 2019, 
afhænger af de igangværende forhandlinger med lodsejerne, da 
projektet gennemføres ad frivillighedens vej. På nuværende tids- 
punkt ser det ud til at forhandlingerne kan afsluttes omkring års- 
skiftet. Det ser endvidere ud til at det vil lykkes at skabe et sam-
menhængende skovområde på mellem 120 og 140 hektar. Der- 
med er der tale om et af de største private skovrejsningsprojekter  
i Danmark i nyere tid. 

Skoven vil primært komme til at bestå af løvskov domineret af bøg 
og eg med indblanding af diverse andre arter såsom fuglekirsebær, 
spidsløn og lind samt små beplantninger af forskellige nåletræsarter. 
I skoven vil der desuden være lysninger, der bidrager til at skabe en 
alsidig og varieret skov på sigt til glæde for dyre- og plantelivet samt 
skovens gæster.

Adgang til skoven 
Indtil videre har publikum kun adgang til Brylle Vandskov fra Mølle-
gyden. Det vil der blive rådet bod på i løbet af foråret 2018, hvor der 
skabes adgang til skoven fra Vibækvej via grunden, hvor VandCenter 
Syds vandværk er beliggende. Grusvejen der anlægges vil samtidig 
give VandCenter Syd adgang til indvindingsboringerne umiddelbart 
vest for Borreby Møllebæk, der der samtidig med anlæg af vejen an-
lægges en bro over bækken. Broen over Borreby Møllebæk vil give 
helt nye muligheder for at komme rundt i skoven og opleve naturen 
omkring Borreby Møllebæk på tæt hold.

Vandværksgrunden

De der har været forbi VandCenter Syds vandværk på Vibækvej for 
nylig vil nok have bemærket, at det får en ret hårdhændet behand- 
ling af bulldozerne. Det er nemlig ved at blive revet ned. Fremover  
vil vandet der indvindes fra indvindingsboringerne på Borreby Kilde-
plads ikke længere blive behandlet lokalt. Det vil i stedet blive ledt  
til Dalumværket på Dalumvej umiddelbart nord for E20. 

VandCenter Syd vil dog beholde den gamle vandværksgrund, da 
den stadig vil huse én af indvindingsboringerne på kildepladsen samt 
skyllebeholder og -bassin, der fortsat vil være i brug ind imellem, når 
vandledningen på kildepladsen skal skylles ren. I løbet af vinterhalv-
året vil der blive gjort en indsats for at forskønne vandværksgrunden, 
så den er klar til at tage imod skovens gæster i løbet af foråret 2018.

Guidet tur i skoven
Vandværksgrunden vil være udgangspunktet, når der sidst på  
foråret 2018 arrangeres guidede ture i Brylle Vandskov. Her vil  
Allan Bechsgaard fra Hedeselskabet og Troels Kærgaard Bjerre  
fra VandCenter Syd fortælle om skovrejsningsprojektet, skoven  
og grundvandet. Datoer for guidede ture i området vil blive annon-
ceret i Brylleborgeren i løbet af foråret 2018. Men hvis du gerne vil 
have direkte besked, er du velkommen til at sende en e-mail til 
tkb@vandcenter.dk.

Troels Kærgaard Bjerre

Foto: Peter Clausen
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Så startede sæsonen endelig for Jumping igen – og jeg 
har været så heldig at få et hold om tirsdagen som hedder 
jumping for begyndere.

Selvom det er for begyndere kan alle være med uanset 
niveau og alder, man mærker selv efter hvor meget man 
kan give af sig selv.

Min time består af 2/3 på trampolinen og 1/3 er styrke-
øvelser på gulvet eller trampolinen.  
Der er garanteret sved på panden i mens vi har det hop-
pende sjovt. 

STYRK DIN KROP OG FÅ ØGET VELVÆRE OG ENERGI

Motion er én af hovedingredienserne i et langt og sundt  
liv og den bedste medicin mod skavanker og sygdom.  
Det gælder uanset alder, og det er aldrig for sent at kom- 
me i gang. 

I Brylle Gymnastikforening træner en flok ”Old Girls” en  
gang om ugen. Vi træner ikke for at blive yngre, men for  
at blive ældre siger træner Inga Holm Rasmussen.

Træningen består i styrke-, konditions-  og balancetræning, 
motion og bevægelse kombineret med hyggeligt samvær 
– hver træning afsluttes med en sang. Træningen når hele 
vejen rundt og kombinerer øvelser, der styrker muskler, led 
og knogler, forbedrer konditionen og kredsløbet og styrker 
balanceevnen.

I skrivende stund er der 1 ledig plads tilbage på mit hold 
– så hvis du skal være med til at have det hoppende sjovt 
sammen med vi andre – så er det måske dig der skal 
have den sidste plads på holdet. 

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

Mange hoppende hilsner og på gensyn fra

Dina 
Jumping instruktør i BGF.

        BRYLLE GYMNASTIKFORENING
JUMPING FITTNESS FOR BEGYNDERE 

BEVÆG DIG FOR LIVET - TRÆNING FOR ”OLD GIRLS” I BRYLLE GYMNASTIKFORENING  
Skavanker er ingen hindring – alle kan være med! En værk-
ende ryg, knæ eller hofte kan ofte sætte en stopper for et 
aktivt seniorliv, men sådan behøver det ikke være. Træningen 
er tilrettelagt så alle kan være med uanset fysik og skavanker, 
så kan man få gavn af træningen. Husk det er aldrig for sent.

Prøv træning på ”Old Girls” holdet, hvis du gerne vil:

- Være fysisk stærkere og sundere 

- Styrke balancen og sanseapparatet  

- Have mere energi og overskud i hverdagen

- Træne i et hyggeligt fællesskab 

Interesserede kan kontakte instruktør Inga Holm Rasmussen 
på telefon 27 12 68 20 for yderligere information. 

Vi træner: 
Torsdag kl. 15:30 til 16:30 på Brylle Skole 
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JUMP OG DANCE
Jump og dance er et nyt hold for børn fra 2. til 5. klas- 
se. Undervisningen foregå på trampoliner og som 
danseserie på gulvet. Tempoet er i top og pulsen kom-
mer op. Musikken er det de unge elsker at synge med 
på og lytte til.

Der er stadigvæk et par pladser tilbage på holdet hvis 
nogen kunne være interesseret.

Holdet er om mandagen kl.16.00 - 16.50 i gymnastik-
salen på skolen.

Se evt video fra holdet på vores facebookside.

Så er vi igang igen efter sommerferien. Holdet er for 
danseglade børn i alderen 4-6 år. På holdet laver vi en 
masse danselege og serier til skøn musik. Musik som 
børnene genkender og kan synge med på. Selvom det 
er et dansehold bruges der også faldskærm, tørklæder 
og hulahopringe. 

Der er ledige pladser på holdet så hvis nogen danse-
glade børn kunne tænke sig at kommer og prøve er I 
velkommen. Holdet er om mandagen kl.17.00 - 17.40 i 
gymnastiksalen i skolen. 

        BRYLLE GYMNASTIKFORENING

FUNCKY DANCE KIDS
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      SPILOPPERNE

                     ZUMBA

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

På holdet har vi fokus på at stimulere lysten og evner-
ne til at bevæge sig. Vi laver aktiviteter, der stimulerer 
barnets sanser, primært følesansen, balancesansen  
og kropsbevidstheden. Vi bygger vores motorikbane 
op med elementer med stigende vanskelighed, så vi 
kan tilpasse aktiviteterne til det enkelte barns niveau.  
På den måde kan vi fastholde motivationen og sikre 
udviklingen hos hvert barn. 

