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dIllettant I brylle ForsamlIngshus

alrunerod
6.-7. marts
Fredag d . 6 . kl . 15 .00 Generalprøve
Fredag d . 6 . kl . 19 .00 Caféaften 
Lørdag d . 7 . kl . 17 .30 Spisning ”Buffet” 
 kl . 19 .00 Pause
 kl . 19 .30 Dillettant starter
 Derefter spilles op til dans til 01 .30

info vedrørende priser, betaling m.v. 
se www.brylle-forsamlingshus.dk
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Jeg vil rigtig gerne starte med at takke for den støtte og opbak-
ning, vi i Brugsen har mødt fra byens borgere og opland, efter 
branden den 25 . juli 2014 .

Efter det, der kaldes det værste mareridt, man som uddeler kan 
komme ud for, har det været helt og aldeles overvældende med 
alle de fremmødte både ved borgermødet på skolen (154 del-
tagere) samt ved vores rejsegilde (over 300 deltog, og ca . 800 
pølser blev fortæret) . Derfor vil jeg gerne udbringe en kæmpestor 
tak fra både bestyrelse, personale samt uddeler .

For dem, som ikke kender mig, er her en kort præsentation:

Jeg hedder Jan Pedersen og har siden oktober 2000 været ud-
deler i Dagli’Brugsen Brylle . Jeg kom fra en stilling som souschef 
i Superbrugsen Haarby . Ud over Haarby Brugs har jeg også 
bevæget mig rundt i andre brugser, bl .a . Glamsbjerg, Gislev og 
Vissenbjerg . I 2014 har jeg været ansat indenfor Coop/brugs-
foreningsbevægelsen i 25 år .

Jeg har været gift med Charlotte i 17 år, og vi har to dejlige børn, 
Rikke (14 år) samt Thomas (8 år) .

Hvis alt forløber efter planen, skulle der meget gerne være gang 
i den helt nye Dagli’Brugs i byen fra 1 . marts 2015 . Det, vi får i 
byen, er ikke bare endnu en brugs, nej det er den nyeste model 
inden for Dagli’Brugsens segment . Den skulle meget gerne skille 
sig ud fra mængden ved at være en førsteklasses dagligvare-
butik, men også samtidig være verdens bedste kiosk, som en 
butik i butikken .

Vi vil satse mere på lokale og fynske varer . Vi har jo allerede 
vores Bryllevin samt Bryllekaffe, men vi ligger også lige nu, i 
skrivende stund, i forhandlinger med nye, spændende fynske 
leverandører af frugt, blomster og kød .

Den nye Dagli`Brugs har også mange indretninger, som vi håber, 
borgerne vil komme til at værdsætte, som f .eks . kunde/handicap-
toilet, dagligstue/mødelokale til fri afbenyttelse, elektroniske hvide 
hyldeforkanter (som er meget nemmere at læse) og meget andet .

Specielt dagligstuen er noget nyt, som vi har store forventninger 
til . Den kan gratis lånes til f .eks . møder, og på længere sigt kunne 
vi godt tænke os at få arrangeret børnepasning/underholdning  
f .eks . om fredagen, mens far og mor handler i butikken . Man vil 
selvfølgelig også bare kunne bruge dagligstuen helt traditionelt, 
som dens navn antyder, til stue, hvor man kan købe sig en kop 
kaffe, sætte sig og nyde den eller mødes og snakke med andre 
handlende .

Lad os nu stå sammen i hele byen/sognet og vise, at vi vil have liv  
i Brylle . Det skal ikke kaldes Udkantsdanmark her, hvor vi trives .

Jeg vil gerne sige tak, fordi du 
tog dig tiden til at læse dette, 
samt takke for de første 15 
år (min tid som uddeler), og 
husk det gamle slogan, som 
jeg synes er mere aktuelt end 
nogensinde før:

 vi mødes 
i Brugsen!
Uddeler i Dagli’Brugsen Brylle
Jan Pedersen

daglI’brugsen
brylle 



betalIng
du kan betale de 125 kr. årligt i kontingent  
på netbank overførsel: 
reg. nr. 6810 - konto nr. 1193602  
(husk at anføre gadenavn og hus nr.)

netbank via girobetaling: 
kort nr. +73 +86411261  
(husk at anføre gadenavn og hus nr.)
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Dagsorden:
1. valg af dirigent
2. Beretning v/formand
3. regnskab v/kasserer
4. kontingent
5. indkomne forslag
6. valg til bestyrelse
 a) Bjarne s. Andersson
 b)  Henrik gabs
 c)  peter skytte
 d)  Anette Clemmensen
7. valg af revisor
8. eventuelt
 
Forslag skal være bestyrelsen i hænde  
senest d. 15. april.

på bestyrelsens vegne
tommy Dalgaard

generalForsamlIng 
I brylle beboerForenIng

onsdag den 29. aprIl 2015 kl. 
19.30 på brylle skole

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne takke de mange hus-
stande, der valgte at blive medlem i 2014 . Det har været til 
stor hjælp og et godt økonomisk grundlag for vores aktivi-
teter . 
Vi håber meget, at du/I vil støtte os igen i 2015 . Vi vil derfor 
uddele girokort til hver husstand i april måned, men du kan 
allerede nu bidrage med dit medlemskab ved at indbetale 
via netbank .
Hele grundlaget for foreningens aktiviteter er medlems- 
kontingentet, så når vi igen i 2015 bliver mange medlem-
mer, kan vi fortsætte med at arrangere fællesspisning i 
forsamlingshuset, Skt . Hans på det grønne, løbende vedlige-
holde legepladsen samt foreningens udlejningsting, og vi vil 
selvfølgelig også fortsat støtte op om Brylles flotte lokalblad  
”BrylleBorgeren” og meget mere . Ting der alle er med til at 
gøre denne lille by til et godt sted at bo . 
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Så fortsæt endelig med at støtte BBF, så skal vi nok gøre 
vores til, at der bliver lavet spændende aktiviteter og tilbud .

Venlig hilsen 
Formand Tommy Dalgaard

beboerForenIngen 
For brylle og omegn
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rejsegIlde

Fra kl . 14 onsdag 7 . januar 2015 var der rejsegilde i den store 
ny Dagli’Brugs. Vejret var fint, strålende sol, men alligevel køligt, 
kun ca . 3 grader celsius . Fra lang afstand kunne man se krans 
og flag på taget og på vejen en sort hale af mennesker, tegnende 
en streg op til den store mørke bygnings forside . Jeg ankom 
kl 14, og da var allerede mange til stede . Fyens Stiftstidende 
havde en journalist på stedet, og senere kom også en fotograf . 
Vor Borgmester, der i det hele taget er meget flittig til at møde op 
ved arrangementer og på den måde vise kommunens interesse 
i sagen, var også på stedet . Vi kunne gå rundt inde i den store 
bygning og se ruminddelingen . Lejligheden blev også benyttet til 
en masse ”Godt nytår” . Store brugsuddeler Jan kravlede op på 
en stige og bød alle velkommen . Han lovede, at tidsplanen nok 
skulle holde, at alt fungerede fra 1 . marts, og at vi havde meget 
at glæde os til . Vi var godt 300 personer, der dukkede op ved 
rejse- og pølsegildet, og det er virkeligt mange i Brylle - oven i 
købet på et tidspunkt, hvor så mange er på arbejde eller i skole . 
Der blev hurtigt dannet en lang kø ned til pølseudleveringen . 
Fra de fleste lød ordren ”2 med hele svineriet og 1 brød”. Man 
forsynede sig selv med de 3 dyppelser – sennep, remoulade og 

rejsegIlde 
I vor ny daglI’brugs 
ketchup . Der blev i langet ca . 800 pølser over disken til det 
trængende bryllefolk . Derfra gik turen hen til læskevognen, 
hvor man kunne få øl eller sodavand . Der dyppedes, spistes, 
skåledes og snakkedes, og der herskede i det hele taget en 
rigtig god markedsstemning . Formanden for bestyrelsen, 
Jonna Christensen, fortalte mig, at bestyrelsen havde deltaget 
i mange byggemøder, og det havde resulteret i en række gode 
tiltag . Vor Dagli’Brugs er en selvejende forretning under Coop, 
og selv om Coop har lagt en række rammer for den fri udfol-
delse, så giver det dog råderum til selvbestemmelse over en 
hel del . Vor brugs vil i sit sortiment have mange produkter 
fra den nære omegn, ikke mindst frugt og grønt, men også 
kødvarer. Denne lokale optagethed/forankring finder jeg 
meget værdifuld . Det er vigtigt, at vi gør os klart, at det over-
skud, vi da regner med vor Dagli’Brugs fortsat vil indtjene, for 
en stor dels vedkommende anvendes til gavn for Brylle .  
Eksempler herpå er legeredskaber i det grønne område, 
tilskud til forskellige arrangementer og bidrag til idrætslivet . 
Fra 1 . marts er det alene op til os brylleborgere, om vi vil gøre 
vor ny Dagli’Brugs stærk og levedygtig . Det tyder det store 
fremmøde på, at vi vil. Vi fik jo også en stor forskrækkelse, da 
vor eneste dagligvareforretning så brat blev taget fra os . Vi ved 
nu, hvad det betyder ikke at have en dagligvarebutik blandt 
os . Fremover passer vi godt på den - det er jo også vor egen .
Ole Sand
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I den kommunale dagpleje er vi så heldige at have besøg om freda-
gen i legestuen af musikpædagogen Jeanett og cirkushesten Sofus, 
hvor de giver os ny inspiration og glæde til nye sange og lege med 
instrumenter, og børnene er helt tryllebundet af hendes fløjte. 

Efter blot få gange synger børnene selv sangene, og det er selv de helt 
små der rokker med .
Vi holder åbent hus i legestuen, Ryttergade 3, for kommende forældre 
fredag den 10 april 2015 fra kl 9 .30 til 11 .00 . 

