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3L flyttede til Brylle i 1989 da vi samlede vores 
aktiviteter under et tag. Vi fik nye naboer og et nyt 
sted at være på Vibækvej og det har jeg sat stor  
pris på lige siden. Vi nyder gavn af de mange an-
satte, der kommer fra Brylle og omegn og de man-
ge mennesker fra området, der dukker op i stort tal, 
når vi har haft noget at fejre hos 3L. 
 
Det er fantastisk at se det store engagement og  
de mange initiativer, der findes her i Brylle. Alt lige 
fra kulturhus, forsamlingshus, zumba, jump, tennis, 
petanque, boldklub, cirkeltræning, dans, spring, en 
årlig musikfestival, rideskole, lokalhistorisk arkiv, 
skole, gårdbørnehave, brugs og nok meget mere. 
 
Alle disse aktiviteter er skabt af de mennesker, der 
bor her, og det har afsæt i frivilligt engagement, et 
foreningsliv og viljen til at passe på og pleje alle 
disse aktiviteter. Byen har skabt værdier, som er 
danske og som ikke findes så mange andre steder  
i verden. 
 
På 3L arbejder vi mest med udenlandske kunder, og 
eksporterer næsten alt det vi udvikler og pro-duc-
erer. Vores mange udenlandske partnere er meget 
fascinerede af den danske kultur og har lært betyd-
ningen af ordet ”hygge”, som ikke kan oversættes til 
andre sprog; men må forklares.  
 
Vores israelske distributør nævner hver gang, han er 
i kontakt med vores kundeservice, at ”Danmark er 
det bedste land i verden” og sender modne grape-
frugter til os alle sammen hver jul.  
Vores amerikanske partnere siger at ”Alle borgere  
i et land burde have lige adgang til hospitalsvæsen 
og uddannelse som i Danmark”.  
 
I Israel er der konstant konflikter med de omgivende 
lande og intern splittelse, på grund af en manglende 
vilje eller evne til at acceptere hinandens forskellige 
trosretninger.  
I USA har man gjort forsøg på at indføre helbreds- 
og uddannelsestilbud, så alle kan få samme grund-
læggende muligheder. Derovre har man en kultur, 
hvor man er ”sin egen lykkes smed”. Når jeg har 
kontakt til folk i USA, så bliver jeg ofte spurgt om 
der så ikke snydes med systemet, og når jeg så 
svarer, at det gør der jo nok i en eller anden grad – 
så er deres omgående konklusion at ”det vil ingen 

BRYLLE OG VERDEN
SET FRA VIBÆKVEJ 100 AF HANS LYHR

3

LE
DE

R
LE

DE
R

acceptere”. Så er der ikke den tillid til systemet  
eller til hinanden og det bliver en barriere. Sådan 
oplever jeg, at der er den ene årsag efter den an- 
den rundt om i verden, der gør at den danske mo-
del, ikke vil fungere andre steder – selvom man 
egentlig gerne vil. 
 
Foreningslivet, frivilligt samarbejde og sammen-
holdet stammer helt tilbage til andelsbevægelsen, 
der blev startet op af dansk landbrug og er grund-
laget for de værdier, der i dag tegner Danmark, og 
som man stort set ikke finder andre steder i verden. 
 
Her i Brylle finder jeg alle disse værdier i overflod, 
og som det jo ikke er lykkedes at fastholde i sam-
me høje grad i alle landsbysamfund rundt omkring  
i Danmark. 
 
Det definerer også den virksomhedskultur, vi har på 
3L, hvor vi har flade hierarkier, samarbejde på tværs, 
engagement, frivillighed og en fælles forståelse af 
frihed under ansvar – og hygge.  
 
Hvorfor skriver jeg så alt dette, som vi alle jo godt 
ved – jo, fordi jeg synes, vi ofte glemmer, hvad det 
er, vi selv har skabt, og hvor vigtigt det er at sætte 
pris på det og kæmpe for, at det bliver ved. 
 
En kultur som i Brylle og på 3L kommer ikke af sig 
selv, og hvis den ikke bliver passet og plejet, så for-
svinder den. Og hvad der er opbygget over mange 
år, vil have svære vilkår for at blive genskabt. 
 
Så husk på hvad det er vi har skabt og sæt pris på 
det og fortsæt med at kæmpe for det. 
 
God sensommer til alle i Brylle og omegn og tak til 
dem som gør en indsats, for det vi har skabt. 
 
 
Med venlig hilsen Hans Lyhr 



Der er sket meget og nu er vores hverdag nærmest normal. 
Op til jul kom julemanden forbi, selvfølgelig på afstand og vi 
måtte starte året med at holde fastelavn hver for sig.  
 

         DE PRIVATE BØRNEPASSERE
                   HVAD  ER DER SKET SIDEN SIDST

Til påske kunne vi være  
udenfor, vi ledte efter  
påskeharen og fandt  
den på ”det grønne”.                                                                                                                                 
 
 
 
 
Vi har holdt dagen for de private børnepassere. Her mød-
tes vi i staudehaven ved kirken og legede, bl.a. med fald-
skærm. Vi lagde også nogle malede sten rundt omkring i 
byen.                                                                
 

Vi har nået at indvie et nyt legehus, ved den  
lejlighed spiste vi pølser og brød.                                                                   
 
I juni har vi taget forskud på OL, som jo af- 
holdes senere på året. Vi kalder det mini-OL 
og børnene deltager i forskellige aktiviteter. 
Forhindringsbane, kast med ærteposer osv..  
Alle børn gennemførte og fik et diplom.  

