Foreningsliv
Vi har et rigt foreningsliv i Brylle. Går du ind
på vor hjemmeside, kan du læse mere om
foreningerne og om deres arrangementer.
Boldklub
Gymnastikforeningen
Kampsport
Beboerforening
Forsamlingshus

Naturligvis har vi tænkt på sikkerheden.
Vi har 2 hjertestartere i byen.
Ved at gå ind på vor hjemmeside
www.brylleby.dk

Benyt dig af de mange tilbud og henlæg også
noget handel til Dagli’ Brugsen i Brylle. Det er
vigtigt, at vi bevarer den.

Rytterskolens Venner
Grundejerforeninger

Har du spørgsmål, kan du sende en mail til:

Lokalhistorisk Arkiv
FDF

Endvidere har vi et veludbygget Fritidscenter
med plads til indendørs aktiviteter

En Landsby med muligheder

kan du læse mere om foreningerne og se,
hvilke arrangementer, der udbydes, og også,
hvor hjertestarterne er placeret.

Området rummer dejlig natur, der indbyder til
gå- og cykelture.

Rideskole

Brylle

ambassadoer@brylleby.dk
Der er også mulighed for at tilmelde sig
nyhedsmail på hjemmesiden, så vil du få
mail om, hvad der sker i Brylle hver måned.

RIGTIG HJERTELIG VELKOMMEN
til vores lokalsamfund
Hilsen
Ambassadør ordningen

www.brylleby.dk

FREMTIDEN LIGGER I BRYLLE
Hvorfor er Brylle et godt sted at slå sig ned?
Fordi vi har alt i Brylle. Først og fremmest har
vi en herlig natur, der indbyder til rekreative
og sunde oplevelser. Her er trygt for børn og
mange muligheder for deres udfoldelse.
Sognet har ca. 1600 beboere, og vi kan glæde
os over, at børnetallet stiger. Vi har
vuggestue, dagplejere, børnehaver og skole,
og vi har store grønne områder forsynet med
legeredskaber og bænke.
en stor Dagli’ Brugs, hvor du kan købe
næsten alt.
en fælles beboerforening for alle i Brylle.
et rigt foreningsliv.
boldklub, gymnastikforening og ridecenter.
mange steder at samles (sognehus, skole,
klubhus, rytterskole og forsamlingshus,),
hvorfra der udbydes arrangementer som
foredrag, læsegruppe, sangaftner,
filmaftner, koncerter, fællesspisninger og
en årlig dilettantkomedie.
mange muligheder for sportsudøvelse,
såvel udendørs som indendørs.
Der er fodboldbaner, tennisbaner,
petanquebane og en multiarena.
I vor store sportshal kan man spille
badminton, fodbold og deltage i forskellige
former for gymnastik.
Brylles foreninger og menighedsråd udgiver i
fællesskab BrylleBorgeren, 4 gange om året.
Her kan man bl.a. læse om aktiviteter,
historier og tilbud i Brylle.

Brylle ligger kun ca. 15 km fra Odense og 8 km
fra motorvejen, og vi har busforbindelse i
timedrift.
I nærområdet (4-7 km fra Brylle) er bibliotek,
svømmehal, fitnesscenter, café, apotek,
fysioterapi, læge- og tandlægehus, flere
forretninger, genbrugsplads og en togstation.

Institutioner
Landsbyordningen Brylle udgøres af
Agerholm børnehave/vuggestue samt
folkeskole med elever fra 0.-6. klasse.
Desuden findes der privat dagpleje og
børnehave i Brylle.

Vi regner med, at Brylle snart får tilsluttet
Odenses billige fjernvarme. Som et ekstra
plus er de fleste byggegrunde billige og store.
Fibernet kan tilbydes over hele byen.
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Brylle er det rigtige sted at slå sig ned. Du vil
hurtigt finde ud af, at lokalområdet rummer
gode tilbud og muligheder. Mange personer
er involveret i frivilligt arbejde. Alt det kan du
læse om på vor hjemmeside for Brylle.

www.brylleby.dk
Vi håber, at du vil træde ind i vort lille
samfund med mod på at være med og deltage
i vore mange tilbud. Hver især kan vi lidt, men
sammen kan vi alt, og det skal vi udnytte, for
de små lokalsamfund udfordres i disse tider.
Ikke så få lokalsamfund bukker under og
affolkes, fordi de mister skole, brugs og
forsamlingshus.
Det skal ikke ske her, men det kræver, at vi
løfter i flok og engagerer os, som vi nu har
overskud, lyst og evner til.

Erhvervsområde
I vores erhvervsområde ligger en del mindre
og mellemstore virksomheder, f.eks. smedeværksted, gardin- og markiseproducent,
anlægsgartneri, vognmandsfirma,
maskinstation og automester. Endvidere et
firma for kontorartikler.