Hilsen dagplejerne i Brylle

musIkpædagog 
I den kommunale dagpleje
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Fjernvarmen er på vej til Brylle
Du kan stadig nå at tilmelde dig fjernvarmen. Vi går i gang med at grave medio marts 2015.

Bor du i området, og har du endnu ikke tilmeldt dig fjernvarmen, kan du stadig nå det. For at få 
rabatten, som ydes i opstartsperioden, skal du blot tilmelde dig inden, at der graves fjernvar-
merør ned i din gade.

Kontakt os for at få lavet en beregning på, hvad du kan spare ved at skifte til fjernvarme på 
telefon 65 47 30 00 eller mail kontakt@fjernvarmefyn.dk.

Kom i gang for næsten ingenting!
Investeringen kan finansieres over varmeregningen og kræver kun 5 % i udbetaling. Benytter 
du Fjernvarme Fyns låneordning, kan du vælge i en årrække at fortsætte med at betale det 
samme, som du gør pt. for din varme - herefter vil etableringsomkostningerne være betalt, og 
dine varmeudgifter vil falde.

Læs mere på fjernvarmefyn.dk
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hvis du gerne vil have nogle ekstra numre af bladet,  
kan de afhentes i dagli’brugsen, brylle.

bladet kan også læses på www.brylleby.dk

Der er mange gode tilbud til brylleborgerne, og her tænkes 
ikke kun på dem, uddeler Jan giver os fra den ny Dagli’Brugs .

Et af de mange tilbud er deltagelse i Seniorkoret . Koret 
udgøres for tiden af ca . 30 ungdommelige seniorer fra Brylle 
og omegn, altså friske sangglade personer over ca . 50 år . 

Koret mødes 1 gang om ugen, fredag eftermiddag 13 .30-
15 .30, i Brylle Sognehus . Ud af de ca . 30 korsangere er 6 
herrer, altså 1 herre pr . 5 damer, og det er noget af en ud-

fordring. Flere herrer i koret ville aflaste en del. Vi har det sjovt, 
og musik er altid ensbetydende med gode og glade oplevelser .

Koret har en meget kompetent, veloplagt og humørfuld kor-
leder, Lars Nicolajsen, der både kan instruere, spille og synge 
på højt niveau . Der er også plads til dig i koret . Vi vækker altid 
opsigt, når vi er ude at synge . Damerne har et lilla tørklæde på 
og herrerne et lilla slips .

Ole Sand

senIorkoret

 ”Amish-folket - Dem der kører i hestevogn i stedet for bil”. 

”Amish og mennonitter”? Hvad er det? Hvorfor lever de på den måde, de gør 
uden brug af moderne hjælpemidler? Er det en sekt eller hvad? Spørgsmålene er 
mange . . .

Jørgen og Kirsten Flensted-Jensen fortæller om den historiske baggrund for den 
i dag voksende gruppe af mennesker, som lever så anderledes end os . Under 
deres 4½ års ophold i Canada som præstefolk for en dansk immigrant-menig-
hed blev de venner med en familie, der tilhører Amish/ mennonit-gruppen .  
De går bag om facaden og prøver at forstå den tanke, der ligger bag ønsket om  
at undgå moderne bekvemmeligheder, for at leve et enkelt og arbejdsomt liv tæt  
på familien. Foredraget vil blive suppleret med videofilm.

Entré og kaffe med brød kr . 30,-

Alle medvirkende er fra lokalområdet og medvirker uden honorar for at rejse 
penge til fortsat renovering af forsamlingshuset . Musik til de højskolesange, som 
vi også skal synge, understøttes på harmonika af Alex Jørgensen og med Svend 
Aage Nielsen som forsanger .

højskoleaFten 
I brylle ForsamlIngshus

Mandag den 16. marts kl. 19.30

Foredrag ved Kirsten og 
Jørgen Flensted-Jensen
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!kom 
og vær med 
I brylle FdF

Vi kom lørdag middag og startede med at snakke om, hvad der 
skulle ske i løbet af dagen . Vi skulle bygge en bivuak KUN af 
naturmaterialer . Alle var klar, selvom stormen Egon var på vej . 

Heldigvis var vi i et område med muligheder for at bygge en 
bivuak – det var et godt areal med en kæmpe eng og god stor 
skov med en masse gran til at dække for vinden og regnen . 

Vi havde fundet et sted, der var godt i læ for stormen Egon, 
som kom på et hyggeligt besøg . Vi gjorde det hele klart, fandt 
en masse gran til taget, og så gik vi ellers i gang . Vi lavede 
”stellet” til bivuakken og byggede den med gran, så den blev 
godt tæt – og det blev den . 

Vores materialer til bivuakken bestod af rafter, gran og halm 
til indvendig i bivuakken, så vi lå ekstra blødt . Da mørket kom, 
havde vi lavet pizzadej og havde købt ingredienser ind til læk-
ker pizza, som vi lavede over bål . Vi snakkede, sang og hyggede 
os en masse, vi sad midt i kolde Egon omkring et dejligt bål, og 
da det blev rigtig koldt, kunne vi heldigvis lægge os ind i vores 
bivuak . 

Trods storm, regn og vind stod bivuakken der stadig om sønda-
gen . Alt i alt en super god og hyggelig weekend .

Cassandra og Katrine

 

egon, 
pIzza og 
bIvuakhygge
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Lærelystne tvillinger .

den nye 0. klasse 
på brylle skole

Tirsdag den 27 . januar var eleverne til den nye 0 . klasse på  
Brylle skole første gang samlet på skolen .

Eleverne havde taget deres forældre med op på skolen .  
I alt kom der 27 elever, så det bliver en stor 0 . klasse, vi får  
på skolen efter sommerferien .

Mens eleverne havde deres første ”time” sammen med  
Annette, fortalte skolens leder og personalet fra SFO, hvil- 
ken hverdag der møder børnene efter sommerferien .

Brylle skole er en af de skoler i kommunen, som har flest 
elever  indskrevet til det nye skoleår, hvilket vi selvfølgelig 
glæder os over på skolen . Prognoserne for de kommende år 
ser også rigtig gode ud, så skolens elevgrundlag er sikret i 
årene frem-over . Brylleområdet er et af de få områder i  
kommunen, som har et stigende antal tilflyttere med børn.

Det stiller selvfølgelig skolen overfor en udfordring, at der 
skal være 27 elever i 0 . klasse efter sommerferien . Det er  
en positiv udfordring, som vi tager på os .

Vi vil selvfølgelig sørge for, at der bliver tilknyttet det tilstræk-
kelige antal voksne til klassen, så alle elever kan blive set og 
hørt hver dag .

Vi glæder os helt vildt til at modtage de nye elever tirsdag den 
11 . august 2015, hvor de andre elever på skolen vil være med 
til at gøre den 11 . august til en festdag .              Eigil Kristensen

Forældrene lytter .

Koncentration .

Børnene arbejder .

Den nye 0 . klasse .
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agerholm

Vi har lige før jul indviet vores nye sportshal, som vi indtil videre 
kalder den . Nogle stærke fædre var friske en novembermorgen 
og løb bogstavelig talt i fast rutefart med tunge trillebøre fyldt 
med flydende cement til gulvet i det gamle halmrum. Nogle ak-
tive forældre har lavet en projektbeskrivelse, og forældrerådet 
har nogle penge på kistebunden, så vi glæder os meget, til det 
hele står færdigt! Vi regner med at kunne invitere til indvielses-
fest her i løbet af de næste måneder .

Vi er ved at få lavet en facebookside for hele landsbyordningen .
siden hedder ”Brylle Landsbyordning”, og alle i hele Brylle er 
meget velkomne til at kigge forbi, ”synes godt om”, kommen-
tere eller blot følge lidt med i, hvad der sker i vores landsbyor-
dning .

I skrivende stund falder sneen blidt, vuggestuebørnene er lige 
gået forbi mit vindue, ”Svalerne” (de ældste børnehavebørn) 
er gået på skolen, og resten af børnehavebørnene hygger sig 
ude og inde . Selvom det er en lidt mørk mandag i januar, er 

&nyt Fra 
vuggestuen   
børnehaven  
agerholm

det alligevel en mandag fyldt med glæde og varme, børnesmil, 
leg, nærvær og ro til fordybelse, når vi sådan udnytter alle de 
fantastiske arealer, vi har . 

Vi samler bogstaveligt talt på de små børns smil og fokuserer 
på det store i det små . 

Vi glæder os til foråret, hvor vi i samarbejde med skolen be-
gynder på vores fælles projekt omkring køkken-/skolehaver på 
den nederste del af Agerholm mark . Vi glæder os til samarbej-
det, til at børnene bliver aktive i ”fra jord til bord” – konceptet, 
og til at alle kan opleve glæden ved at se tingene spire og gro . 
Det bliver spændende at se, hvordan det hele kommer til at ud-
forme sig . Læg endelig vejen forbi, når vi kommer i gang .

I løbet af foråret kommer der også til at ske rigtig store ting 
her på Agerholm, idet vi skal i gang med en større udbygn-
ing . Vi får et nyt, stort fællesrum, ny/ekstra garderobe og nyt/
ekstra børnebadeværelse . Det hele kommer til at ske i en del 
af den eksisterende staldbygning og vi håber, det er klar til 
indvielse inden sommerferien . Det vil give børnene yderligere 
muligheder for at være samlet i mindre grupper og understøtte 
landsbyordningens værdigrundlag omkring tryghed, udvikling 
og alles ret til et godt fællesskab . Vi kan i endnu højere grad 
tilbyde børnene ro til fordybelse, udviklende aktiviteter og 
nærværende voksne . Vi forestiller os også, at de ældste børn 
i vuggestuen kommer til at benytte den ekstra plads i børne-
haven, og dermed gøres overgangen til børnehave endnu 
lettere . 

På hele personalets vegne
/Dorrit

Koncentration .

Storesøster passer 
på lillesøster .

Der laves forbindelse fra vuggestuen 
til det nye grupperum .