Vi fejrede også  
Skt. Hans med  
bål og sangen  
om Heksemutter.                                                                                 

I skrivende stund  
nærmere vi os  
sommerferien og  
vi håber, alle får  
en dejlig sommer.  
Vi glæder os til  
efteråret, når vi  
igen kan komme  
i legestue i hallen.  
Der kommer til at  
ske en masse  
ting bl.a. udflugt  
til Galaksen. 
 
Rigtig god sommer til alle. 
 
Mette    tlf. 2871 3792                                                                                                                                            
Birthe    tlf. 2829 1587                                                                                                                                           
Johnna tlf. 6133 42224



RIDE KLUBBEN
        DANMARK DEJLIGST HAVEKONCERT

I kan godt sætte kryds i kalenderen d. 21 aug.  
Meget skal gå galt for, at vi ikke IGEN, kan gen- 
optage de Traditionsrige gratiskoncerter i haven  
TOFTEVEJ 50, RENDER 5690 TOMMERUP  
(TOMMERUP RIDEKLUB)  
 
Musikken er på plads og de spiller i nævnte  
rækkefølge: 
 
NIGHT RIDERS. 60 - 70 rock and roll band.  
ELPS Musik og hyldest til Kim Larsen.  
ALBERTE. Kendt for mange ørehængere til  
både børn og voksne.  
STRANGERS IN TOWN Svendborg band  
med let tilgængelig musik. 

CORONAPAS:
Som der ser ud nu er vi pålagt at checke  
Coronapas. Det vil foregå ved indkørsel til  
parkering og for gående og cyklister ved  
indkørslen imellem ridehus og lade. Håber  
på jeres forståelse og i gør det meget nem- 
mere, hvis passene er klar. Vi kan håbe på,  
at denne sidste restriktion bortfalder. 
 
Håber vi ses til en hyggelig eftermiddag og aften.  
 
Pva TOMMERUP RIDEKLUB 
Kjeld

Night Riders

En Lille Pose Støj

Alberte W
inding
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         LOKALHISTORISK ARKIV   
           SINE I RYTTERGADE 14

Det gamle Brylle-billede viser 
Hansine Larsen stående ved 
sit hjem, Ryttergade 14 i Brylle. 
Hansine – til daglig bare kaldt 
”Sine” – var født i huset 1856 
som datter af træskomager Lars 
Christian Andersen og hustru, 
Gertrud Hansdatter. Sine levede 
ugift og ernærede sig som sy- 
erske og ikke mindst som orga- 
nist ved Brylle Kirke. Hun overtog 
barndomshjemmet, men solgte 
det, da hun flyttede ud på alder-
domshjemmet, ud på Asylet i 
Gundestrup hvor hun døde 85 år 
gammel i 1942. 
 
På det gamle Brylle-kort fra 1810 ses den lille ejendom i Ryttergade 14, og historien 
går givet endnu længere tilbage. Det nuværende hus er ifølge BBR opført 1938. 
 
Oprindelig var der jord til huset. Jordlodden lå vest for Brylle, helt ude ved 
Vesterlaugsvej, men lodden blev solgt fra allerede midt i 1800-tallet.  
 
Margit Egdal - Lokalhistorisk Arkiv i den gamle rytterskole i Brylle

Sine ved det gamle hjem i Ryttergade omkring 1910.

Det ny hus i Ryttergade 14 opført 1938. 
Foto Sylvest Jensen Luftfoto 1959  

Ryttergade 14 i Brylle i dag. 

Sine Larsen – organist i Brylle Kirke.
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         LOKALHISTORISK ARKIV                BRYLLE BOLDKLUB
         TENNIS 

BRYLLE 
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Nærdemokratiet skal styrkes

Vagn Top

Brylle skal høres:
Lokalrådets rolle i dialogen med kommunens politikere og administration skal i den 
grad styrkes. Gang på gang opleves nærmest overgrebslignende situationer hvor 
beslutninger om Brylleområdet bliver truffet, uden at nogle af vores foreninger eller  
råd bliver involveret. Det dur ikke. Byrådet har et erklæret mål om at udvikle dialog- 
en med lokalområderne, så de kan blive stærke udviklingsmotorer for området og  
for kommunen. Flot teoretisk målsætning som desværre ikke virker i virkeligheden,  
i hvert fald ikke i Brylle Sogn. Desværre har vi efterhånden mange grelle eksempler  
på egenhændige kommunale initiativer som bare bliver praktiseret, og massakren  
på Det Grønne Område er nok det værste eksempel. Selvfølgelig går folk i Brylle også 
ind for at øge biodiversitet, men hvorfor må brylleborgerne ikke være med i planlæg-
ningen om hvordan det kan indpasses i arealets anvendelse?