Vi har Laura og Pernille med som hjælpere igen i år  
og de er helt uvurderlige på holdet. Der er flere af  
børnene, der har brug for hjælp til at finde modet,  
nu hvor mor og far ikke er med inde i gymnastik- 
salen. Så er det dejligt at have en tryg hånd at holde  
i, når man skal øve sig på det svære.

Kristina og Marie

Høj musik, højt tempo, og højt humør. Så får en time 
hurtigt ben at gå på! Vi gi’r den fuld gas hver onsdag i 
hallen og nyder dansen så meget, at vi helt glemmer at 
det også er super god motion!

En ny sæson begynder til januar, så kom og dans med 
og brænd de dejlige julekilo af!

      FITTNESS

På forældre/barn holdet er vi kommet godt i gang og der 
er fuld fart på de små, når vi om onsdagen sætter fokus på 
motorik, sanser og leg, med forskellige rekvisitter, rytmiske 
remser og den altid populære redskabsbane.

FORÆLDRE/BARN HOLDET

Foto: Peter Clausen
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INDVIELSE AF OMRÅDET UNDER KVINDEEGEN

Foto: Peter Clausen

Sten til mindeplade doneret af Ester Larsen Bente Paulli og Steen Søgaard

Fredag d. 15. sept. afholdt lokalrådet en lille reception under  
den mere end 100 år gamle Kvindeeg på Ryttergade i forbin- 
delse med, at hele området under træet er blevet forskønnet  
med bl.a. lys på træet samt sten med en mindeplade. Ca. 60  
mennesker fra byen var mødt op til boblevand og ”hjemme- 
lavet” kage fra Cafe Gårdhaven i Tommerup St.

Der var taler af Steen Søgaard, Assens Kommune, som roste  
de mange frivillige i byen for deres indsats og engagement,  
som er med til at sætte Brylle på landkortet, samt Lokalam- 
bassadør Bente Paulli fra Brylle Lokalråd, som længe har  
ment, at Kvindeegen skulle have en markering, så træets  
historie blev bevaret. 

Bente Paulli, der har været drivkraften bag forskønnelsen af  
området, og som samtidig har været koordinator for alle de  
frivillige kræfter, der skulle bruges til arbejdet, holdt en lille tale  
om det arbejde, der forestod med at finde ud af, hvem der  
plantede træet, og hvordan området under Kvindeegen kunne  
forskønnes og efterfølgende søge de nødvendige tilladelser  
og bevillinger hos Assens Kommune og Museum  Vestfyn for  
at projektet kunne gennemføres.

Bente fortalte, at Kvindeegen  
blev plantet i anledning af, at  
kvinderne fik valgret til Rigs- 
dagen i 1915, og at det er et  
meget særligt træ, vi har her  
i Brylle. Der blev kun plantet  
omkring 30 – 40 træer over  
hele landet, og nogle er fældet, så i Assens  
Kommune er der nu kun 2 Kvindeege tilbage.

Det var i stor udstrækning Kvindeforeninger, der 
stod for at plante træerne, men her i Brylle var  
det ”Kvinder i Brylle Sogn”, der stod for plant- 
ningen - det siger noget om deres styrke. Lone 
Axelsen og Karen Margrethe på Bryllegård har  
bidraget med oplysninger, der har givet et ”bil- 
lede” af de stærke kvinder, der boede i Brylle  
i 1915. 

Til sidst takkede Bente alle, der på forskellig vis 
bidrog til, at planen for området kunne realiseres,  
så vi i dag har et fint, velholdt område ved Kvinde-
egen med en mindeplade , så historien om de  
                               gæve kvinder i    
                                Brylle og Junigrund- 
     loven af 1915 bliver   
     bevaret på bedste vis.

                               Tommy D &  
                               Bente Paulli ”
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PÅ TUR MED 
RASMUS

Gennem mange år har Rasmus Laursen arrangeret busture, 
både endagsture og flerdagsture - indenlands og udenlands. 
En stor trofast skare fra Brylle og også personer uden for 
Brylle har været deltagere. Nancy og Finn har i BrylleBorger-
en berettet om en tur til Moldavien. Inge og jeg vil i det føl-
gende berette om en netop afholdt 3-dagestur til vort gamle 
grænseland med basis på Røns-hoved Højskole.

Vi var ca. 40 tilmeldt turen.

Onsdag 27. september kl. 8.30 stod godt 30 forvennings-
fulde med deres pakkenelliker på Brylle Kirkeplads og tog 
imod bussen fra Tommerup Turistfart. Vejret viste sig fra en 
nogenlunde pæn side, overskyet men vindstille og lunt. I 
Knarreborg samlede vi 3 op, og i Stationsbyen stod 2, som 
også gerne ville med. Da vi passerede Vissenbjerg bød Eva 
alle velkommen, og kort efter tog Gitte plads i turstolen for at 
lede morgensangen ”Den signede dag”. Derefter gik Rasmus 
rundt og tilbød usund slik. Så lysnede det, også uden for 
bussen. Første holdt gjorde vi i Hammelev Sognehus kl. 
ca. 10. Der var dækket smukt op med kopper og servietter. 
Her indtog vi medbragt kaffe og Gitte-osteboller. Naturlig-
vis uddelte vi også indholdet af 3 flasker af forskellig bitter 

medicinsk slags. Vi sang ”Septembers himmel er så blå”. 
Den venlige dame fra sognehuset blev takket med en æske 
Merci. Herfra gik det til Sønderborg Slot. Vi indtog en dejlig 
medbragt sandwich på slottet kl. 12, hvorefter vi havde godt 
1 time til at kigge på museet. Der er meget spændende at se 
på, og egnens og slottets dramatiske historie beskrives flot 
på mange illustrerede tavler. Så gik det til Dybbøl Mølle, hvor 
vi kort- 
varigt var inde og kigge på og også ved flagstangen og 
monumentet. Derfra kørte vi ad smukke kringlede veje til 
Rønshoved Højskole, hvor vi blev indkvarteret i gode værel-
ser. Vi samledes til kaffe og hjemmebagte rosin-boller med 
æblesyltetøj. Forstanderinden Nina Kjærhus bød velkommen 
og fortalte lidt om stedet og førte os også omkring på den 
store meget smukt beliggende grund direkte ud til Flensborg 
Fjord. På plænerne kørte konstant 9 robotklippere rundt, 
hvad der også holdt  
muldvarpeskud væk. Kl. 18.00 sprittede vi hænder og sat-
te os i spisesalen. Det var buffetmad - herlige bøffer med 
champignons og løg. Bagefter forskellig frugt.  
Kl. 20-21 holdt forstanderen, Thue Nyhus, et stort an- 
lagt foredrag om udviklingen i særligt de 3 hovedstæder, 
London, Paris og Berlin fra ca. 1870 op til vor tid. Derefter 
var der aftenkaffe i pejsestuen med dejlig amerikanerbrun-
sviger.