Laden bygges om til grupperum og garderobe . Vinduet åbent til den store verden . . .Magnus alene i verden . . .
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iris mail: 
irisejlif@mail.dk 

Birthe mail: 
jan-birthe@live.dk

to tIdlIgere kolleger 
er blevet kolleger Igen
Birthe Rasmussen, Hyldegårdsvej 39, Brylle, tlf 2829 1587, 
startede 1 .4 .2014 som privat børnepasser med 19 års erfa-
ring som kommunal dagplejer .

Iris Hansen, Ternevej 14, Brylle, tlf 4033 2149, startede  
1 .12 . 2014 som privat børnepasser med 25 års erfaring som 
kommunal dagplejer .

Vi brænder for vores arbejde med små børn, og har mange 
tilfredse forældre, der vidner på dette . Vi har begge arbejdet 
med pædagogiske læreplaner, som vi kan bruge i vores arbej-
de med børnene . Vi har diverse kurser og førstehjælpskurser .

Vi har erfaring med for tidligt fødte børn, der har været syge 
som spæd, samt børn med mindre handicaps . Vi kan tilbyde 
pasning i hjemlige, trygge rammer, hvor det enkelte barn kan 
udvikle sig i dets eget tempo . Vi arbejder med sprog, motorik, 
sang, gymnastik, læser bøger, bager boller, laver puslespil, 
tegner, maler, leger med lego, puster fjer, sæbebobler, spiller 
bold osv . Vi går på besøg hos hinanden på skift, hvor vi holder 
legestue og laver aktiviteter sammen efter årstiden . 

Så vænner børnene sig til at være sammen med andre . Max . 
10 børn . Fordele mindre sygdom . Vi går tur i skoven og på 
legepladsen og snakker om det, vi ser på vores vej . Vi har hver 
en dejlig have med sandkasse, masser af køretøjer, legehus og 
masser af græs at lege på . Vi tilbyder sund kost med masser af 
brød, mælk og grønt, boller, frugt . En gang om ugen varm mad 
til middag . Vores mål er at gøre det enkelte barn klar til børne-
have, både sprogligt, motorisk og socialt . Vi går derfor også på 
besøg i børnehaverne, som vi samarbejder med .

Vi lægger stor vægt på godt forældresamarbejde, så barnet 
trives og får en god dag . Vi deltager i kurser, egenbetaling, i 
vores fritid . Ønsker man privat børnepasning, skal man først 
skrives op i 3 mdr . i den kommunale dagpleje . Man får tilskud 
fra kommunen . For mere info om privat pasning ring til os mel-
lem kl . 13-14, eller skriv en mail, så kontakter vi jer . ALTID den 
samme, som tager imod jeres barn, så I ved, hvor jeres barn 
bliver passet . 

Med venlig hilsen Iris og Birthe

så er tennissæsonen snart inden for rækkevidde igen.  
Det bliver dejligt at komme i gang igen. 

Der startes op igen i starten af maj, og det er jo som sædvanligt afhængig af vejret, hvornår 
det kan lade sig gøre . Men vi håber jo på godt vejr igen i år . Sidste år var det en helt fantas-
tisk sommer . Der bliver også i år lidt turneringskampe - det er mest for hyggens skyld, så man 
kommer ud og møder nogle andre end dem, man plejer at spille med . Har du ikke prøvet før, 
så kom og prøv tirsdag aften fra kl . 18 .00, hvor vi spiller/træner . 

vi glæder os til at se nye medlemmer i tennisklubben. vel MØDt.

tennIs 2015
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Eva Hansen ved postkortstanden  
i Brylle Forsamlingshus . Julemarkedet 
bød på et stort og varieret udbud af 
gedigne varer . Skønne, håndsyede 
skindtasker og meget andet godt .  
Her kunne hele familiens julegave-
indkøb gøres for slet ikke at nævne  
de smukkeste dekorationer til julen .   

Ved julemarkedet i Brylle Forsamlingshus den 29 . november 
blev postkortene fra Brylle præsenteret . I årets løb har der 
været samlet motiver fra byen, fra foreningsliv og fra institu-
tioner i Brylle . Eva Hansen, Brylle menighedsråd, har været 
kontaktperson i Brylle, mens Margit Egdal, Lokalhistorisk Arkiv, 
har stået for den tekniske side med layout og tryk af postkor-
tene . Heldigvis har mange haft lyst til at sende et postkort fra 
Brylle, for det gode formål er at vise, at Brylle er et aktivt og 
alsidigt samfund, hvor det er godt og fornuftigt at bosætte sig . 

De indsamlede billeder vil indgå i det lokalhistoriske arkiv og 
vise Brylle anno 2014 . To af postkortene er allerede historie . 
Det er brugsen i Brylle, foreviget på postkort inden brugsen 
brændte ned til grunden den 25 . juli 2014, og det er motivet 
fra haven ved Brylle Rytterskole . Gamle skolehaver kan være 
særlig interessante, særlig frugttræerne, da skolelærerne lige 
fra skoleloven af 1806 fik mulighed for at undervise eleverne 
i at plante og pode. Lærerne fik ligefrem undervisning på 
seminarierne i frugtavl . Således blev lærerne foregangsmænd i 
frugtavl ude i sognene . Også læreren i Brylle . I 1834 meddelte 
lærer Høisholdt i Brylle, at han underviste skolebørnene i at 
pode og opelske frugttræer . Det fandt Fyens Stifts patriotiske 
Selskab så prisværdigt, at han samme år blev præmieret med 
12 rigsdaler, i 1840 en lignende på 15 rigsdaler .  

Postkortet fra skolehaven i Brylle viser et citronæbletræ, ikke 
det gamle fynske, men det som oftest kaldes Høst-Citronæble . 

send et 
postkort 
Fra brylle

Et gammelt dansk æble, rundt og gult, fint og syrligt, sødme-
fyldt og aromatisk . En fornem spisefrugt, skriver Meyers 
Madhus .  
Der skete dog det i sommerens løb, at den ene gren brækkede 
af . Men træet bar stadig frugt . I skolehaven kommer mange 
og henter ”lige til en ævlekage”, men her blev der ikke lavet 
æblekager nok i sognet, for æblerne gik til i et tykt lag under 
træet . Og træet? Det havde haft sin bedste tid og blev fældet 
hen på året . Alting har sin tid . 

Tilbage er kun at rette en stor tak til alle, der har bidraget til 
postkortene, og at fortælle, at kortene kan fås i Lokalhistorisk 
Arkiv og i våbenhuset ved Brylle Kirke .

Margit Egdal . Lokalhistorisk Arkiv, Tommerup 

Citronæbletræet i haven ved Rytterskolen i Brylle . 
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brylles 
mange 
mulIgheder
Når man læser de mange udmeldinger i  
Fyens Stiftstidendes sektion 2 fra Fyns for- 
skellige omegnskommuner om, hvordan man  
kan øge bosætningen netop i ens egen kommune,  
er det påfaldende, at de stort set alle markedsfører sig  
på samme måde og med samme tiltrækningsslogans . 

Der lokkes med billige byggegrunde, billige huse til salg, 
skoler og daginstitutioner, busforbindelser, kort afstand til 
motorvej og tog, dagligvarebutikker, et rigt foreningsliv, samt 
ikke mindst herlig natur . 

Der skrives ikke meget om muligheder for at få et arbejde i 
kommunen. Alle de gode tilflytningsargumenter kan sikkert 
også nogenlunde holde vand om end i forskellig grad, men 
de er ikke særegne for de fynske kommuner . Tilsvarende kan 
siges at gælde i mange af landets landkommuner .

hvad har brylle at lokke med?  
Brylle opfylder også de nævnte indflytterønsker. Dertil kom-
mer, at vi har et meget rigt foreningsliv med mange mulig-
heder, bl .a . en Beboerforening for alle brylleboerne, og så har 
vi mange rekreative arealer . 
Herover er vore mange fritidsmuligheder listet op .
Dertil kan nævnes, at vor Beboerforening arrangerer  
Skt . Hansbål på engen og fællesspisninger . 

Gymnastikforeningen afholder Brylleløbet, og Boldklub-
ben afholder sommerfest og julefrokost . Der afholdes også 
en række koncerter. Verninge Husflid udbyder flere kurser 
på Brylle Skole. Måske har du ideer til flere, så listen kan 
udvides .

Som du kan se, er der mange muligheder for alle alders-
klasser til at deltage, fylde fritiden ud og også på den måde 
lære andre at kende .

Det er faktisk et imponerende antal tilbud af fritidsaktiviteter 
for et samfund af Brylles størrelse . Jeg mener derfor, at Brylle 
er et oplagt sted at bosætte sig, og storbyen Odense ligger 
tæt på med sygehus og mange arbejdspladser . Og, kære 
læser, gør også dit til at udbrede budskabet om, at Brylle er 
et godt sted at slå sig ned .

Ole Sand

Koncert på Brylle Skole . Her et eksempel på en af de mange gode 
muligheder, brylleborgerne har for at blive underholdt .

Korsang
Busture

Ridning

Fodbold, indendørs 
og udendørs, begge 
køn og alle aldre

Gymnastik for børn 
   og voksne, og det i flere 

varianter 
Tennis

Badminton

Petanque
Motionscykling

Motionsløb

Filmklub

FDF for børn 
og unge

Læsekreds

Foredrag

Brylle

Gåture ?

tre korte FrA kNuD

En brugtvognshandler havde været så uheldig, at han måtte have et glasøje, men det var så vellignende, at han spurgte en kunde. Kan du se, hvilket der er det kunstige? 
Jo, det må være det højre.  Det ser mest ærligt ud!

To midaldrende mænd: 

Hvad foretrækker du egentlig, 

vin eller kvinder? 

Det kommer fuldstændig an 

på årgangen!