Bevarelse af kulturmiljøer: 
Rundt om i kommunen ligger der skønne lokaliteter, små oaser af stor værdi for  
alle os der bor i nærheden, og for dem der kommer forbi. Et af disse kulturmiljøer  
er Rytterskolen på Ryttergade. For mig er bygningen bevaringsværdig med sin 300 år 
lange historie. Engang Brylle skole og nu samlingssted for en lang række foreninger 
samt tilholdssted for Lokalhistorisk Forening. Bygningen pynter og emmer af historie. 
Desværre er hverken Rytterskolen, Det lille stråtækte hus ved Verninge Kirke eller den 
øverste del af Mads Hansens Gade bevaringsværdig, i hvert fald ikke i den kommunale 
administration. Bygningerne er til salg, og kan sælges uden nogen bevaringsværdig 
status. Jeg vil kæmpe for at bevaringsværdige kulturmiljøer i hele kommunen bliver 
registreret og respekteret.   
 
Vagn Top, byrådskandidat i Assens Kommune for Det Konservative Folkeparti.Brylle 

skal høres 
 Bevarelse af

kulturmiljøer 
 

Tennis sommer 2021

Så skulle der gerne være gang i tennissen, og vi håber at der  
er mange der bruger banerne, og får noget glæde af aktiviteten.  
Vejret har da været rimeligt til at kunne spille. 
 
Og så kommer den igen, den med at passe på banerne, så alle  
har glæde af dem i hele sæsonen, og huske IKKE at spille på  
dem hvis de er for bløde, så man laver spor i dem. Det er det 
samme vi siger til jer hvert år, også at man skal huske at vande 
banen inden at man spiller, hvis den er meget tør og igen når  
man er færdig med at spille.  
 
Alle tennisspillere ønskes en rigtig god sæson, og vi håber på 
dejligt tennisvejr. 
 
God kamp til alle. 
Brylle Tennis
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                      LANDSBYORDNINGEN
       AGERHOLM GÅRDBØRNEHAVE

Farvel til Agerholm 
Da vi første gang afleverede vores små 3-årige poder i  
børne-haven, var der ingen der vidste, hvad de næste år  
ville byde. Vores 3 år på Agerholm blev alt andet en forud-
sigelige. Når man som os vælger en gårdbørnehave, er det 
fordi man vil give sit barn det bedste. Friheden til at være, 
friheden til at lære, friheden til at løbe (langt), klatre (højt) og 
friheden til at udfolde sig. Man ønsker, at barnet får de bedste 
muligheder for at lære at omgås både dyr og mennesker og 
give plads til liv og forskelligheder. 
 

            OG  VUGGESTUE

Da pandemien overtog vores hverdag i marts 2020 blev 
vores frihed med et trylleslag ændret. Familier oplevede 
månederne med hjemsendelse meget forskelligt. Børn 
og arbejde skulle gå op i en højere enhed. Selvom 
børnehaven var tom og livet stod næsten stille i den 
store have, var vi ikke glemt. Pædagogerne ringede 
hjem til os for at høre, hvordan vi trivedes. Det gav en 
tryghed i alt det utrygge. 
 
Da Danmark åbnede igen, var vi trætte - og spændte 
på den verden, som vi nu skulle forholde os til. For 
nogen føltes den farlig og svær at navigere i. 
Den frihed, som ellers kendetegnede vores børnehave, 
var der ikke længere. 
Friheden til at aflevere langsomt, at sidde med sit barn 
og spise morgenmad, at kysse farvel i døren og lige 
tjekke garderoben, blev inddraget fra den ene dag til 
den anden. Agerholm, vores store dejlige frirum, var 
pludselig forvandlet til et fort. 
 
Den daglige snak med pædagogerne skete gennem 
en gitterlåge, mens madpakker og skiftetøj blev stablet 

i lag i armene på dem. Børnene måtte ikke komme ind, før 
de var desinficeret i den toiletvogn, som var stillet op på 
P-pladsen. Det føltes… Tomt og uvirkeligt. 
 
Heldigvis kom sommeren os i møde og solen begyndte, på 
mange måder, at skinne igen. Smittetallet blev lavere, og vi 
blev igen inviteret ind i haven. Hverdagen var næsten normal. 
Så kom 2. etape af pandemien og ramte os med 100 km/t. Vi 
sagde goddag til mundbind, afspritning og restriktioner om 
afstand i garderoben. 

Hver morgen i vinterhalvåret kunne man se børn og forældre 
stå og klapre tænder, mens de ventede på at komme ind i 
garderoben. Ja, det var lige før man sagde undskyld til den 
næste i køen, hvis det havde taget lidt længere tid at kysse 
farvel den ene dag. 
 
Men igen er sommeren kommet os i møde - restriktionerne 
er blevet færre. Og den anden dag holdt vi afslutning for  
vores nu skoleparate unger, som skal videre efter sommer-
ferien. En dag, hvor solen skinnede fra en skyfri himmel, der 
blev serveret hyldeblomstsaft, fuglene fløjtede og ungerne 
løb for fulde gardiner ud af lågen, hvor de blev modtaget i  
en kæmpe bamsekrammer af mor eller far. Det føltes næsten 
som en helt normal dag i et helt normalt liv. 
 