Næste dag flaghejsning med morgensang kl. 8.00, hvorefter 
vi spiste morgenmad. Her var mange gode sager at vælge 
mellem, selv øllebrød med flødeskum.  
Kl 9.00 var vi i foredragssalen, hvor Tove Nyhus fortalte om 
de 5 sange og salmer, hun havde udvalgt, og som vi sang 
til klaverledsagelse. Særlig omtalen og sangen af Cornelis 
Vreeswijks ”Veronica, Veronica” gjorde indtryk.

Kl. 10 afgang med bussen. Det regnede ret heftigt. I tursæ-
det sad en 80-årig præst, Jakob Pedersen fra Gelsted. 
Han er bestyrelsesformand på højskolen. Han har et meget 
omfattende kendskab til hele grænseegnens historie, og 
det stillede han beredvilligt til vor rådighed. Jakob fortalte 
meget morsomt, og det var svært at tro, at det var en præst, 
der snakkede. Han er meget dansksindet og lagde ikke 
skjul på, hvad hans meninger er om mange hændelser i 
det historisk spændende landområde. Han kommenterede 
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PÅ TUR MED 
RASMUS

livligt landskab, bygninger og historie undervejs til Friedrich-
stadt, der ligger i det sydvestlige Sydslesvig. Jakob var også 
turleder rundt i den spændende og smukke by, der tydeligt 
er hollandsk inspireret med kanaler og i byggestil. På Hans 
Helgensen-skolen spiste vi vor, fra højskolen medbragte 
mad - frikadeller med spaghetti. Bagefter drak vi vor kaffe, 
hvortil vi fik dejlige tyske vaniljekranse. Tiden var fremskre-
det, så vi kørte tilbage til højskolen og nåede ikke at besøge 
Ejderdæmningen. 

Vi havde en time til at hvile ud, klæde om eller gå tur i om-
rådet, inden vi atter indfandt os i spisesalen til en herlig ret 
bestående af skinkemedaljoner med kartoffelbåde og grønt. 
Til dessert dejlig æblekage under masser af flødeskum. Der 
var samling i pejsestuen kl. 20.30 til vor afslutning. Vi satte 
os i grupper a ca. 8, fik udleveret en gavepakke, pakket 
overdådigt ind i mange lag papir, holdt sammen af masser 
tape. Rasmus truttede ”start” i sin medbragte trompet, når 
en i gruppen alene bevæbnet med gaffel og saks arbejdede 
sig ind mod gaven. Ved et trut skiftedes til næste i gruppen. 
Det var i alle tilfælde en slikpose, der dukkede frem. Bagefter 
konkurreredes om musikkendskab. Rasmus blæste starten 
på en melodi, som en udvalgt person fra et hold skulle gætte. 
Vedkommende kunne hente hjælp fra sit hold. Herefter var 
det de øvrige hold, der efter tur kom til. Gevinsterne var søde 
sager. Vi sang naturligvis også nogle sange. Herefter drak vi 
kaffe og fyldte maverne helt op igen med resterne af æble-
kagen.

Næste morgen samledes vi kl. 8 om flagstangen og sang 
flaget op. Efter morgenmaden var der morgensamling, hvor  
vi bl.a. sang ”Der er et yndigt land”. Emnet for morgenens  
lille foredrag var guldhornene. Vi hørte om deres triste histo-
rie, lige fra de blev fundet i henholdsvis 1639 og 1734, stjålet 
og omsmeltet i 1802, rekonstrueret for atter at blive stjålet i 
2007, men genfundet. 

Vi kom af sted med bussen kl. ca. 10. Det regnede snart 
heftigt. Vi satte kursen mod Padborg, passerede uden 
problemer grænsen, hvor vi ikke så noget til de soldater, der 
netop fra i dag var med til at bevogte den. Vi kørte til Otto 
Duborg, hvor vi fik ½ time til at bruge løs af vore medbragte 
euro. Herfra gik turen vestpå gennem Tønder til Højer gamle 
og ny sluse. Rasmus underholdt undervejs med sin store 
viden om grænselandet og dets historie og krydrede sine  
beretninger med morsomme historier. Vi gjorde et kort op-
hold på slusedæmningen. Derfra fortsatte vi gennem det 
flade land til Skærbæk, hvor vi i præstegårdens konfirmand-
stue indtog vore undervejs indkøbte sandwiches. Rasmus 
fik overrakt en kurv fyldt med sødt og stærkt som tak for sit 
store arbejde med den nu desværre snart afsluttede bustur. 
Så satte chauffør Tonny i gang mod Fyn via Toftlund og Kol-
ding. Under Gittes kyndige ledelse sang vi en række sange. 
Det var tydeligt, at trætheden så småt var ved at indfinde 
sig, for mange hoveder sank ned og små prustelyde hørtes. 
Straks vi var over Lillebæltsbroen sang vi ”For alle de små 
blomster”, og så var vi på Fyn på rette måde. I Tommerup 
satte vi 3 af og i Knarreborg 2. Vi var på Brylle Kirkeplads 
kl. 15.47, lige da Tommerup Seniorkor havde afsluttet sine 
øvetimer i Sognehuset.

Det har været en dejlig tur med mange gode oplevelser. Stor 
tak til Rasmus og også stor tak til Tonny, der fik rig lejlighed 
til at demonstrere sine akrobatiske evner til at få den lange 
bus til at lystre.

Inge og Ole Sand
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Verninge Husflid vandt æresprisen ved prisfesten Aftensko-
lernes Pris, men foreningen er også et fantastisk eksempel 
på en forening, der trods sin høje alder holder sig i gang. 

Verninge Husflid er 125 år gammel, men folkene i foreningen 
sørger hele tiden for at holde den gamle forening i form. Som 
en lille, men også ret stabil aftenskole, formår Verninge Husflid 
ikke kun at nytænke kreative aktiviteter inden for de traditio-
nelle husflidsfag men også for at inddrage og engagere børn 
og voksne i aktiviteter i lokalområdet. Skolen engagerer sig i 
samarbejder på tværs mellem kultur, kommune og aftensko-
len i projekter og aktiviteter i Assens Kommune.

”Vi vælger at se bredt på husflidsbegrebet, og udover at til-
byde de traditionelle fag tilbyder vi bevægelsesfag og musik. 
Igennem de gamle fag er vi med til at bevare de gamle hånd-
værk, men via fornyelse gør vi dem tidsvarende og interes-
sante for nutiden,” siger skoleleder Bente Eriksen.

Det er imponerende, hvad de når i Verninge Husflid, når 
man tager i betragtning, at bestyrelsesmedlemmer er meget 
aktive i andre sammenhænge og skolelederen har civilt job 
sideløbende med engagementet i bestyrelsesarbejdet og 
aftenskolen.

”Vi er bare så glade og stolte over prisen. Det var godt, at så 
mange fra bestyrelsen tog med til prisuddelingsfesten, for de 
fortjener også at mærke hæderen. Det er en meget engageret 
og flittig gruppe, som i den grad er med til, at tegne forenin-
gen,” udtaler skoleleder for Verninge Husflid Bente Eriksen.

VERNINGE HUSFLID ER KÅRET SOM
           ÅRETS AFTENSKOLE

Verninge Husflid har blandt andet modtaget prisen som Årets 
Aftenskole for deres evne til at skabe aktiviteter for børn og 
unge. Det gør Verninge Husflid blandt andet gennem deres 
sommerferie-uge ”Kreative dage i uge 29”. Det kommer de 
børn til gode, som enten ikke er vilde med sport og idræt, 
eller som ønsker et supplement til det.

