ÅRET DER RANDT
Og hvad skete der så i Brylle i 2012?
Der skete meget, og jeg vil i det følgende opremse en række aktiviteter, som vi alle bør glæde os
over.
Et fællesblad, BrylleBorgeren i flot kvalitet så dagens lys. Første nummer blev omdelt ca. 1. august
og var på 36 sider. Næste nummer omdeltes ca. 10. december og var på hele 44 sider. Noget
kunne tyde på, at BrylleBorgeren er kommet for at blive.
Byens klubber og foreninger ansøgte LAG-Assens om midler til udhængsskab og byskilte. Vi fik et
pænt antal tusinde kroner, og der er sat et 2 fløjet udhængsskab op ved Dagli´Brugsen. Vi kan også
glæde os over, at der er sat hjertestarter op ved Dagli´Brugsen. Forsamlingshuset har fået bevilget
et større beløb, så man kan realisere et stort ønske - et handikaptoilet. Byggeriet er i fuld gang.
Rytterskolen er blevet tjæret og kalket, og beplantningen mod vejen er blevet stynet. Det har
hjulpet meget på den gamle ærværdige bygning. Og så fik vi vort Sognehus. Som noget ganske
sjældent for den slags byggerier blev det færdigt til tiden, og budgettet holdt. Vi var mange der
blev vidne til en flot indvielse af Sognehuset. Der er
allerede afholdt mange arrangementer der, både
foredrag og sangaftner.
Vi har kunnet glæde os over 5 flotte koncerter, to
afholdt i kirken og tre på skolen. Medlemstallet i
Beboerforeningen stiger markant, og
Beboerforeningen har stået for 2 fællesspisninger og
et velbesøgt Skt. Hansbål i det grønne område.
Forsamlingshuset lagde igen lokale til Dilettanten og også til
3 musiske arrangementer. Endvidere var der bagklapmarked
og julemarked. Dagli´Brugsen afholdt loppemarked, og i
forbindelse hermed opnåede Boldklubben at tegne det antal
OK-benzinkort, der sikrer, at klubben atter i år får et godt
beløb fra OK-benzin til fodboldafdelingen. I Brylles
righoldige sportstilbud er et nyt kommet til, nemlig
motionscykling – både på racer og MTB. På vort stadion blev
afholdt 2 meget velbesøgte fodboldskoler med deltagelse af førsteholdsspillere fra OB. Brylles
førstehold i fodbold viser stor styrke. Boldklubben afholdt Sommerfest med helstegt pattegris på
menuen, og vanen tro afholdt klubben også et brag af en julefrokost med optræden af landskendt
orkester. Gymnastikforeningen var atter vært for en afdeling af Fyens Etape Maratonløb. Det blev
afviklet for 600 i snevejr. Senere på året, i juni, blev Brylleløbet afholdt. Og Fritidscentret er stadig
fuld af aktive zumbaudøvere.
Jo, der sker noget i Brylle.