Og vores børn er klar til skole! Agerholms voksne har formået 
at give børnene en tryg og stabil hverdag i en pandemi, hvor 
den ene restriktion har overtaget den anden. 
 
I en verden, hvor adskillelse, ensomhed og afstand har fyldt 
rigtig meget, har Agerholm formået at skabe et sammenhold 
mellem store og små. Vores store børn har fået lov at opleve, 
hvordan man drager omsorg, passer på hinanden og leger 
på tværs - ude i naturen - med det, man har. Den Agerholm, 
som vi afleverede vores børn i den første dag, er ikke den 
Agerholm, vi har sagt farvel til nu. Det er en børnehave og  
en vuggestue i forandring.
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                      LANDSBYORDNINGEN

Når I nu om lidt går ud af døren og ud i fremtiden, så håber jeg, 
at vi har givet jer det fundament som gør, at I kan skelne mellem 
sandhederne, at I har en tolerance, der også kan få jer til at sige 
fra, og at I har fået evnen til at vælge de vigtige fællesskaber.   
 
”I har i de sidste 7 år været en del af vores værdigrundlag. Det 
er måske ikke noget, som har fyldt ret meget i jeres hoveder, 
men i jeres læreres har det. De har søgt at lære jer om gensidig 
respekt, alles ret til et godt fællesskab, alles ret til læring. De 
har lagt trædesten, så I alle kunne udvikle jer i trygge rammer 
– alt sammen Brylle Skoles værdigrundlag, og jeg håber I tager 
meget værdifuldt med herfra og er blevet klogere på, hvad der 
er værdifuldt for jer. 
 
“Ude i den nære fremtid starter det, som nogen kalder karakter-
ræset, hvor der er direkte afregning i forhold til krav og retnings-
linjer, og hvor I vurderes på om I har nået det, som staten har 
sagt at I skal lære. Her har jeg lyst til at slå fast, at det ikke kun 
handler om hvilke karakterer I går ud og får – men også hvilken 
karakter I har som menneske” 
 
Ovenstående afsnit er fra min afslutningstale til vores elever i 
nu 7.klasse. Vi fik sagt farvel med manér om end i en Corona-
udgave. For bare få uger siden havde jeg ikke troet, det mu- 
ligt at kunne samles heroppe - elever og forældre til fælles af-
slutning. Heldigvis blev det en mulighed og en festlig og god 
afslutning.

Det er fantastisk skønt at være sammen igen. At se 
eleverne søge hinanden på tværs af årgange her i 
sommer-SFO og bare NYDE at være sammen. Corona 
har lært os noget om vigtige fællesskaber, noget om 
hvad der er værdifuldt og i det nye skoleår vil vi i 
landsbyordningen tage fat i netop vores værdier, som 
trænger til en opfriskning, så vi er samlede om hvad 
der er værdifuldt for os. 
 
På mange måder er det med lettelse, at vi slutter 
skoleåret af i år – sidste skoledag med feriesang, 
flagallé og ny tradition – en ferie-is. 
 
Lettelse over at vi er kommet godt igennem uden at 
skulle lukkes ned igen, lettelse over at vi kigger ind i et 
nyt skoleår med færre restriktioner, mere fællesskab 
og en fælles skoletur til Legoland som en dejlig op-
start. Det kan da kun blive godt. 
 
På vegne af fællesbestyrelsen og medarbejdere ved 
Brylle Landsbyordning ønsker vi alle en god sommer 
– Vi ler op mod solen og håber den vil skinne til ferien 
er forbi. 
 
Skoleleder 
Betina Faaborg

                          SKOLELEDERENS KLUMME
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                      LANDSBYORDNINGEN

De sidste par måneder har vi her på skolen haft nogle  
besøg af den dygtige og kreative fotograf, Lasse Skov  
fra Verninge. Vi har fået taget en masse lækre billeder  
i både skolen, i SFO’en og i Agerholm. 
 
I løbet af efteråret bliver landsbyordningens hjemme- 
side opdateret med ny information, nye billeder af  
vores hverdag og af alle de skønne voksne, du kan  
møde på Brylle Skole, i vuggestuen og i børnehaven.  
Det er de voksne, som hver dag er med til at give  
Brylles børn en tryg og lærerig hverdag. 
Vi får også produceret en film, som vi glæder os  
rigtig meget til at vise på den nye hjemmeside og  
på vores Facebookside. 
 
Følg med på www.brylle-skole.dk.  
Her i BrylleBorgeren kan du lige få et smugkig på  
nogle af de fine billeder, vi har fået taget.

            NY HJEMMESIDE TIL LANDSBYORDNINGEN
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I 5690 - VORES LOKALOMRÅDE!
VELFÆRD & UDVIKLING

Socialdemokratiet i Tommerup har 4 kandidater på listen til kommunalvalget 
den 16. november 2021, der har dit lokalsamfund højt på dagsordenen:

Lone Akselsen 
Brylle

Ashil Farokh
Tommerup st.