”Vi finder det vigtigt, at skabe rammer for husfliden og det 
stærke fællesskab omkring traditionerne. 
I uge 29, hvor omkring 130 deltager, er der ca. 1/3 deltagere, 
som er under 18 år. Foreningen tilbyder billedskoler for børn 
flere steder i Assens kommune, og derudover tilbyder vi også 
yoga til børnene. Om sommeren er børnene i fokus med 
billedskole og filteskole og i november julegaveværksted for 
hele familien,” fortæller Bente Eriksen.

Verninge Husflid er en aktiv aftenskole, fordi bestyrelsen bag 
er aktiv og engageret. Aftenskolen er dygtig til at sætte tradi-
tionel husflid ind i nye rammer og til at tænke i nye aktiviteter 
og samarbejder i lokalområdet.

”Vi har en stor mangfoldighed i vores forening, hvilket betyder 
at folk fra mange forskellige samfundslag deltager i vores 
forening. Vi har et stort fokus på samarbejde med skoler, 
foreninger o.a. Vi satser meget på at tilbyde aktiviteter, som 
tiltaler børn og unge, da vi ser dem som en ressource til vid-
ereførelse af foreningslivet og bevarelse af en stærk kultur,” 
udtaler Karen Elise Pedersen. 

Fakta:

Aftenskolernes Pris er en årligt tilbagevendende begivenhed, 
hvor samtlige aftenskoler i Danmark fejrer hinanden. Se mere 
på www.aftenskolernespris.dk

For yderligere oplysninger:  
Kontakt Bente Eriksen på tlf.: 64762294

   PRESSEDMEDDELELSE 
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VERNINGE HUSFLID ER KÅRET SOM
           ÅRETS AFTENSKOLE

Søndag d. 3. december 2017 tilbyder Brylle kirke og 
Verninge husflid på strikkegudstjeneste med efterføl-
gende frokost og foredrag/strikkeworkshop v. Hanne 
Sønnichsen. Hanne er strikkedesigner og driver fir-
maet: Hanne-i-Højer. www.hanne-i-hojer.dk

Tag strikketøjet med og kom til en hyggelig og ander-
ledes december søndag i Brylle kirke og i Brylle  
sognehus.

I sognehuset vil Hanne fortælle sin strikke historie , 
samt introducere deltagerne i at strikke en juleengel, 
som hun selv har designet. 

Dagens program

10.30: Gudstjeneste i Brylle Kirke. Tag strikketøjet med.

11.30: Frokost i menighedshuset.

12:30: foredrag/workshop v. Hanne-i-Højer.  
           (medbring strikkepinde nr. 3- 3,5 – 4)

15.30: Tak for i dag.

Materialepris til workshop: 25,-kr

Pris for frokost/ kaffe/workshop: 250,-kr.

 

STRIKKEGUDSTJENESTE 
STRIKKEWORKSHOP 
                                                              I BRYLLE KIRKE

ÅRETS AFTENSKOLE 2017

Tlf. 64 76 13 13

Verninge Husflid

Brunsegårdsvej 43

5690  Tommerup

Telf 64762294 - 21797983.

www.verninge.husflid.dk

Verninge@husflid.dk
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KURSER I NOV. JAN. 
FEB. MARTS

FRA VERNINGE HUSFLID 
TIL BRYLLEBORGEREN

KOM OG OPLEV ET SPÆNDENDE KURSUS  HOS VERNINGE HUSFLID

Chokolade kursus
Lørdag 18.November kl. 10.00 - 14.30 på Brylle skole.

Ring og hør om der er flere ledige pladser.

Malekursus 
21.November Tobaksgården i Assens.

Ring og hør om der er flere ledige pladser.

Filt i flere dimensioner
Weekendkursus 27. og 28. Januar kl. 10.00 - 15.25

Kurset er på Verninge skole

Sy og design dit eget tøj     
Mandag 8. Januar kl. 19.00 - 21.45 på Brylle skole

Tekstilværksted
Lav dine egne tasker, tevarmere, grydelapper, brødbak-
ker og meget andet.

Der er mulighed for at dekorerer kreationerne med 
forskellige teknikker.

3. og 4. Februar kl. 9.00 - 15.25 på Brylle skole.

Der kommer også billedskole for børn, trædrej, 
pileflet, yoga kurser i sang og musik og meget 
andet.

Der bliver løbende lagt kurser og aktiviteter på

www.verninge.husflid.dk 

I er altid hjertelig velkommen til at ringe og hører 
nærmere på tlf. 64762294

Unge under 18 år - 25 % rabat ved deltagelse i hold-
undervisning. (ikke musik og billedskole)
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KURSER I NOV. JAN. 
FEB. MARTS

FRA VERNINGE HUSFLID 
TIL BRYLLEBORGEREN

FOR DE SANGGLADE  
                    2 KOR SOM ØVER I SOGNEHUSET

Rytmisk kor “13 Rigtige” 
Synger rytmiske sange

Mandage kl.19.30 - 21.45

Korleder Kare Mose tlf. 24625978

Seniorkoret
Synger glade danske sange.

Fredag kl.13.30 - 15.45

Korleder Lars Enegård Nicolajsen tlf. 20289657

KLAVERUNDERVISNING
Soloundervisning på skolen

Det er tirsdage kl. 17.00 - 22.00

Underviser Ellis Bjørk tlf. 66109315
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I løbet af februar og august i år har Niels Erik 
Simonsen fotograferet alle gravsteder og gravsten 
på Brylle kirkegård. Billederne kan man nu se på 
nettet på siden www.dk-gravsten.dk. 
Find her index for Odense Amt, Odense Herred  
og Brylle kirkegård. Man kan søge de enkelte 
gravsten på både for- og efternavn, og det er en 
kæmpe hjælp for slægtsforskere. Man skal dog 
være opmærksom på, at der ikke vises gravsten 
på personer, der er døde indenfor de sidste 10 år. 
Niels Erik Simonsen har både fotograferet og 
noteret de mange oplysninger på gravstenene, der 
har muliggjort, at man kan sidde hjemme ved sin 

egen computer og finde de mange gravminder.  
Det er der rigtig mange, der benytter sig af, ved 
man fra andre kirkegårde, der allerede er foto-
graferet. Faktisk er ¾ af alle danske kirkegårde nu 
fotograferet. Som sagt til glæde for mange – og ikke 
mindst for mig selv – siger Niels Erik Simonsen. 

DK-Gravsten - Links til Danske gravstenssider. 
www.dk-gravsten.dk
Danmarks kirkegårde, hvor alle gravstenene er foto-
graferet og navne er søgbare på nettet. 

Margit Egdal - Lokalhistorisk Arkiv

BRYLLE  
KIRKEGÅRD 
PÅ NETTET

NYHED 2017  LLLLLL    
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I år er vi startet med skakundervisning på skolen. Vi har 
valgt at gøre det i indskolingen, men måske vil der også 
blive tilbud på mellemtrinet - det er bare usikkert på nu-
værende tidspunkt.

Skakundervisningen er i gang i 1. og 3. klasse, hvor vi bru-
ger ca. en lektion pr. uge. 

Derudover er der også skak som valgfag fra efterårsferien 
til påske (0. kl. – 3. kl.)