En mand, vist nok fra Sjælland, lå på det sidste. Hans ægteskab havde været lidt stormfuldt. 
Når jeg nu er væk, spurgte han konen, gifter du dig så igen? 
Jah, det er vel ikke helt umuligt.  Vil du så gifte dig med Hans Peter? Måske. Men hvorfor lige med ham? Joh, for han snød mig engang så grusomt i en grisehandel.
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Brylleborgeren vil i de kommende numre 
fortælle om nogle af de familier, som på det 
sidste har bosat sig i Brylle.
Den første familie vi har besøgt, er familien Thorsing . Familien 
består af datteren Saga på 2½ år, samt forældrene Mette og 
Christopher. Familien har for nyligt købt Ryttergade 6 og flyt-
tede ind i december 2014 .
”Vi flyttede fra et rækkehus i Nivå på Sjælland, bl.a fordi de 
ville ”Hjem” . De ville tættere på Sagas bedsteforældre, som 
bor dels på Als og dels i Årup . Børnepasning i nærheden er 
ikke en dårlig ting” .
Hvorfor blev det lige netop Brylle, som i valgte at købe hus 
i, spurgte Brylleborgeren?

”Valget faldt på Ryttergade 6 af flere grunde” siger de. 
”Vi ville gerne have luft omkring os med en stor have . Vi ville 
også gerne bo i nærheden af skole og daginstitution, og vi 
ville også gerne have, at vores datter fx kan gå til gymnastik .  
Vi vil også gerne have en grund, der er så stor, at der er 
plads til mange forskellige projekter fx hønsehus, frugthave, 
køkkenhave . Der skal simpelt hen være plads til det hele, og 
vores datter skal kunne brænde noget energi af .
Endelig vil vi også gerne have et hus, som ligger så tæt på 
Odense, at vi både kan bruge storbyens muligheder, samt 
nemt besøge vore venner i Odense . Det er lige det, vi har fået 
med huset på Ryttergade 6, som ligger på en 10 .000 m2 stor 

FamIlIen thorsIng 
- ny FamIlIe I brylle

grund. Huset, vi har købt, ville koste flere millioner i Køben-
havns-området .”
Mette arbejder på Universitet, og Christoffer arbejder dels i 
Fredericia og dels i København, så på den måde ligger Brylle 
ret centralt . Kun 10 minutters kørsel til motorvejen, det er 
helt perfekt .
Hvordan har det så været at flytte til Brylle?

“Det har været super dejligt . Vi var så heldige at få en plads i 
vuggestuen, da den blev udvidet til 15 pladser . Her kan Saga 
lege med jævnaldrende . Vi er blevet rigtig godt modtaget i 
vuggestuen, og af byens Ambassadør ( Bente Pauli), som 
kom forbi med chokolade, spisebilletter til fællesspining o .a ., 
umiddelbart efter, at vi var flyttet ind. Det helt fantastisk. 
Brylle har taget så godt imod os .
Hvad er planerne for den nærmeste fremtid?

”Der er rigeligt at kaste sig over i huset og på grunden . Lige-
som de forrige ejere regner vi med at blive boende i 50 års 
tid – og have projekter til ligeså lang tid . . . Desuden glæder vi 
os til, at Brugsen åbner d . 1 . marts, forhåbentlig med mange 
friske økologiske grøntsager og frugt .
Som vi ser det, er Brylle et dejligt sted at flytte til for børne-
familier . Området har alt det, vi efterspørger”, slutter Mette 
og Christopher . “Håber også, at der bliver tid til at gå til 
Zumba og spille tennis til foråret”, tilføjer Mette .

Eigil Kristensen

gang I brylle
I Brylle har vi mange gode og sunde aktiviteter, men undertegnede 
kunne godt tænke sig at føje endnu en aktivitet til listen . Vi tænker 
på at få oprettet en gåklub, hvor vi f .eks . mødes om formiddagen 
1-2 gange ugentligt . Turene kunne være på 2-5 km, og vi kan veksle 
mellem forskellige ruter . Vi starter naturligvis i et roligt tempo, så alle 
kan være med . Det kunne være en god måde at starte dagen på, og 
undervejs skal der naturligvis hyggesnakkes .

Vi håber, at nogle vil være med til at starte klubben op . Er der inte-
resse for ideen, så mød op 5 . marts og eller 9 . marts kl . 10 uden for 
vor brugs . Husk at have gode vandresko på og måske en drikke-
flaske med vand eller andet.

Venlig hilsen Astrid Hansen og Nanna Pedersen

GANG I BRYLLE GANG I BRYLLE
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Ny bund i ridehuset
Endeligt lykkedes det, at alt faldt på plads, så vi kunne få en ny 
bund i ridehuset . Så den første weekend i 2015 blev ridehuset 
fyldt af hestekræfter, der fik gravet alt det gamle materiale ud, 
og en ny bund bestående af grus og flis blev lagt.  

Danmarks dejligste havefest 2015
Manngaardens ridecenter har fornylig haft besøg af Rasmus 
Nøhr . Haven ved stuehuset, som nærmest ligner en park, er 
tilmeldt Danmarks dejligste havefest 2015, og i den anledn-
ing har Rasmus Nøhr været på besøg, og han synes rigtig godt 
om stedet . Rasmus Nøhr var oppe at ride på en af rideskolens 
heste, hvilket han syntes var ret skægt . Rasmus Nøhr kunne 
se mange muligheder i stedet til sin koncert . Vi er i dialog om 
datoer, og venter nu spændt på en forhåbentlig positiv tilbage-
melding .

Juletræsfest
Traditionen tro afholder rideklubben hvert år juleafslutning, 
hvor vi udover dans om juletræ, julemand, der kommer med 
godteposer, gløgg og æbleskiver, også har et arrangement,  
vi kalder ”anderledes hest” . Vi ønsker at vise klubbens 
medlemmer en anderledes måde at ride eller have hest på  
end den, eleverne oplever til daglig . Denne gang havde vi 
besøg af to spanske heste fra Stutteri Lyholm i Odense . Nanna 
Lyholm havde hendes to flotte hvide spanske heste med, og 
der blev redet opvisning og vist spanske skridt i ridehuset . 
Årets juleafslutning trak igen i år fuldt hus på tribunen .

klubmesterskab 2014
Igen i år er der blevet kæmpet om at opnå titlen som Årets 
klubmester for ponyer og for heste . Der samles point ind fra 
de afholdte klub- og elevstævner i løbet af vinteren 2014 . 
Klubmestrene bliver kåret og hyldet i forbindelse med general-
forsamlingen, der afholdes 12 . marts i rytterstuen .  

tillykke
Som formand for Tommerup Rideklub vil jeg gerne ønske vores 
formand for Støtteforeningen, Tina Kramer Duus, stort tillykke 
med hendes 40 års fødselsdag . Vi utroligt glade for det arbej-
de, hun lægger i klubben . Uden hende ville TMR ikke være den 
samme . 

Stort tillykke herfra!
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www.tommerup-rideklub.dk

klubm
esterskab 2014
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De kommende 11 skolebørn fra Brylle børnehave har siden oktober 
været på besøg på Brylle skole . De har leget i gymnastiksalen og 
været på besøg i 0 . klasse sammen med Maibritt og Michael . Det har 
vi prioriteret som et led i at give børnene et kendskab til skolen og 
det nye, som venter forude . Her efter nytår er nye oplevelser startet 
op, hvor børnene hver torsdag introduceres for SFO sammen med de 
kommende skolebørn fra Agerholm . På den måde styrkes børnenes 
relationer allerede inden skolestarten til august, og overgangen fra 
børnehaven til skolen bliver mere tryg og ligetil .

Overgangen til skolen fylder naturligvis meget for de ældste børn i 
børnehaven, og derfor sættes der tidligt aktiviteter i gang for at modne 
børnene til skoleparathed og finjustere de egenskaber, børnene har 
tilegnet sig løbende igennem børnehavetiden . 

I løbet af foråret modtager vi 13 nye børn, og vi glæder os til at få nye 
legekammerater . Vi har i samme omgang fået trykt nyt banner og 
glæder os til at se dem sat op i byen og i omegnen af Brylle . Opstarten 
for børn og forældre er meget fokuseret på trygheden ved personale, 
lokalerne og de andre børn i børnehaven . Derfor forsøger vi at møde 
nye børn på deres præmisser . Vi arbejder med at etablere besøg før 
opstart – samt deltagelse i arrangementer med forældre og besøg fra 
dagplejen før opstarten . 

Når tiden så kommer, og børnene starter i børnehaven, møder vi børn, 
som stolte kommer og viser os deres madpakker . Madpakken er ofte 
en tryghedsfaktor for de mindste – det er en del af hjemmet, som 
følger dem ind i børnehaven, og er med til at skabe en oplevelse af, at 
de to verdener sagtens kan fungere sammen . Når børnene har sagt 
farvel til forældrene, overtager legene og relationerne med de andre 
børn og voksne, og en masse nye indtryk og oplevelser gør børnene 
ekstra trætte, især i starten . De større børn forsøger at vise vejen 
for de mindre – som når de skal ud og vaske hænder . De store viser, de
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brylle børnehave
hvordan man 
tænder for van-
det og får sæbe 
på fingrene, og 
hvor man tørrer 
sine hænder 
henne . Dette 
arbejde med at 
hjælpe på vej er 
pædagogisk set 
en vigtig øvelse – vi ønsker, at børnene skal kunne yde omsorg, hjælpe 
andre og føle sig som en del af et fællesskab, hvor forskelligheden og 
interesserne er et plus, og som giver os alle en brede vifte af oplevel-
ser og muligheder for at lære .

Selvom vi ikke har fået meget sne, har vi alligevel kunne tage vores 
nye fine, kælke i brug. Da snefnuggene begyndte at falde, styrtede 
børnene ud og tog tøj på og løb ud på legepladsen – selvom det knap 
nok var blevet lyst. Det var så hyggeligt at komme ud og se, hvor fint 
og hvidt det hele blev på legepladsen . Så selvom det også var lidt 
koldt, fik vi fejret fødselsdag på legepladsen, og kælkene blev indviet 
for fulde gardiner . Sne står højt på ønskelisten blandt børnene i Brylle 
private børnehave, og vi håber, at der bliver et par gange mere, inden 
kælkene må pakkes væk for denne gang .