Charlotte Vincentz Pedersen
Tommerup st.

Lone Hegaard Andersen 
Brylle

Vi vil arbejde for et Assens der hænger bedre sammen! Lokalområderne i vores  
kommune har forskellige styrker, der skal understøttes forskelligt. 

Vores lokalområde er særligt attraktivt for tilflyttere. 
Derfor skal udbuddet af byggegrunde og udvikling af boliger prioriteres i vores område!

• Vi vil ikke være den kommune, der bruger færrest penge på vores børn og ældre!

• De lokale frivillige i Brylle gør et stort og flot stykke arbejde, som SKAL understøttes 
af kommunen! Det gælder også græsslåning og udvikling af vores Grønne Område.

• Vores Rytterskole skal IKKE sælges! Det er en sjælden og historisk bygning, der ikke bare  
huser det Lokalhistoriske arkiv, men også kan fejre 300 års dag i år. 

Rytterskolen er et stykke Danmarkshistorie, og kommunen bør sikre dens bevarelse.

DIN STEMME GØR EN FORSKEL FOR DIT LOKALOMRÅDE.
Sæt kryds ved Socialdemokratiet den 16. november.

Velfærd og udvikling hænger sammen og kan ikke skilles ad. 
Flertallet i byrådet har alt for længe nedprioriteret velfærden i vores kommune.

Det handler ikke om midler til velfærd - det handler om prioriteringer!

SOCIALDEMOKRATIET TOMMERUP ØNSKER DIG EN RIGTIG GOD SOMMER.



 

     VERNINGE HUSFLID
Billede skole – Brylle 
Starter onsdag 25. august kl. 15.00 – 16.25 
Underviser Jytte Jensen 
 
I billede - skolen vil vi lade os inspirerer af gamle 
og nye kunstnere.  Øve os i at male og tegne med 
akvarel og akryl maling - lade os inspirere – få nye 
ideer og videre udvikle dem. 
Børnene er velkommen til at få en gratis prøvegang  
- se om det er noget for dem. 
 
Vi glæder os til at se jer. Pris 720 kr. 
Huset 45, Tobovej 45, 5690 Tommerup 
 
Sensommeren byder på kurser af forskellige 
slags – se mere på www.verninge.husflid.dk   
tlf. 64762294 – verninge@husflid.dk 
 
Seniorkoret starter igen fredag17. september  
kl. 13.30 – 15.45 
Kirkestræde1b sognehuset i Brylle.

Middelhavsmad 
Beklædningssyning 
Møbelpolstring 
Klassisk violin 
Ryd op i dit rod 
Akrylmaling 
Sølvarbejde 
Trædrejning 
Læderarbejde 
Tunesiskhækling 
Yoga og motion i naturen 
 
 
Tilmelding og info: www.verninge.husflid.dk

KURSER
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     NO NAME MC
Fællesskab og sommerhygge i No Name MC 
 
I det lille lokalsamfund i Brylle ligger en af No 
Name’s afdelinger Middle Island. Som dyrker 
fællesskab og Motorcykler. 
 
Endelig efter corona, var det muligt at se en 
masse venner igen. Fællestur, grill og hygge var 
lørdagens emne, også lige en Landskamp, hvor 
der blev spillet noget godt fodbold, som heldig- 
vis gav et positivt resultat til Danmark.. 
 
Man er altid velkommen til en øl, vand, eller en  
tår kaffe. 
 
GOD SOMMER 
 
LR 
No Name MC Denmark

BRYLLE
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                                    BRYLLE GYMNASTIKFORENING

 
 
 

 

 

 

Mandag:   Spring – alle årgange   kl. 16.30-18.00 
Christoffer Vestergaard Jensen, mfl.  Brylle Fritidscenter 
Hjælpere: Marie, Signe, Ida Marie og Josephine 
Voksen-barn   kl. 16.15-17.00 
Carina Larsen & Anna Gabs  Børn i alderen 1-3 år 
Cool Kids (Børn med særlige behov)  kl. 17.15-18.00 
Emma Rubæk Sørensen 

 
Tirsdag:     Jumping Fitness, begynder/let øvet kl. 17.00-17.50 
 Dina Korspang & Sabina Vestergaard Jensen Fra 16 år 
  
Onsdag:    Spilopperne    kl. 16.40-17.30 
 Frederikke Frehr Kristense, mfl.  Børnehavebørn, 3-6 år 

Hjælpere: Anne og Sofiia 
Zumba Fitness   kl. 19.15-20.30  
Dorte Risum    Fra 14 år, Brylle Fritidscenter 

 
Torsdag:    Old Girls    kl. 14.30-15.30 

Inga Rasmussen                                   Pensionister/efterlønnere, Brylle Fritidscenter 

Dance Kids   kl. 15.30-16.15 
Marie Krusell    0.-3. klasse, Brylle Fritidscenter 

Dance Mix   kl. 16.16-17.00 
Marie Krusell    4. klasse +, Brylle Fritidscenter 

Kids Jumping    kl. 17.00-17.50 
    2.-6. klasse 
Jumping Fitness, øvede  kl. 18.00-18.50 

 Dina Korspang & Sanne Scharff Nielsen  Fra 16 år 
Cirkeltræning   kl. 19.15-20.00 
Anette Clemmensen   Fra 16 år 

 
Badminton – spil selv 
Mandage og tirsdage i Brylle Fritidscenter og gymnastiksalen  
 

SÆSONPLAN 2021/22 
Sæsonstart uge 35 

For holdbeskrivelser og tilmelding – se mere på www.bryllegymnastik.dk 
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                                    BRYLLE GYMNASTIKFORENING
        BGF EFTERÅRSLØB  LØRDAG D. 9. OKTOBER 2021
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VORES LOKALSAMFUND    
skal være demokratiske og  

bæredygtige:  
- socialt, klima-mæssigt,  

og kulturelt.
 