Der har også været tid til at spille mange på en gang, men 
da eleverne ikke lærer at spille med alle brikker på en 
gang, spillede vi bondeskak.

Oliver og Ida fra  
1. klasse er i den-
ne uge (uge 41) 
læringsmakkere 
og derfor også hin-
andens modstand- 
ere i bondeskak.

Jeg har snakket 
lidt med dem om 
at spille skak:  
Oliver synes, det er rigtig sjovt, fordi man kan slå de andre 
ud. Ida synes også, det er sjovt, og hvis man keder sig, kan 
man bare spille skak. Hun kan godt lide, at det ikke er så 
vildt.

Begge siger, at de har lært meget: ”Nu ved vi, hvordan  
man flytter brikkerne (dvs. bønderne), og vi siger ”God 
kamp” og giver hinanden hånden, inden vi går i gang.”  
Derefter fortæller Oliver, at man også skal sige ”Tak for 
kampen”, når man er færdig, men det er han ikke så god  
til at huske endnu.  
De kan begge lide, at der er ro, når de spiller, og Oliver er 
allerede begyndt at tænke flere træk frem.

Billederne er fra timer i 1. klasse samt fællesskak (1. og 3. 
klasse) i fællesrummet.

Lisbeth Larsen 
Skakkoordinator

   SKAK PÅ SKOLEN
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I Folkeskolen har vi nogle obligatoriske fag, som for eksem-
pel er færdselslære og sundheds- og familiekundskab, og i 
emneugen på Brylle Skole på mellemtrinnet har vi haft fokus 
på disse. 

I færdsel berørte vi trafikal adfærd som cyklister. Cyklen var 
et omdrejningspunkt, hvor vi havde til hensigt at skærpe 
elevernes opmærksomhed for, hvad der kan ske, når de er  
i trafikken. 

I emnet om sundhed havde vi fokus på sund krop i bevæg-
else og i samarbejdsrelationer. Vi præsenterede eleverne for, 
hvad der fremmer sundhed og trivsel med fokus på et bredt 
og positivt sundhedsbegreb. Vi ville også give eleverne viden 
om handlemuligheder, der kan bidrage til fremme af deres 
sundhed.

Eleverne blev i løbet af de første 3 dage delt op i grupper på 
tværs af klasserne og præsenteret for 3 værksteder i løbet af 
ugen: 

1: Færdsel: trafikal adfærd som cyklist 

2: Rytmik og udtryk 

3: Teambuilding

Hver dag startede op med 20 min. løbetur udenfor og her- 
efter gik alle elever i bad før undervisning. Så var mellemtrin-
net klar til at komme ud i 3 forskellige værksteder hver dag. 

I nærværende indlæg i Brylle Bladet vil vi uddybe teambuil-
ding som et positivt sundhedsbegreb, der er med til at frem-
me den 1) mentale og fysiske sundhed for eleverne og 2) Det 
gode læringsrum, hvor eleverne udvikler sig socialt kompe-
tente. Med de 2 målsætninger værdsætter vi på Brylle skole,  
at elevers sociale trivsel har en værdi for deres trivsel, udvikling 
og læring. 

De positive egenskaber 

Først på dagen blev rammen sat med at give og modtage po-
sitive tilkendegivelser til hinanden. Ud fra egenskaber såsom 
hjælpsom, venlig, gå-på-mod, lytter, humørspreder, ansvarlig, 
tolerant og mange flere ord, blev der givet positive ord til alle; 
elev og elev imellem. 

De positive ord bygger på nogle egenskaber, som kan være 
gode at have, når en gruppe arbejder sammen eller når elev-
erne færdes sammen på skolen og vil knytte nogle venskabs-
bånd på tværs af klasser.    

Baggrunden for at give positive ord elever imellem er både for 
at udvikle elevernes sproglige kompetencer, så de opbygger 
et alsidigt ordforråd op for at kunne tilkendegive, når noget 
går godt i en gruppe. Et mangfoldigt begrebsapparat udvikler 
elevernes evne for at tage ansvar for sig selv og andre samt 
at få mere frihed til at udtrykke sig. En anden kompetence 
er at få udviklet elevernes evne til at italesætte, hvad deres 
klassekammerater er gode til i forhold til at være sammen  
med hinanden. 

Brændende chokoladeflod 

-at turde fejle, vise tillid og opmuntre

De forskellige teambuildingsaktiviteter, som var tilrettelagt hele 
dagen, byggede på kollaboration (dvs samarbejde), kom-
munikation, kritisk tænkning og kreative løsningsmuligheder. 
De 4 K’er som også dukker op i diskursen om fremtidens 
kompetencer for eleverne i folkeskolen, navnlig i en IT faglig 
dimension, men de 4 K’er kan også ses i forhold til kreativitet 
og innovation. Vi tilrettelagde teambuilding ud fra at stimulere 
elevernes fantasi, skabertrang og evne til at tænke i nye sam-
menhænge og muligheder. 

TEAMBUILDING PÅ BRYLLE SKOLE 
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I værkstedet for teambuilding blev eleverne præsenteret for 
en konkret opgave, hvor de blev udfordret med at løse pro-
blemstillinger, som de skulle finde en løsning på. 

Mange af elevernes løsningsmuligheder mundede ud i et tæt 
samarbejde, hvor der blev talt med hinanden, opmuntret og 
en guidning af hinanden, så alle kunne lykkes i fællesskabet. 
Det viste sig at grupperne var meget vedholdende i at få løst 
problemerne og at det hurtigt blev det positive tilkendegivel-
ser, der frembragte løsningerne. 

Eksempelvis da hele gruppen på 20 elever skulle løse pro-
blemet med at ALLE skulle over chokoladefloden og ingen 
skulle efterlades tilbage. Der blev øvet utallige gange og 
løsningerne opstod intuitivt. Under evalueringen indså grup-
pen, hvor meget de havde idéudviklet deres koncept, så det 
kunne fungere med at alle lykkedes. Nogle af de egenskaber, 
som eleverne satte på deres løsninger var:

- at turde fejle

- opmuntre hinanden

- guide 

- være hjælpsom

- vedholdenhed 

- udvise tillid

- at tale med hinanden

- lytte 

- at være hjælpsom 

Teamet fandt frem til, at hvis de kom med opmuntringer til 
hinanden, var der flere som oplevede tryghed og blev endnu 
bedre. Og det skulle derfor være i orden at fejle ellers lærer 
man ikke at forbedre løsningen. 

Vi lærere iagttog også, at eleverne tog hinanden i hånden, 
satte sig tæt opad hinanden for at løse deres fælles ud-
fordring. Teamet forbedrede deres evne for at lytte og gav 
hinanden highfive og kram. 

Bold i bevægelse

Når eleverne får opgaven at alle i det lille team på ca 5 – 6 
elever skal røre en bold, som skal være i bevægelse, så  
udfordres problemløsninger på en aktuel og nærværende 
måde. En yderligere ”forstyrrelse” i opgaven var, at teamet 
også skulle få gjort det på kort tid: hvor hurtigt kan bolden 
røre alles hænder? Med en sådan udfordring, får eleverne 
lynhurtigt skabt en samhørighed og engageret samtale om, 
hvordan de bedst løser det. Alle teams tilgang var at foku-
sere intenst på opgaven. Eleverne afprøvede rigtig mange 
løsninger. Det var interessant at iagttage, at teamet forsøgte 
og forkastede uden at nogle blev personligt berørt af det, 
hvilket skyldes, at eleverne har fokus på selve opgaven. 
Selvom teamet fejlede mange gange slog det ikke teamet af 
pinden. De fortsatte vedholdende med flere nye muligheder 
for at løse opgaven. At teamet var fokuserede, er en god er-
faring de tager med sig i den daglige undervisning, fordi det 
er meget sjovere, når alle trækker i samme retning i et team. 