Legepladsen har fået en kæmpe overhaling, og vi er tæt på at være 
helt i mål med vores fantastiske, store mooncar-bane . Forældrene har 
trukket et fantastisk stort læs og fik ved fælles hjælp skabt en bane, 
hvor der både kan køre løbecykler og mooncars . Vi har endda også 
fået kælket på banen . Så har du ikke set mooncar banen endnu – så 
er du/I meget velkomne til at kigge forbi på Tobovej 43a . 

Rikke Johannesen
klubm

esterskab 2014
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brylle 
gymnastIkForenIng

InFormatIon Fra bestyrelsen
I løbet af marts er der travlhed i bestyrelsen samt for 
vores instruktører og medlemmer . I denne måned er 
der fokus på at afslutte de mange aktiviteter samt på at 
gøre status for sæsonen . Vi afholder tre arrangementer i 
marts, hvor vi håber at se så mange af jer som muligt .

InFo-aFten
I år vil vi holde en info-aften om gymnastikforeningens 
aktiviteter . Der vil være et oplæg fra bestyrelsen om nye 
og eksisterende initiativer, og så har vi fået fingrene i 
den dygtige Karen Marie Holst fra GymDanmark, der 
vil fortælle om de mange kurser og uddannelser, der 
tilbydes hos dem . Vores forening drives af frivillige og kan 
kun eksistere ved at nogle mennesker skænker deres tid 
og energi til at drive foreningen frem .

Foreningen er vært ved en lille forfriskning . Vi håber at se 
så mange som muligt fra Brylle og omegn til dette møde, 
både eksisterende medlemmer og andre interesserede .

Mødet er den 5. marts k 19.30 og afholdes på Brylle 
skole.

gymnastIkopvIsnIng
søndag den 22. marts er der den årlige gymnastikop-
visning i Brylle Fritidscenter . Opvisningen starter kl 10 . 
Alle deltagere skal møde omklædte i Brylle Fritidscenter  
senest kl 9 .30 .

Entreen for voksne og børn over 15 år er 20 kr . og 
betales kontant ved indgangen . Der er gratis adgang 
for deltagere ved opvisningen . Ved opvisningen kan der 
blandt andet købes kaffe og kage . 

Vi glæder os til at se en masse glade børn og voksne til 
årets opvisning .

Venlig hilsen Bestyrelsen

generalForsamlIng
Den årlige generalforsamling afholdes 
tirsdag den 24. marts på Brylle skole kl 19.30

Vi håber på at se så mange deltagere som muligt . 
Det er kun muligt at fastholde vores brede idræts-
tilbud til byens børn og voksne med en masse 
aktive frivillige . Vi har brug for hjælpende hænder 
til arrangementer og diverse opgaver såvel som 
nye medlemmer til bestyrelsen og instruktører til 
et par af vores hold .   

Husk at holde jer opdaterede via Brylle  
gymnastikforenings hjemmeside  
www.bryllegymnastik.dk eller Facebook-siden 
Brylle gymnastikforening.

Spillopperne i 
fuld gang med 
leg og træning .
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dance fitness

dance FItness
Så er vi kommet godt i gang efter juleferien . Vi er be-
gyndt at øve nogle forskellige serier til opvisningen  
den 22 . marts . 

Pigerne har selv været med til at vælge musikken og 
nogle enkelte trin til de forskellige serier . De synes, at det 
er lidt sjovt, når det er nogle sange, de kan lide at høre 
og ikke mindst kan synge med på .

De glæder sig alle til opvisningen, hvor de skal vise deres 
familier, hvad de har lært . Men de er også lidt spændte . 
De har sagt, at de mener, de har lidt sceneskræk . 

Vi arbejder hårdt på de forskellige trin og rytmer, så det 
bliver perfekt til opvisningen .

Hilsen Katrine, Mette og pigerne

De dygtige  
piger i hopla .

sp
il
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pp
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ne spIllopperne 

Denne sæson med spillopperne, er nu ved at være godt 
halvvejs . Børnene møder glade og engagerede op . Der er 
god opbakning af børn og forældre .

Vi sætter børnene på prøve i balance, kolbøtter, sanglege 
m .m . 

Vi gør så småt klar til gymnastikopvisning . 
Catharina har vi sendt på barsel, så hun vil ikke deltage 
mere i denne sæson . 

Mange hoppehilsner Louise & Vanda

19



vIgtIge teleFonnumre 
I brylle og omegn

Beboerforeningen Brylle
Formand  Tommy Dalgaard tommydalgaard@mail123 .dk 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
 Carsten Damgaard c .d .s@mail .dk 40 42 37 97
 Peter Skytte psp@p-f .dk 24 43 45 67
 Annette Clemmensen anettebrolykkepedersen@yahoo .dk 25 70 16 98
 Hanne Winther hannew@ofir.dk 27 14 19 76 

Brylle Boldklub 
Formand  Poul Krog poulmkrog@sport .dk 23 83 41 62
Seniorformand Mads W . Rasmussen madswrasmussen@live .dk 23 71 08 70
Ungdomsformand  Kent Kirkegaard kirkegaardkent@gmail .com 26 91 17 69
Kasserer Mette Diernisse famdiernisse@gmail .com 50 90 74 78
Sekretær  Lars Rasmussen brylle23@hotmail .com 50 47 48 94
Bestyrelse  Henrik Østergaard kroggaardsvej@hotmail .com 26 28 38 69
 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 Arne Roger Nielsen arneogbetty@gmail .com 40 11 11 15
Bestyrelse Carsten Olsen foxolsen@youseeme .dk 20 14 25 39

Brylle FDF
Formand Birthe Beyer bbeyer@mail .dk 50 59 00 64
Bestyrelsesmedlem Kim Hansen kim.fireball@gmail.com 40 23 91 28
Bestyrelsesmedlem Judith Freltoft jufr@live .dk 27 48 27 48
Rep . Fra menighedsrådet Birthe Sørensen birthesoerensen@gmail .com 24 46 38 56
Kredsleder Christian Møller Pedersen cmpedersen89@hotmail .com 41 17 83 60

Brylle gymnastikforening
Formand  Marie Krusell Howitz m_krusell@hotmail .com 40 75 85 54
Næstformand/sekretær  Mette Pedersen wandrup@live .dk,  28 71 37 92
Gymnastik Mette Flintholm metteflintholm@hotmail.com 22 31 76 10
Brylleløb  Majbritt Hansen majbrittlarsen78@hotmail .com 24 94 45 67
Badminton/fritidscentret/ 
Brylleborgeren Martin Hermann  hermann1972@hotmail .com,  31 52 24 66
Brylleborgeren Kim Holst  kimholst@hotmail .dk 61 26 38 78
Kasser/hjemmesiden Eva Mosberg eva@team-mosberg .com 60 14 23 34
Revisor  Mette Runge  51 16 62 02
 Sara Skytte Eist  51 51 04 25

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 og vuggestue Dorrith Arnecke doarn@assens .dk 64 74 66 72
Bestyrelsesformand Jonas Borch Jensen jonasb@bmb .sdu .dk 29 90 84 34

Brylle Menighedsråd
Formand  Vagn Top vagn@ferie-fyn .dk 22 47 07 77
Næstformand, kasserer  Eva Hansen evahansen141@gmail .com 21 75 07 57
Kirkeværge  Birthe Sørensen birthesoerensen@gmail .com 24 46 38 56
Kontaktperson  Inge Sand sand@mail123 .dk 23 23 00 43
Sekretær  Mette Krogsgaard mettejanus@c .dk 21 96 17 15
Medlem  Mette Østergaard meost .fro@gmail .com 29 21 42 80
Sognepræst  Dorthe Terp Dahl DTD@KM .DK 64 75 13 17
Graver  Kristian Skytte graverbrylle@gmail .com 40 37 29 52

Brylle private Børnehave 
Leder  Rikke Feldborg Johannesen leder@bryllebh .dk 53 60 71 15
Formand for bestyrelsen Jacob Andersen info@bryllebh .dk 61 28 79 52

landsbyambassadør Bente Paulli bente@paulli .net  64 75 15 07

tommerup rideklub
Daglig leder Kjeld Frederiksen  40 35 77 81
Formand Stine Borgesen stine@michaelsmaskinstation .dk 28 10 30 34
Kasserer Tina Hein Lauridsen tinahein24@gmail .com 41 41 08 24

vI
gt

Ig
e t

el
eF

on
nu

m
re

20



vernInge husFlId

Se Verninge Husflids 
kurser på: 

http://Verninge.Husflid.dk 
 

og følg os på: 
http://Facebook.dk/ 

- Verninge Husflid

julegaveværkstedet
Verninge Husflid afholdt sit årlige julegaveværksted i november. 
80 børn og voksne fandt vej til Brylle skole .
Der blev filtet, bagt småkager, støbt lys, lavet æsker, grønne 
kranse, gummidyr og produceret fuglemad og snittet trænisser .
En hyggelig og fornøjelig dag .

kurser I marts
6. marts Pileflet på Brylle skole.
7 . marts Trædrejeværksted i huset ved Brylle skole .
8 . marts Smykke– og tekstilværksted i huset ved Brylle skole .

kurser I aprIl
18 . april Akvarel for begyndere i huset ved Brylle skole .
18 . april Keramik i Årup .
 Huset ved skolen adresse,Tobovej 45 Brylle .

caFe-aFtener I huset
11 .og 25 . marts samt 8 . april kl . 19 .00- 21 .30
Alle er velkommen, vi tager selv diverse håndarbejder med,  
inspirerer og hjælper hinanden . Der er mulighed for at lære at  
filte eller at strikke samt få råd og vejledning. 
Træværkstedet er åbent, og der er mulighed for at prøve at  
dreje i træ . Pris 10 kr . kaffe/kage .

generalForsamlIng  
I vernInge husFlId
26. marts kl. 19.00 i huset ved Brylle skole, 
tobovej 45, Brylle.
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generalForsamlIng I brylle boldklub
tIrsdag den 17. marts 2015  kl. 19.30

brylle boldklub

Så er vi kommet i gang med 2015 .  
Hvad kan vi forvente, og hvad forventer vi?