Stem på Enhedslisten til  
kommunalvalget.

Fra venstre Camilla Sejerøe, Kaj Alstrup, Kirsten Hofset

ASSENS

NYT! - Mix hold i BGF. Hvad er det?  
 
Vi vil så gerne at vores medlemmer er glade for at 
være en del af BGF og får mest ud af deres penge, 
derfor vil vi i år prøve noget nyt og vi håber I vil tage 
godt i mod det. 
Løsningen vi er nået frem til er, at hvis man er tilmeldt 
Zumba, Løb, Jumping Fitness eller cirkeltræning til 
fuld pris, vil man kunne tilkøbe ”mixhold” til 350 kr. og 
dermed deltage i de andre ovennævnte hold i BGF i 
hele sæsonen. Man kan også blot vælge at købe mix-
hold til 950 kr. hvor man ikke tilmelder sig et fast hold. 
Prisen på begge løsninger er den samme. 
Dvs. for kun 950 kr. kan du deltage på 4 hold om ugen 
i BGF – det er da billigt. 
 
Man skal uanset hvilken løsning – huske at tilmelde 
sig den enkelte træning på det enkelte hold i app’en 
”min forening”, så instruktørerne ved hvor mange der 
deltager til den enkelte træning.  
Man kan ikke dele ”mix hold”, det er sat op til det 
enkelte medlem i BGF.
Vel mødt til en masse skønne træningstimer i BGF i 
sæsonen 2021/2022.

I Brylle Gymnastik forening (BGF) ønsker vi at afholde 
et helt nyt efterårsløb for både børn og voksne i loka-
lområdet.  
Det vil være start/mål foran Brylle fritidscenter.  
 
Løbet byder en rundetræning (ca. 1 km) der går fra 
fritidscenteret via stier igennem Krybilyparken og til-
bage til fritidscenteret igen. Den korte distance bety-
der, at løbet er et rigtigt familieløb. Her er der for den 
trænede løber mulighed for en lang distance, men også 
mulighed for at lokke ungerne med på en gåtur med 
hele familien.  
 
Deltagerne skal løbe/gå så mange omgange de kan nå 
på en time.  
 
Når løbet er overstået vil vi gerne byde deltagerne på 
lidt forplejning i form af kaffe/te, vand/saftevand, kage/
æbler samt hyggeligt samvær, hvis man ikke havde luft 
til at snakke ude på ruten. 
Der vil være toilet/omklædningsmuligheder i Brylle 
Fritidscenter, som er placeret ved start/mål. Her vil der 
også være væskedepot.  
 
Der vil være start kl. 10, med fælles opvarmning kl.9.45.  
 
Løbet vil være GRATIS for alle, men tilmelding 
påkrævet. 
Tilmelding foregår via foreningens hjemmeside  
www.bryllegymnastik.dk.  
 
Sæsonplan – se modsatte side.  
 
Børn med særlige behov 
Igen i år har vi et nyt hold på planen. Det er et hold for 
børn med særlige behov. Det kan være børn med både 
en diagnose eller andre behov, hvor det kan være svært 
at deltage på et hold med mange børn og mange fælles 
beskeder. Holdet er derfor begrænset til 12 deltagere. 
Se mere info omkring holdet på vores hjemmeside 
www.bryllegymnastik.dk 
 
Min forenings app 
 
I foråret introducerede vi app’en Min Forening, hvor 
deltagere kan se de enkelte træninger og andre akti-
viteter i foreningen og angive om de deltager i dagens 
træning. Det giver et godt overblik for både instruktører 
og foreningens medlemmer. Det er ligeledes en nem 
måde at kommunikere mellem trænere og deltagere 
på de enkelte hold. Vi udvider derfor konceptet til alle 
foreningens hold for sæsonen 2021/2022. Man skal 
stadig tilmelde sig og betale kontingent via hjemme-
siden, derefter opretter man en profil på Min Forening 
(find linket og vejledningen på foreningens hjemmeside 
www.bryllegymnastik.dk) og anmoder om adgang til 
det hold man har tilmeldt sig.  
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                BRYLLE FRITIDSCENTER  
  GENERALFORSAMLING MANDAG D. 21.06.21 KL. 19.00

3: Kasserens beretning 
 
Finn Henriksen gennemgår regnskabet for 2020. 
 
Kasserens beretning er godkendt 
 
 
4: Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen 
 
På valg er Finn Henriksen og Henning Berg 
Begge er genvalgt. 
 