Pointen med værkstedet, som forløb over en dag med for-
skellige tværgående hold, var netop at eleverne igennem 
dagsforløbet skulle udvikle deres indsigt i relationers betyd-
ning for sundhed og trivsel. Vi fik bragt et perspektiv ind i, 
hvad skal der til for at et team fungerer.

Den overordnede intention i forhold til sundhed og trivsel er 
at fokusere på betydningen af forskellige former for venska-
ber og på opfattelser af, hvordan man er en god ven og 
klassekammerat.

I dét læringsrum, som vi lærere på Brylle skole ønsker at 
sætte rammer for, skal eleverne kunne vurdere betydningen 
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mange af dé egenskaber som er gode at have med i den da-
glige undervisning. Derudover ønsker vi også at den tilgang 
med at udfordre elever med praksisopgaver af problemorien-
teret karakter vinder mere indpas i vores undervisning, efter 
at have set hvor stimulerende og motiverende det virker på 
eleverne.  

Af Sam Jernberg og Heidi Bruus  

af gode venskaber i forhold til sundhed og trivsel med ind-
dragelse af egne erfaringer og overvejelser over handlemu-
ligheder i dilemmaer relateret til venskaber. 

Med de mange ord, som eleverne fik sat på af egenska-ber 
på hinanden perspektiveres med dén metode, at vi har blik 
for hvad der fungerer som positivt og hvilke ord, der har 
betydning for at føle sig anerkendt. Med denne teambuild-
ingsuge, har vi grebet det an på den måde, at vi har under-
støttet de processer og ord, som fremmer sundhed og trivsel 
både mentalt og fysisk. Det har vi gjort fordi undervisningen 
skal bidrage til elevernes forståelse af betydningen af mental 
sundhed, og hvordan positive og anerkendende relationer 
kan bidrage til fremme af dette. 

Elevernes evaluering 

Elevernes evaluering af dagen var meget positiv. De hæftede 
sig ved at der var meget bevægelse og dagen gik hurtigt. 
Der var et forslag om, at vi lærere brugte disse øvelser som 
en lille bevægelse i undervisningen, fordi de havde været 
meget sjove. Eleverne evaluerede også at de var trætte i 
hovedet af alle de mange udfordringer, som der ikke var et 
rigtig svar på - ”trætte på den gode måde”. De kunne godt 
lide, at vi bad dem undre sig og skulle samarbejde. Flere 
elever var enige om, at det havde givet dem større indsigt i 
deres klassekammeraters evner og at de havde lært nogle 
nye at kende fra de andre klasser.

Som lærere håber vi, at det har givet mere sammenhold på 
tværs af klasserne på mellemtrinnet og at de kan overføre 

Nærdemokratiet skal styrkes

Byrådskandidat
Vagn Top

Styrkelse af nærdemokratiet
Landdistrikterne skal have indflydelse og medbestemmelse gennem 
lokalråd, som skal forbedres fra den nuværende form for at fremme det 
lokale engagement. Lokalrådene skal være høringspart i alle forhold, der 
vedrører landdistriktet, og aktiv medspiller i lokale forhold. 

Landdistrikterne skal have firmaer og derved 
arbejdspladser tilbage
Derved øget tilflytning til landdistriktet, og grundlaget sikres for bevarelse 
af undervisningssteder og butikker i de mindre byer.  
Danmark har en af EU’s laveste iværksætterprocenter, så der er meget 
at arbejde på for at få gang i hjulene. Tomme landbrugsbygninger skal i 
højere grad kunne benyttes til lettere erhverv. De tider er ovre, hvor land-
distriktet kun er til landbrug, skovbrug og fiskeri.

Tryghed for borgerne
Vi skal have lokalpolitiet tilbage til kommunen, fordi borgerne skal have 
nogle at ty til, hvis utrygheden melder sig.

Stem 
personligt 

på 
Vagn Top
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   SVALERNES FANTASTISKE 
TUR TIL TOMMERUP BIBLIOTEK

”Se vi er kommet på landet”
”Åhr han kører stærkt” (bussen kørte max 50 km/t) 
”Se det er der, hvor man handler”
”Det er jo der, hvor jeg svømmer” osv. osv.

Endelig oprandt dagen, hvor alle svalerne på Agerholm 
skulle til fernisering på Tommerup bibliotek og ned for 
at aflevere vores flotte billede, som skal deltage i billed-
konkurrencen i anledning af Æblefestivalen i Assens 
Kommune.
Præcis kl. 9.40 stod alle klar – mere end klar, ved lågen 
og ventede på bussen, som heldigvis kom næsten med 
det samme. Selvom turen ikke var ret lang, var den meget 
oplevelsesrig jf. diverse kommentarer rundt i bussen:

Vel ankommet til biblioteket hjalp Hannah (bibliotekaren) 
os med at hænge billedet op på væggen ved siden af 
nogle andre billeder, som også deltager i konkurrencen.

Vi fik lov til at lege og læse i bøger, inden vi fik serveret 
æbler og æblejuice. Der blev også tid til at snakke om, hvad 
biblioteket egentlig er for noget, hvordan man låner bøger 
med hjem osv. Forundringen var stor, da det blev beskrevet, 
at dem der bruger biblioteket oftest gerne vil have ro, hvilket 
afstedkom spørgsmålet: ”hvorfor kommer de så?”

Kl. 11 satte vi os til rette i et hjørne med vores madpakker og 
mens vi spiste, læste Rikke bogen om Cirkus simsalabimbar-
dusse, som havde mange af de samme numre, som vi har vi 
vores forestilling. 

Efter madpakkerne var hallen blevet fri, så der var tid til at 
lege for fuld gas. Der blev spurtet, klatret, hinket, trukket, 
spillet bold, leget fange og snurret rundt og til sidst blev  
der pustet ud på maven på gulvet inden busturen hjem, 
mens Rikke fortalte en lille historie om Mariehønen Evigglad.
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Flere beboere har kontaktet BBF om de larmende råger i 
byen og specielt omkring det grønne område og jeg har på 
vegne af beboerforeningen rejst spørgsmålet i Brylle Lokal-
råd som derefter har givet mig opgaven med at kontakte 
Assens Kommune om sagen.

Jeg har den 9/10 haft kontakt til Assens Kommunes afdeling 
for Miljø & Teknik, hvor jeg har talt med Steen Andersen som 
er ansvarlig for rågebekæmpelse i Assens Kommune.  Han 
oplyser at de kun har mulighed for at bekæmpe råger på 
kommunens egne arealer og bygninger. På arealer og byg-
ninger som ejes af private personer eller selvejende institu-
tioner er det grundejerne og lodsejernes eget ansvar.   

Jeg har specifikt gjort opmærksom på problemerne med 
Råger på kommunens grønne område mellem Glentevej, 
Kildemaden, Mågevej og Hyldegårdsvej. Nærmere beskrevet 
det sydlige stykke i træerne bagved matriklerne på Mågevej, 
og Steen Andersen lover at området kommer med i kom-
munens indsats mod Råger. De vil bl.a. skyde ungerne i 
perioden 1. maj til 15. juni.