 Vi håber, at vores Senior 1 kan klare skærene i Serie 2 og 
hold 2 kan få en god halvsæson . Alle de ældre hold starter 
op med nye tilmeldinger og ny sæson, da de spiller helårs og 
følger kalenderåret . Vi er nødt til at hæve kontingenterne lidt 
i alle afdelinger, da det er blevet dyrere at tilmelde hold samt 
dommerregninger . I vores egne ungdomsrækker spiller vi en 
halvårsturnering frem til sommer .  Vi har stadig spillere til de 
små U-7, U-8 og hold i U-11, og stadigvæk har vi en stor pi-
geafdeling U-12 og U-13 . Team Tommerup samarbejdet mel-
lem Brylle og Tommerup fortsætter fra U-12 til U-16 drenge . 
Desværre mister vi vores pigehold i U-17, fordi der ikke er nok 
pigespillere til at lave et hold -  meget ærgerligt . 

Samtidig kan jeg oplyse, at vi tager af sted med U-15 til  
Gothia Cup til Sverige i uge 29  fra 12 . til 18 . juli . Der bliver 
også DBU fodboldskole i Tommerup i uge 27 . Børnenes første 
uge i sommerferien . 

Jeg vil også nævne, at der i kulissen bliver arbejdet meget på 
at få anlagt en multiarenabane med kunstgræs, så der kan  
dyrkes boldspil hele året . Der bliver søgt fonde og diverse till-
adelser på livet løs . EN STOR TAK TIL DEM, DER ER MED TIL 
AT YDE ET KÆMPE STYKKE ARBEJDE i de indledende øvelser . 

Sluttelig vil jeg ønske alle en god sæson og håber endnu 
engang på STOR støtte fra alle borgere og sponsorer . . .

Der bliver i år holdt sommerfest i uge 24, fredag den 12 . juni 
og lørdag den 13 . juni . Vi håber, at mange endnu en gang vil 
deltage på disse dage .  

Julefrokosten bliver den 21 . november . 

 Alt dette kommer der mere om senere på året, men sæt  
allerede nu datoerne ind i jeres kalender .

Vi har glæder os til at se jer alle!

Poul Krog, formand

For-
manden 
har 
ordet

Årets første weekend blev brugt på kunststofbanen ved 
Tommerup Boldklub, da det i år var Tommerup Boldklub, 
der skulle stå for afholdelsen af Kommunemesterskaber-
ne i fodbold i Assens .

Team Tommerups U13 drenge har i efteråret spillet i B-
rækken, som de vandt suverænt, og de skulle bl .a . møde 
to af Assens Kommunes A-hold, nemlig Aarup og Assens 
FC . Aarup vandt A-rækken ligeså suverænt, som vi vandt 
B-rækken, og Assens indtog en 5 . plads, så der var lagt  
op til nogle meget spændende kampe .

Der var lavet 2 puljer med 3 hold i hver, og vinderne af 
puljerne skulle møde hinanden i finalen. Team Tommerup 
var i pulje med Aarup 1 og Assens FC 2 - i den anden pulje 
mødtes Assens FC 1, Aarup 2 og Haarby . Holdene skulle 
møde hinanden to gange i hver pulje .

I Team Tommerups pulje vandt Aarup 1-0 over Assens 2, 
og hermed var der allerede pres på drengene fra Team 
Tommerup, hvis de ikke skulle miste det hele allerede i 
første kamp . Kampene blev afviklet på 12 minutter, så  
der var kun kort tid til at afgøre det hele .

team tommerup 
u13 drenge 
- kommune-
mester 2015!

sÆt 
kryDs!
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Fra venstre bagerst: Jan Vittrup, Andreas Greve Rasmussen, 
 Isak Hahn, Lasse Andersen, Rasmus Josiasen, Nikolaj 
Aagaard, Simon Larsen, Lars Madsen . Fra venstre forrest: 
Markus Lohmann, Rune Magnussen, Lukas Roger Vittrup, 
Mathias Christensen, Tobias Madsen .

De seje gutter fra Team Tommerup gav Aarup kamp til 
stregen, og det var super spændende 12 minutter, der endte 
uafgjort 0-0 . Således havde Team Tommerup stadig presset 
på sig, da de skulle møde Assens 2, for nu var der mulighed 
for at komme foran Aarup. Drengene fightede bravt og vandt 
2-0 over Assens og overtog hermed føringen i puljen .

I anden omgang vandt Aarup 5-0 over Assens og Team Tom-
merup vandt 4-0 over Assens . Da Aarup og Team Tommerup 
igen spillede uafgjort i en meget spændende kamp, var 
begge hold helt lige og skulle derfor ud i omkamp . 

Denne endte også 0-0, og vinderen af puljen skulle dermed 
findes i en straffespark-konkurrence, som Team Tommerup 

En af Lasses fantastiske redninger .

drengene vandt på sidste spark, og dermed var de klar til 
finalen mod ... Assens FC1.

Finalen blev en spændende affære, men igen uden scoring, 
og endnu en gang skulle det hele afgøres på straffespark .  
Fem skud til hvert hold var ikke nok, så 6 . manden på hvert 
hold måtte træde til, og her svigtede nerverne Assens, så 
Team Tommerup kunne lukke og slukke en fantastisk spæn-
dende - og kold - lørdag som Kommunemester 2015 .

Fantastisk godt arbejde af alle gutterne, og det bliver super 
spændende at følge dem i A-rækken til foråret, hvor de skal 
spille alle hjemmekampe på Brylle Stadion .

Der skal lyde en stor tak til alle forældre og bedsteforældre, 
der var mødt talstærkt op for at heppe på de super seje 
drenge .

Jan Vittrup, U13 træner, Team Tommerup
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Der afholdes årsmøde tirsdag den 31. marts 
2015 kl. 19 i rytterskolen.
Dagsorden:
1 .  Valg af dirigent

2 .  Årsberetning ved formanden

3 .  Regnskab ved kassereren

4 .  Orientering ved de enkelte udvalgsformænd

Kassereren giver kaffe, ostemad og en lille en til  
årsmødet .

Aftentræning forventes at starte tirsdag  
den 14. april 2015 kl. 18.

Lokalturnering: Holdene sammensættes ved lodtræk-
ning, som foretages tirsdag 28 . april kl . 18 . Kan du ikke 
være til stede, så giv besked, så en anden kan trække 
for dig .

Starttidspunkt: Det foreslås, at turneringen starter  
tirsdag den 5 . maj kl . 18 . Spilledatoerne fastlægges 
i et kampprogram .

brylle 
petanqueklub

Julefrokost med præmie- 
overrækkelse 2014 petanque .

Anlæggelse af ny  
petanquebane 2014 .
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1 Brian ”Hue” Ped. 365
2 Mads Rasmussen 340
3 Jørn Hansen 299
4 Morten Juel Jensen 282
5 Mogens Bonde 271
6 Henrik Berg Hansen 258
7 Henning Berg Han. 254
8 Hans S. Skovsbo 253
9 Per Hedelund 223
10 Rene Mortensen 190
11 Arne Appelgren 185
12 Torben Krog 182
13 Bent Hjarngaard 176
14 Allan Krog 172
15 John Holst 161
16 Poul O Pedersen 158
17 Peter Pedersen 153
18 Kenneth Panduro 149
19 Kristian Clemmesen 139
20 Poul Krog 135
21 Jesper Pedersen 133
22 Jørgen Juhl 132
23 Arne Roger Nielsen 130
24 Pedersen (Kevin) 129
25 Frank Mortensen 129
26 Dennis Rasmussen 125
27 Martin Jørgensen 125
28 Johnny Hansen 124
29 Simon Jacobsen 122
30 Michael Ejlertsen 112
31 Klaus Hansen 112
32 Thomas Foermose 110
33 Gert Nielsen 109
34 Poul Mortensen 108
35 Henril Juhl 107
36 Palle Salbo 106
37 Michel Eckhoff 104
38 Jesper Christoffers. 101
39 Steen Hansen(Tarok) 101
40 Sam Hansen 96
41 Ole Ross 94
42 Poul Hjarngaard 91
43 Carsten ”Bæk” Ped. 91
44 Bernt Stærke 89
45 Casper Jensen 89
46 Robert Ragner 83
47 Arne Henningsen 81
48 Søren Brokmose 80
49 M. Larsen(Elkær) 80
50 Morten Ellegaard J 78
51 Mads Jørgensen 76
52 Leif Kristensen 75
53 Henrik Nielsen 74
54 Jørgen Jacobsen 74
55 Leif Christiansen 67
56 Mikkel Kock 67
57 Jannick Larsen 65
58 Kim Langberg 61
59 Søren Poulsen 61
60 Helvang Hansen 61
61 Alexander Krog 58
62 Michael Jensen 57
63 Lars Føns 55
64 Bo Zachariasen 55
65 Wagner Hansen 54
66 Kristoffer Krog 53
67 Jesper Holmgaartd  53
68 Chr. Daldgaard 53
69 Kasper Andersen 53
70 Jack Seidel 52
71 Tyge Krarup 51
72 Sebastian Panton 50
73 Martin Klokker 49
74 Simon Andersen 48
75 Bent Andersen 46
76 Peter Juel Jensen 45
77 C.H. Christiansen 43
78 Jacob Rasmussen 42
79 Ulrik Larsen 41
80 Claus Ibsen 41
81 Kristoffer Thomsen 41
82 Jesper Lauritsen 40
83 Henning Rasmussen 38
84 Hans O. Hansen 37
85 Finn Eriksen 37
86 Martin S. Andersen 37
87 Anders Møllebjerg 37
88 Jørgen J. Mål 37
89 Palle Knudsen 36
90 Henrik Nielsen 35
91 Johan Hvitved 35
92 Carsten Andersen 35
93 Ole Bendtsen 34
94 Gerhard Hansen 34
95 Carsten ”Kyppe” 33
96 Bjarne Smith 33
97 Henrik Freund 33
98 Bo Jeppesen 33
99 Michel Pedersen 33