 
5: Valg af 2 suppleanter 
 
På valg Henrik Østergaard og Bjørn Vikkelsøe-
Pedersen 
Valgt er Bjørn som 1. Suppleant, og Henrik som 2. 
Suppleant  
 
 
6: Valg af to revisorer  
 
På valg er Henrik Berg og Palle Knudsen 
Begge er genvalgt. 
 
 
7: Valg af to revisor suppleanter 
 
På valg er John Holst og Carsten Olsen 
Begge er genvalgt. 
 
 
8: Indkomne forslag 
 
Ingen indkomne forslag 
 
 
9: Eventuelt 
 
Kent Kirkegaard efterspørger levetid på 
eksisterende halgulv, da  
det fortsat er meget glat. 
Bestyrelsen svarer, at der er fokus på det, og at der 
pt er indkøbt ny maskine, samt gulvvask er sat op 
til at være oftere, og at vi nu afventer hvordan det 
går, og om der er forbedring. Dette kan først rigtig 
vurderes, når vi er tilbage på fuld aktivitet.  
 

Deltager fra bestyrelsen:
Henning Berg, Finn Henriksen, Gitte Roger,  
Frederikke Frehr, Allan Krog, Kent Henriksen
Fremmødte i alt: 13

Dagsorden: 
 
 
1: Valg af dirigent 
 
Morgens Rasmussen er valgt 
 
 
2: Formandens beretning 
 
2020 har været et specielt år grundet covid-19, 
med op- og nedlukninger. 
Ikke den store aktivitet, men lidt er der sket.  
Følgende kan nævnes: 
Der er ansat en udendørs havemand, Harry. 
Hvortil der er indkøbt plæneklipper, buskrydder 
og andet udstyr, købt ved Glamsbjerg Maskin-
center. 
Færdiggørelse af nyt redskabsskur ved tennis-
baner, som vi selv har stået for. Isolering fra Stark 
og loftplader fra Davidsen. 
Ved gammel multiarena, er der sået græs på 
skråning for nemmere vedligeholdelse. 
Videoovervågning taget i brug fra Camvision. 
Elektronisk låsesystem fra Odense låseservice. 
Bestyrelsen har haft en oprydningsdag af  
depoter i hallen for at gøre plads til gymnastik-
foreningens mange nye redskaber. 
Tæppet på multiarena er skiftet, da det var falmet. 
Udført af NKI. 
Der er opsat håndsprit dispensere. 
Der er  købt ny gulvvaskmaskine til hallen  
fra Hako. 
Brylle Kirke har fået opstillet ’lyset dog sejre’ ved 
sognehuset, hvor BFC har givet et tilskud. 
Da generalforsamlingen igen i år er blevet 
udskudt (ca. 3 mdr.) er der lavet nogle ting i 
starten af 2021, blandt andet nyt gulv i ’nye’ 
omklædningsrum, udført af Chrestcoating. 
Jeg vil slutte beretningen af med en tak til 
foreninger, og andre brugere af BFC. 
Tak til Assens Kommune. Tak til firmaer, som laver 
arbejde i BFC og leverandører, samt vores ansatte 
 
Formand Henning Berg 
Formandens beretning er godkendt.



 

 

 

  
En musikalsk fortælling om hele Danmarks TV-serie 
   
Oplev Danmarksmesteren i Matador fortælle om en af 
Danmarks mest berømte TV-serie.  
Kom med bag kulisserne og hør små morsomme 
anekdoter fra optagelserne, serien og om 
skuespillerne.  
Alt dette suppleres med musikken og sange fra TV-
serien, som publikum gerne må synge med på, bl.a.:  
Molak-molak-mak-mak-mak, Hvorfor er lykken så 
lunefuld?, Visen om de tre musikanter og Jeg har elsket 
dig så længe jeg kan mindes. 
 
Det er Nicolaj Cornelius’ Teaterselskab, der 
præsenterer forestillingen, hvor Birgitte Raaberg er 
instruktør  
 

3. oktober kl. 15.00  150,- kr. 

IRISH COFFEE 

leverer medrivende musikalsk 
underholdning med sørgmuntre 
skotske og irske ballader fra den 
nordatlantiske sangskat med 
afstikkere til den amerikanske 
folk/country musik i vore egne 
arrangementer og krydret med 
gode historier om sangenes 
baggrund. Bandet har eksisteret i 
mere end 10 år, og har spillet 
utallige steder i Danmark. 

Irish Coffée dyrker 
folkemusikkens kerne nemlig 
historiefortælling serveret med 
gode melodier og udført med 
original sound.  Repertoiret 
spænder fra det stille og lyriske, til 
det populære og livlige med 
mulighed for sing-along. Ægte Irsk 
pubstemning a la Temple Bar. 

19. november kl. 19.00           150,- kr. 