Kommunen oplyser at det vil være en stor  
fordel, hvis der er lokale jægere der øns- 
ker at være en del af bekæmpelseshol- 
det, og så skal de kontakte Steen Ander- 
sen i Miljø & Teknik på mobil 29379137  
for at få politiets godkendelse.

Hvis ikke en rågeregulering kan afhjælpe problemet, kan det  
måske senere være en mulighed at tale med Park og Vej i  
Assens Kommune om eventuelt at tynde ud i træerne eller  
beskære dem i toppen. 

Tilladelse til regulering af råger kan udstedes med henblik på 
at forhindre markskader eller med baggrund i fare for men-
neskers sundhed – konkret gener ved støj. For tilladelse til 
regulering med henvisning til støj skal der være beboelses- 
ejendomme mindre end 200 meter fra rågekolonien. Der 
stilles krav om at afværgemidler skal have været forsøgt og 
vist sig utilstrækkelige. 

 
Private grund- og lodsejere der vil ansøge om regulering af 
Råger kan kontakte Naturstyrelsen Fyn, Sollerupvej 24, 5600 
Faaborg på tlf. 72543552 mandag – torsdag 8:30 til 16:00 
fredag 8.30 til 15:00.

§13. Naturstyrelsen kan give tilladelse til, at råger, der op-
træder i større flokke på ikke høstede og nysåede marker, må 
reguleres i perioden 1. juli – 30. september. 

Stk. 2. Naturstyrelsen kan give tilladelse til, at råge i rågekolo-
nier må reguleres inden redebygning og æglægning, samt 
til at rågeunger i rågekolonier må reguleres uden for reden i 
perioden 1. maj -15. juni. 

Stk. 4. Naturstyrelsen kan give tilladelse til, at der ved reguler-
ingen efter stk. 2, kan anvendes salonrifler der kan indeholde 
mere end 2 patroner, herunder halvautomatiske salonrifler. 

 
Læs mere om rågebekæmpelse på https://goo.gl/u92n1d

Lokale jægere kan også kontakte Karl Kruse Frydkjær, 
Glentevej 13, 64751991 som allerede har fået tilladelse til at 
bekæmpe råger i Præstegårdshaven.

Tommy Dalgaard 

    VETERAN-FODBOLD UNDER MOTTOET: 

 SKRÆPPENDE OG LARMENDE RÅGER 
    PÅ DET GRØNNE OMRÅDE OG I PRIVATE HAVER
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BRYLLE BOLDKLUB
BRYLLE 
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    VETERAN-FODBOLD UNDER MOTTOET: 
  “BT”  SÅ SKER 
                               DER NOGET

Hver gang der har budt sig en mulighed, har jeg 
arrangeret træning for drengene – sommertræning, 
champions league-arrangement med træning og 
spisning, landskampsarrangement, så vi er blevet 
rystet godt sammen.

Det var også dejligt at se, at så mange ”Tommerup-
spillere” deltog ved årets afslutningsfest lørdag den 
7. oktober i Brylle Fritidscenter.
De fleste mødte kl. 14.30, hvor efter der blev dystet 
i fodtennis med volleybold og –net, hockey og inde-
fodbold, ja der var minsandten også en ”coopertest”.
Ved 19-tiden kom slagtermesteren med maden – en 
dejlig tunmousse til forret og efterfulgt af kåringer af 
årets spillere i bedste ”Oscar-stil” med uddeling af 
diplomer.
Hos Veteranerne blev det Per Hedelund, Per er en 
uundværlig spiller, som hver gang går forrest i kam-
pen på 3 point, er en holdspiller og en kammerat 
såvel på som uden for banen.
Hos Super Veteranerne blev det Peter Gade for 
andet år i træk (blev lige nød til at nævne det).
Langt om længe kunne vi komme tilbage til maden: 
Stegt flæsk med kartofler og persillesovs, som var 
bestemt af Veteranholdet  at vi skulle have.

Vi er dårligt slut med sæsonen før muligheden for 
vintertræning er der –  onsdage kl. 19.15 i Tommerup, 
check tidspunkt på Tommerup Boldklubs hjemmeside, 
det er med brugerbetaling på 20,- kr. pr. gang.

Slutteligt vil jeg gerne takke spillerne for deres enga-
gement såvel på som uden for banen og for den flotte 
gave jeg fik til afslutningen. Yderligere vil jeg også gerne 
takke Brylle og Tommerup boldklubber deres gave.

Jeg ser frem til sæsonen 2018.

Med venlig hilsen
Peter Gade

Så er første sæson vel overstået, en første sæson hvor 
Brylle og Tommerup har slået ”pjalterne” sammen.

En sæson som starter med ”positive problemer”, vi er 
28 spillere i truppen, hvorfor jeg i bedste Chelsea-stil 
laver et rotationsskema.
Dette bevirker dog, at enkelte melder ud, at de ikke 
kommer til at spille så mange kampe, som de kunne 
ønske sig.
I bakspejlet kan jeg berette, at på grund af skader og 
afbud har spillerne i gennemsnit spillet 14-15 kampe 
ud af 20 mulige og hvis du spørger dem nu, vil svaret 
nok være, at de stort set har haft mulighed for at spille 
hver gang de kunne.

En sæson hvor spillerne skulle lære hinanden at kende, 
man kendte nok hinanden lidt i forvejen, men det tager 
tid at få os spillet sammen.
En sæson som vi i bund og grund kan være tilfreds med, 
hvor vi sluttede på en flot 4. plads – 1 point efter nr. 3.
Næste sæson går vi efter ”guldet”, så vintertræningen 
er vigtig, at vi kommer godt fra start!

For Tommerup-spillerne var det noget af en omvæltning, 
at Brylle-spillerne medbragte en tradition – at vi spiser, 
hygger og snakker efter hver hjemmekamp, men her 
sidst på sæsonen kan jeg melde ud, at de er kommet 
godt efter det. 
Det har også betydet meget, at have vores egen slagter-
mester Torben Krog på holdet, i hvert fald madmæssigt 
– han har meldt ud, at han stopper med at spille på hol-
det pga. helbredsmæssige årsager, men han har lovet at 
vi kan forsætte med at få maden bragt.
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EFTERÅR 2017TENNIS

Så er der blevet frisket op i cafeteriaet i Brylle Fritidscenter og  
det har lysnet meget op, og resten kommer hen ad vejen.

CAFETERIA
    NYT 

Så er tennissæsonen slut for i år, og det  
har da absolut ikke været nogen god sæson 
for tennisspillerne, da der har været meget 
regnvejr. For herrerne som har spillet turne-
ring, har det gået fint, da de har vundet 2 af 
kampene i år, hvor de ikke har haft vundet 
noget de andre år, så store fremskridt, og 
det er jo dejligt. Så er man kommet i en 
mere ligeværdig pulje.

Så til næste år håber vi på bedre vejr og 
lidt flere der gerne vil spille tennis, da vi har 
nogle fine baner at spille på.

Så alle ønskes en rigtig Glædelig Jul samt 
et Godt Nytår og på gensyn til maj 2018 på 
tennisbanerne.