100 Jonas Kristiansen 33
101 Jimmy Rasmussen 32
102 Danny Balsner 32
103 Arne Rasmussen 31
104 Torben Jensen 30
105 Jan Hansen 30
106 Carsten Berntsen 30
107 Ib Jørgensen 30
108 Allan Andersen 29
109 Niclas Winther 29
110 Morten Nielsen 28
111 Tommey Skovgaard 27
112 Bjarne Eriksen 26
113 Ole Kynde 26
114 Mogens Rasmussen 26
115 Anders Hansen 26
116 Rune Sørensen 26
117 Niklas Winther 26
118 Mads Tolberg 25
119 Morten Voldsgaard 25
120 Jesper Rasmussen 24
121 Steffen Føns 24
122 Morten Pedersen 24
123 Christian Gørlund 24
124 Bjarne Hansen 23
125 Martin Jensen 23
126 Henrik Kromann 23
127 Sune Kristensen 23
128 Mathias Ditlevsen 23
129 Matias Præstensgård 23
130 Mikkel Hvitved 22
131 Jost Jørgensen 22
132 Palle Mortensen 22
133 Jonathan Larsen 22
134 K. Møller Nielsen 21
135 Christian Rydahl 21
136 Tommey Larsen 20
137 Peter Gade 20
138 Ole Frandsen 20
139 Michael Skovlund 20
140 Daniel K. 19
141 Claus Rasmussen 19
142 Michael Bruntse 19
143 Aage Bechsgaard 19
144 Ulrik Damm 18
145 P. Bonde Hansen 18
146 Kristoffer Thomsen 18
147 Andreas Mortensen 18
148 Niels Skovgaard L. 17
149 Kasper Eland 17
150 Kristian Pallesen 17
151 Michael Clausen 16
152 Lars Møller 16
153 Jan Jensen 16
154 Kr. Skovgaard L. 16
155 Ishan Hu 16
156 Steen Hansen 16
157 Søren Lund 16
158 Mathias Ditlevsen 16
159 Peter Junker 15
160 Niels Knudsen 15
161 Tonni Frøsner 15
162 Michael Rasmussen 15
163 Anders Scharfe 15
164 Nicolai 14
165 Morten Jacobsen 14
166 Lars Hansen 14
167 Jørgen Jørgensen 14
168 Claus Nygaard 14
169 Jacob Kaufman 14
170 Claus Madsen 13
171 Carsten Hansen 13
172 Ove Hededam 13
173 M. Jacobsen(røde) 13
174 Ib Hansen 13
175 Henrik Østergaard  13
176 Anders Klokker 13
177 Jonas Eland 13
178 Michael Brødholt 12
179 Peter Hørg And. 12
180 Per Jørgensen 12
181 Martin Munk 12
182 Claus Nielsen 12
183 Jesper Lagford 12
184 Michael Pedersen 12
185 Frederik Lauridsen 12
186 Kim Brønd 12
187 Jens W. Sørensen 11
188 Jan Østergaard 11
189 Thomas Larsen 11
190 Teddy Hansen 11
191 Per Hansen 11
192 Jørgen Andersen 11
193 Jens Andersson 11
194 Michael Dudek 11
195 Rene Madsen 11
196 Kristian Jel 11
197 Jens Adriansen 10
198 Thomas Hestelund 10

199 Lars Jacobsen 10
200 Kim Pedersen 10
201 Ivan Jørgensen 10
202 Martin Vangsø 10
203 Asmus Jessen Rubæk 10
204 Per Skeby 9
205 Paw Pedersen 9
206 Morten Magnusson 9
207 William Kalør 9
208 Brian Hansen 8
209 Bjarme Schmidt 8
210 Steen J. Hansen 8
211 Ole Pedersen 8
212 Folmer L. Nielsen 8
213 Kim Lund 8
214 Martin Johansen 8
215 Rene Nissen 8
216 Mikkel Østergaard N 8
217 Sebastian Tofte 8
218 Mads Radoor 7
219 Daniel Pedersen 7
220 Rene Mouritsen 7
221 Martin Sørensen 7
222 Jens Madsen 7
223 Jacob Eriksen 7
224 Dennis Nielsen 7
225 Claus Bøje 7
226 Stefan Hansen 7
227 Michael Reifling 7
228 Thomas Andersen 6
229 Søren Axelsen 6
230 Poul Schjerning 6
231 Per Knudsen 6
232 Morten Henriksen 6
233 Kent Kirkegaard 6
234 Jacob Hansen 6
235 Asmus Rubæk 6
236 Frank Bern 5
237 Thomas Jacobsen 5
238 Mads Brunse 5
239 Jørgen Jørgensen 5
240 Jacob Skovgaard  5
241 Claus Sommer 5
242 Thomas Hansen 5
243 Jannick Knudsen 5
244 Nicky Schwaray 5
245 Nicki Bay 5
246 Bjarne Trykker P. 4
247 Martin Eriksen 4
248 Kim Hansen 4
249 Frank Bern 4
250 Arne Jørgensen 4
251 Daniel Hansen 4
252 Mads Sørensen 4
253 Kasper Larsen 4
254 Kaj Balsner 4
255 Thomas Hansen 4
256 Kasper Eland 4
257 Jens Henriksen 3
258 Jan B. Hansen 3
259 Thomas Stiegsen 3
260 Mads Bæk 3
261 Mikkel Jensen 3
262 Kristoffer Mostrup 3
263 Søren Ø. Andersen 2
264 Søren Nielsen 2
265 Steen Nielsen 2
266 Steen Jørgensen 2
267 Steen Grønning 2
268 Palle Jørgensen 2
269 Thomas Dongsted 2
270 Mads Bech 2
271 Carsten Fox 1
272 Niels Erik Stidsen 1
273 Morten Henriksen 1
274 Mogens Nielsen 1
275 Mich. Christiansen 1
276 Martin Johansen 1
277 Martin Frederiksen 1
278 Kim Nielsen 1
279 Henrik Jespersen 1
280 Hans B. Hansen 1
281 Claus Wilsted 1
282 Christian Rahn 1
283 Carsten Asmussen 1
284 Bjarne Sørensen 1
285 Bj. Pedersen(Tofte) 1
286 Andr. Clemmesen 1
287 Jens Andriansen 1
288 Kasper Jørgensen 1
289 Mathias Jørgensen 1
290 Lasse Boisen 1
291 John Hansen 1
292 Kim Pedersen 1
293 Klaus Svendsen 1
294 Jan Eriksen 1
295 Henrik Petersen 1
296 Daniel Johansen 1
297 Taus Hansen 1

antal spillede kampe på 1. holdet til og med efterår 2014

BRYLLE 
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Fodbold FItness
Fodbold FItness 
For damer/pIger 
I alle aldre
Fodbold Fitness i Brylle Boldklub er helt nyt med opstart i  
august 2014 . Det er blot klassisk damefodbold, men det 
skiller sig dog ud på den måde, at målgruppen bliver lidt 
bredere, og dermed ikke kun er for damer, som i forvejen  
kan spille fodbold .

Med Fodbold Fitness ønsker vi at få fat i flere damer/piger/
mødre i lokalsamfundet, som synes det er hyggeligt med 
fodbold, og som savner et alternativ til anden form for motion . 
Flere af damerne kender til fodbold, fordi de har drenge og pi-
ger, som ofte spiller kamp og stævner, hvor forældrene også 
er med . Udover at have interesse i selv at spille fodbold,er der 
også sammenhold og samvær, som er godt at være en del af . 

Det stilles ingen krav til tidligere fodbolderfaring. Der er flere 
helt nybegyndere, og det er dermed en skøn blanding af let-
tere erfarne og nye, som ønsker at lære at spille fodbold . 

Fodbold Fitness er naturligvis for motionens skyld, men i høj 
grad også for det sociale . 

Fodbold Fitness i Brylle startede til en sommerfest i Boldklub-
ben, hvor to-tre halvberusede damer syntes, at det kunne 
være sjovt at få et damehold i Brylle igen . Det er 7-8 år siden, 
der sidst har været et hold, og det er nogle af de damer fra 
dengang, som nu atter har lyst til at spille fodbold . Det tog 
ikke lang tid, før nogle andre var med på ideen, og i løbet 
af et par timer var træneren også fundet . Der blev hurtigt 
oprettet en Facebook-gruppe, hvor man inviterede folk, og 
der var stor interesse . Både rent sportsligt, men også socialt, 
heriblandt 3 . halvleg .

Da første træning fandt sted, var vi syv damer, ved anden 
træning var der seks skadede . Det var en lidt for hård opstart 
for muskler, som ikke var vant til at blive rørt på den måde . 
Holdet er nu oppe på 10 kontingentbetalende medlemmer, 
og der er fortsat tilkendegivelser fra damer, som ønsker at 
spille fodbold . 

Vi træner på banerne ved Brylle Boldklub, men måtte stoppe 
i uge 42, da det blev for mørkt . Vores træning er klassisk, god 
og målrettet til interesse og niveau . Vi starter med opvarm-
ning, som altid er med bold eller på anden måde bevægelse 
med acceleration, men ikke løbetur og høje knæløftninger . 
Bagefter laves der øvelser med bold, to og to, tre og tre, alle 

mod alle, skyde på mål, og anden kamprelateret træning .  
Vi slutter af med en lille kamp på to mål . 

Udover den fysiske træning er det i høj grad også latter-
musklerne, som bliver trænet, og det må en mandlig træner 
bare vænne sig til :-) Og det gør han så!

Efter udstrækning går vi ofte i klubhuset, hvor vi drikker 
en øl/vand sammen, mens vi rafler ‘løgn’, som jo også er 
klassisk - specielt for fodbold i Brylle Boldklub . Det er utrolig 
hyggeligt, vi griner og snakker om aftenen, og vi lærer hin-
anden at kende på kryds og tværs . Inden fodbold startede, 
var der flere, der ikke kendte hinanden, men blot genkendte 
hinanden, når vejene krydses på en lokale skole . Nu er det 
lokale netværk blevet større, og det gør samarbejdet endnu 
nemmere, når man også mødes uden for fodbold, fx . i børne-
haver, skole etc .

Til februar/marts starter vi op igen og er atter klar med min . 
10 medlemmer og forhåbentlig flere, som har planer om også 
at prøve Fodbold Fitness .

Planen på den lange bane med Fodbold Fitness er ikke, at vi 
nødvendigvis skal have tilmeldt hold til turnering, men blot 
have dette som et motionstilbud og alternativ til fitnesscen-
tre, badminton, håndbold etc .

Vi ønsker at spille fodbold på hyggeniveau, men med læring 
og udfordring, samt for at have det sjovt . Og det bakker vores 
klub, Brylle Boldklub, heldigvis også op om .

Morten Nielsen, træner
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Vi starter markeringen kl 13 .15 på Tingstedet under Kvinde-egen, 
der blev plantet for netop 100 år siden på dagen, hvor kvinderne 
fik valgret. Odense-Korupblæserne giver et par numre, hvorefter 
vor præst, Dorthe Therp Dahl, kl . 13 .30 afholder en festgudstjene-
ste i Brylle Kirke . Så går vi over på den anden side af Ryttergade til 
Rytterskolens have, hvor festlighederne fortsætter .

Rytterskolens Bestyrelse

Kører man gennem Brylle ad Ryttergade, kan man ikke undgå 
at lægge mærke til den flotte, gamle Rytterskole, som ligger 
højt hævet over vejen .

Skolen blev grundlagt af Fredrik den fjerde i året 1721, og 
den fungerede som skole helt til 1963 . Skolen kom nu til at 
fungere som bibliotek for lokalområdet, indtil det i 2003 blev 
flyttet ud på Brylle Skole. Hvad skulle bygningen nu anvendes 
til? Der blev indkaldt til et møde, og her blev der stiftet en 
forening, som fik navnet ”Rytterskolens Venner”. Foreningens  
formål er at værne om og bevare Rytterskolen i dens nuvæ-
rende form, samt at skabe et godt og meningsfyldt miljø for 
brugerne af Rytterskolen . Enhver borger, der tilslutter sig 
foreningens formål, kan optages som medlem .

Rytterskolen rummer ”Lokalhistorisk arkiv for Brylle, Tom-
merup og Verninge”

Skolen er et brugerhus og kan som sådan benyttes af enhver 
forening, som er medlem af Rytterskolen . Desuden er den 
kommunale dagpleje fast bruger af skolen . Mange foreninger 
og enkeltpersoner er medlemmer . Af foreninger kan jeg nævne 
de politiske partier, ældresagen, gymnastikforeningen, bebo-
erforeningen m. fl. For den beskedne sum af 30 kr. kan man 
blive medlem, foreninger betaler 200 kr .

Bestyrelsen

grundlovsdag 
5. junI 2015

rytterskolen

Det gamle billede af 
Rytterskolen er fra 
1935 . Den lille runde 
bygning er drenge-
toilettet .

Det nye billede er 
taget i januar 2015 .

Rytterskolen driver en filmklub, og den anden onsdag i hver 
måned viser vi film. Det er klokken 19, og der er gratis adgang 
for alle. Man medbringer selv sin kaffe.

FIlmklub

Tavlen ud til Ryttergade fra opførelsen i 1723 .

sÆt 
kryDs!
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Bedre og mere indbydende kan det da ikke siges, men julevejr 
var det ikke . Storm og regn hærgede landet . Alligevel stred ca . 
50 personer sig frem og fik den gode gamle jul helt ind på livet. 
Stedet var også det helt rigtige, vor Rytterskole fra 1721 . Her 
havde skolebørn holdt jul gennem et par hundrede år . Helt så 
gamle var de fremmødte dog ikke, men nogle havde gået på 
Rytterskolen i deres første skoleår .

Der var pyntet fint op på bordene med kristtjørn med røde 
bær og tændte stearinlys . I køkkenet på kogepladerne stod 
flere gryder med suppe og boblede, og duften var meget 
indbydende . Rytterskolens let genkendelige Julemand, iklædt 
forklæde, bød alle velkommen . Han havde samlet en række 
julesange, og de var omdelt på bordene . 

Vi startede med at synge de 2 første, og det gav juleappetit 
til suppen, der blev øst op i tallerkenerne fra et rullebord . 
Dertil var flutes og hvidvin. Så faldt roen over forsamlingen, og 
nu rullede ”Jul i den gamle købmandsgård” (fra 1951) frem 
på lærredet . Det var en fornem håndfuld af de gode gamle 
skuespillere, der medvirkede, og de talte tydeligt, så alle kunne 
høre og forstå . 

Filmen blev stoppet på et tidspunkt, hvor intrigerne kulmine-
rede, for nu var det næste rets tur . Fade med æbleskiver blev 
båret ind . Dertil var 4 slags syltetøj fra den gamle (Egedal), og 
herlighederne blev skyllet ned med varm gløgg med rosiner og 
mandelflager i. Der gnaskedes, suttedes og tørredes af med 
servietter, og sådan skal det også lyde og se ud ved en god 
dansk gammeljul . Så var maverne spændte til det yderste, og 
sidste del af filmen rullede over lærredet. 

Filmen endte naturligvis lykkeligt . Så sang vi atter en julesang, 
hvorefter julemanden takkede alle for fremmødet og ønskede 
en god jul. Rytterskolens Venner fik overrakt en julegave. Den 
blev pakket ud, så alle kunne være med ved afsløringen . Det 
var en indrammet tegning af Brylle Kirke fra 1937 . Mange tak 
til giverne .

Dernæst gik oprydningen i gang, og det var nødvendigt, for kl . 
7 næste morgen startede håndværkerne med en stor, nødven-
dig og bekostelig renovering af filmlokalet. Det var absolut en 
meget velkommen julegave fra vor kommune .

Ole Sand

jul på rytterskolen
jul på rytterskolen
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Se film på STARK.dk

“ KompRomiS... 
deT fungeReR iKKe foR mig”

Martin Agerbo Murermester

STARK Tommerup 
Møllebakken 34 • 5690 Tommerup • Tlf. 6376 1200 

Tommerup_Profil_A6.indd   1 10/31/12   2:30 PM

Brylle

Få et OK Benzinkort med en sponsoraftale, så støtter du Brylle Boldklub med 6 øre 
hver gang du tanker benzin eller diesel. Når du har tanket 500 liter, får Brylle Boldklub 
en ekstra bonus. Det koster dig ikke ekstra - OK betaler hele beløbet. Har du et 
OK Benzinkort i forvejen, kan du også få det tilknyttet en sponsoraftale.
Bestil et OK Benzinkort med sponsoraftale på www.ok.dk. 

Tank billigt 
og støt
Brylle Boldklub



29

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

• Hvidevarer
• El artikler
• Belysning
• Køkken

• Bad
• Brugskunst
• Små-El
• Garderober

Knarreborgvej 30 ∙ 5690 Tommerup ∙ Tlf. 64 75 16 40
Fax 64 75 18 58 ∙ www.eldoradoweb.dk

Jeanette John Mark Per Simon Thomas Bastian

Det er
fagmanden,
der er

bagmanden!

Udlejning
Kontakt:

Arne / Betty Nielsen
Mobil: 40 11 11 15

Brylle Fritidscenter
Tobovej 30 · 5690 Tommerup · 64751630

arneogbetty@gmail.com

www.brylle-tomrer.dk

Her bygger

guld · sølv · ure
tallerupvej 26 · tommerup st. · tlf. 64 76 33 80

kunde-  bag forretningen



 

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

30

NYT SYN Tommerup
Tallerupvej 8 . DK-5690 Tommerup

Tlf: +45 64 76 10 13
www.nytsyn.dk

klargøring til syn
rustarbejde
Forsikringsskader
Bremser og styretøj
service

Autogården tommerup
v/ Frank Hansen 
tallerupvej 6
5690 tommerup st.
Mobil 30117631
Fastnet 64761412

Glasarbejde • Nybygning • Tilbygning
Ombygning• Tagarbejde • Renovering
Speciale: Døre og vinduer efter mål

TalleRupvej 49 · TOmmeRup sT. · 5690 TOmmeRup

Tommerup
Tømrer & Snedker

64761075 81751020



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
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
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Lidt ud over  
det sædvanlige
Tommerup St.
Tallerupvej 16
5690 Tommerup
Tlf. slagter 64 76 15 76 
Tlf. kontor 64 76 14 18
Fax 64 76 14 21
Giro 3 00 66 11

Smart tøj og sko
Vi har bl.a. Bessie, Frandsen, Fransa,

inFRONT, 2-Biz, ReMind, Peppercorn, Skovhuus, 
Sol-Design og Triumph

Tallerupvej 23 · Tommerup St. · Tlf. 64 76 15 88
Algade 34 · Haarby · Tlf. 64 73 24 66

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

Totalentrepriser · Bygningsrenovering · Om- og tilbygninger
Kirkekalkning · pejse · Badeværelser · Reparationer

MUReRMeSTeR
HeNRik SVeNDSeN

TOMMeRUP ST.

TlF. 64762601 / 40164208

 

        Bilka 
 

   

T.T MULTISERVICE 
Levering af kød og grøntsager 

Mad ud af huset 
Tlf. 25 17 60 80 

torben.alex@jubii.dk 

Åbningstider:
Mandag-fredag kl. 09.00-17.30
Lørdag kl. 09.00-12.30

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



Hyldegårdsvej 1 · 5690  Tommerup · Tlf. 64 75 12 11 Vi mødes i Brugsen!

Lillesmedens VVS

autoriseret vvs installatør
Erik Hansen
Ternevej 21 · 5690 Tommerup

Telefon 64 75 11 12
Mobil 24 44 67 15

Brylle AutoBrylle Auto
v/Kent Højmark

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

Vaskehal åbent 7.00-22.00

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
udgravningog 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