Brylle Tennisklub
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HERMED LIDT OPFØRELSE AF
   DEN NYE MULTIARENA BILLEDER FRA
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Beboerforeningen Brylle
Formand: Tommy Dalgaard -
tommydalgaard@hotmail.com 29 46 63 53
Kasserer: Bjarne S. Andersson - 
bjarne.s.andersson@hotmail.com 29 80 51 12
Bestyrelsen:
Henrik Gabs - gabs@henrikgabs.dk 40 88 18 80
Annette Clemmensen - 
anettebrolykkepedersen@yahoo.dk 25 70 16 98
Hanne Winther - hannew@ofir.dk 27 14 19 76
Eigil Kristensen - eigilkri@gmail.com 30 35 36 79

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

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

Brylle Fritidscenter
Formand: Mogens Rasmussen - 
mprasmussen48@gmail.com 24 20 82 32
Næstformand: Henning Berg - 
h-berg@email.dk 61 76 32 64
Kasserer: Finn Henriksen - 
finnbhenriksen@sol.dk 21 60 64 68
Sekretær: Arne Roger Nielsen - 
arneogbetty@gmail.com 40 11 11 15
Bestyrelsesmedl.: Carsten Olsen - 
foxolsen@youseeme.dk 20 14 25 39
Gittemai Roger - 
fritidscenteret@bryllegymnastik.dk 20 16 70 00

Brylle Gymnastikforening
Formand: Marie Krusell Howitz - 
formand@bryllegymnastik.dk 40 75 85 54
Næstformand: Kasper Eulert - 
naestformand@bryllegymnastik.dk
Kasserer: Frederikke Frehr -
kasserer@bryllegymnastik.dk 23 96 26 92
Badminton: Marie Krusell Howitz - 
badminton@bryllegymnastik.dk 40 75 85 54
Gymnastik: Mette Flintholm - 
gymnastik@bryllegymnastik.dk 22 31 76 10
Dina Korspang
Hjemmesiden: Marie Krusell Howitz - 
webmaster@bryllegymnastik.dk 40 75 85 54 
Brylleborgeren: Kalle Bøgh - 
brylleborgeren@bryllegymnastik.dk 25 80 20 40
Michael N. Andersen
Suppleanter: Louise Skytte og Anja Mørk Rasmussen
Fritidscenteret: Gittemai Roger - 
fritidscenteret@bryllegymnastik.dk 20 16 70 00

Brylle Landsbyordning
Leder af landsbyordningen: 
Trine Traun - brylleskole@assens.dk 64 74 65 75
SFO: Trine Traun - brylleskole@assens.dk 64 74 65 83
Agerholm Børnehave  30 45 48 03
Agerholm Vuggestue 30 45 48 18
Dorrit Arnecke - doarn@assens.dk 64 74 66 72
Bestyrelsesformand: Mette Fynbo - 
mettefynbo22@hotmail.com 25 39 72 77
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VIGTIGE TELEFONNUMRE I BRYLLE OG OMEGN
Brylle Menighedsråd
Formand: Vagn Top - vagn@ferie-fyn.dk 22 47 07 77
Næstformand Lotte Andersen -
mail: lotte.boegh.andersen@gmail.com 30 49 74 42
Kasserer Trine Hermann -
mail trinehermann_406@msn.com  28 78 28 80
Kontaktperson og præst Dorthe terp Dahl -
maildtd@km.dk 64 75 1317
Kirkeværge: Birthe Sørensen - 
birthesoerensen@gmail.com 24 46 38 56
Sekretær Mette Krogsgaard -
mettejanus1@gmail.com 21 96 17 15
Medlem: Gunhild Jørgensen   23 95 60 54
Graver: Kristian Skytte - 
graverbrylle@gmail.com 40 37 29 52

Brylle Private Børnehave
Leder: Pernille Svensson - 
leder@bryllebh.dk 53 60 71 15
Formand for bestyrelsen: Martin K. Pedersen - 
Kaszubinska@gmail.com 24 81 80 99

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

Den Kommunale Dagpleje 64 74 68 10

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

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

Redaktionsudvalget BrylleBorgeren
Eigil Kristensen, Algade 22 st. 5500 Middelfart
eigilkri@gmail.com 30 35 36 79
Tommy Dalgaard, Mads Hansensgade 9, Brylle
tommydalgaard@hotmail.com 29 46 63 53 
Judith Freltoft, Stærmosevej 116, Render
jufr@live.dk 27 48 27 48
Maud Hansen, Toftevej 11, Brylle
info@mh-kontorservice.dk 40 98 40 46
Betty Roger Nielsen, Kildemaden 5
arneogbetty@gmail.com 20 87 72 20

Tommerup Rideklub
Daglig leder: Kjeld Frederiksen 40 35 77 81
Formand: Carsten Louis Larsen - 
carstenlouislarsen@gmail.com 25 53 24 63
Kasserer: Tina Hein Lauridsen - 
tinahein24@gmail.com 41 41 08 24

Vi vil benytte 
lejligheden til at ønske 

jer alle en glædelig jul og et 
lykkebringende 

nytår
26
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BRYLLE 

B

O L D K LU
B

Behandling på dine 
præmisser

Karlina Frederiksen
Fuglebakken 3
5690 Brylle

Massage
Infrarød sauna

LifeWave

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

27

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
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STARK
Møllebakken 34 • 5690 Tommerup

Tlf. 6376 1200

BYGGES 
 

DET SKAL
 

 VAEK

57
42

7

Rigtige maend n0jes ikke 

med at tale om tingene 

- de gor noget ved det

Brylle AutoBrylle Auto
v/Kent Højmark

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

Vaskehal åbent 7.00-22.00

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

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

• Oprensning af søer
• Dræning
• Op- og indmåling 

med GPS
• Snedrydning og 

saltning 
• PE-svejsning

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



WWW.INTERSPORT.DK

w
w

w.interspo
rt

.d
k

SHOP PÅ

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

 

SPAR 
 550,-FRIt VALG

FRITIDSSÆT

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

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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3L-Ludvigsen A/S  Vibækvej 100  5690 Tommerup 

Åbningstider:
Mandag - Fredag 05.00-20.00
Lørdag - Søndag 05.00-18.00

64 76 11 16

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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Ryttergade 11 · Brylle
5690 Tommerup 
Tlf. 70 23 05 33 Fax 64 43 25 33
Åbent efter aftale

Albanigade 15
5000 Odense C

Åbent alle hverdage
E-mail: hlr@advobo.dk

Ryttergade 11 · Brylle
5690 Tommerup 
Tlf. 70 23 05 33 Fax 64 43 25 33
Åbent efter aftale

Albanigade 15
5000 Odense C

Åbent alle hverdage
E-mail: advobo@advobo.dk

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

Torben Slagter
       Tlf. 25 17 60 80 /
             64 76 20 21
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Smart tøj og sko 
Vi har bl.a. Bessie,  B. Young, Brandtex,  

Fransa, OneTwo, Pep, Skovhuus, 
Soulmate, Trofé, Triumph og 2-Biz 

 

 Modebutik for kvinder i alle aldre! 

Tallerupvej 23, Tommerup St., Tlf. 64 76 15 88 
Algade 30, Haarby, Tlf. 64 73 24 66 

Bredgade 51, Aarup, Tlf. 64 43 17 71 
www.lizette-mode.dk       facebook: lizette-mode 

 



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