Se mere om disse arrangementer på www. Brylle-forsamlingshus.dk 

          BRYLLE FORSAMLINGSHUS
        NYT  FRA  FORSAMLINGSHUSET
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Redaktionen på Brylleborgeren sætter stor pris på at så mange, 
både private og foreninger, sender artikler og stof ind til bladet. 
Uden jeres bidrag ville bladet ikke kunne bringe alle de interes-
sante historier med et lokalt indhold.
I redaktionen har vi dog det tilbagevendende problem, at de 
billeder der medsendes, meget ofte er i for lav opløsning og/eller 
i en forholdsvis dårlig kvalitet. Det betyder at vi ofte må undlade 
at bringe medsendte billeder eller kontakte jer for at få nye og 
bedre billeder. 
 
Billeder i lav opløsning, er som en lille klump dej. Du kan godt 
rulle den ud som en pizzabund men den bliver kun et par cm i 
diameter og så snart man forsøger at trække dejen større, får 
man problemer. 
Men har du en stor klump dej, har du flere muligheder for enten 
at skabe mange perfekte små pizzabunde, eller hvis du ønsker 
det, eller lave nogle rigtigt store pizzaer. 
Sådan er det også med billeder.  
 
De to største udfordringer er:
• At billeder i god opløsning fylder meget og de fleste mailpro- 
grammer ikke kan håndtere at sende store mængder data. 

• At vi får tilsendt billeder i lav opløsning og i dårlig kvalitet.  
Et billedes filstørrelse er billedets digitale størrelse målt i kilo- 
byte (KB), megabyte (MB) eller pixels. Billeder med flere pixel 
giver flere detaljer og det bedste resultat.

 

Så her kommer lidt tips til bedre billeder og hvordan du kan 
sende dem til os. 
Gyldne regler når du fotograferer: 
• Tag flere billeder af samme situation, gerne fra forskellige 

vinkler. 
• Gå tæt på. 
• Tag billeder i både bred- og højformat.  
• Gå tæt på. 
• Tag nærbilleder med få personer.  
• Fotografer i samme niveau som motivet.  
• Gå tæt på. 
• Stil skarpt på det vigtigste i motivet.  
• Ved digitale kameraer og mobiler, vælg højeste opløsning
• Beskær ikke selv jeres billeder - det gør layouteren
F.eks. er et billede taget i fritidscentret, hvor man ser det meste 
af hallen og en samling gymnaster på lang afstand, ofte lidt gråt 
og kedeligt at se på – hvis du derimod går tæt på og i stedet for 
tager billeder af en mindre gruppe smilende gymnaster (evt. med 
blitz) bliver oplevelsen af billedet væsentlig bedre.
 
Gode måder at sende og aflevere billeder til os:
• Overfør dem fra din mobil eller camera til din PC og derefter til 
en USB pin, som vi låner og henter billederne fra – din historie 
kan også ligge derpå.

• Send dem via www.wetransfer.com som er et gratis program 
på nettet der kan overføre store mængder data. 
Vejledning til www.wetransfer.com ligger her:  
https://www.youtube.com/watch?v=gmzMsSCKj4E 

        BYD EN TILFLYTTER VELKOMMEN
Hjælp til med at byde tilflyttere til Brylle velkommen. 

Du behøver dog ikke være 
direkte nabo/genbo, men  
skal bare have lyst til at 
byde en tilflytter velkom-
men. I posen er der forskel-
ligt oplysende materiale om 
Brylle og foreningslivet m.m., 
en flaske vin, lidt chokolade 
og en pose kaffe doneret af 
Brugsen.

Ambassadørordningen i Brylle hvor tilflyttere bydes vel- 
kommen til byen, er for fremtiden ændret til en permanent 
NABO/GENBO-ORDNING.  
Vi har derfor brug for din hjælp. Har du som genbo eller 
nabo kendskab til, at der er tilflyttere som du mener skal 
bydes velkommen og have en “velkomstpose”, er du meget 
velkommen til at lave en aftale med Gerda om at hente en 
velkomstpose som du kan aflevere. 

Ambassadørordningen  
For 5 år siden opfordrede Assens Kommune de mindre 
bysamfund til at etablerer lokalråd og ambassadørordninger. 
Ambassadørerne i Brylle har siden besøgt ca. 120 husstande 
med nye tilflyttere. 
 
Men nu er det tid til lidt forandring og derfor har Lokalrådet 
ændret ambassadørordningen til en ”nabo/genbo -ordning” 
hvor det er det byens borgere, der som nabo eller genbo til 
nye tilflyttere byder velkommen til Brylle. 

Så har du har lyst til at byde din nye nabo eller genbo velkom-
men til Brylle, kan du henvende dig til Gerda Sørensen på 
mobil. nr. 40288925 eller via mailadresse Gerda@fuglesang.dk 
 
Venlig hilsen Lokalrådet  

        BEDRE BILLEDER TIL BRYLLEBORGEREN
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        BYD EN TILFLYTTER VELKOMMEN
 

 Guide til indsendelse af stof til Brylleborgeren! 
 

Brylleborgeren produceres og financiers af Brylle Boldklub, Menighedsrådet, Fritidscentret, Brylle 
Landsbyordning, Brylle Beboerforening og Brylle Gymnastikforening. Bladets bestyrelse består af 
repræsentanter fra de pågældende foreninger. Bestyrelsen har udpeget redaktionen som p.t. består af 
Betty Nielsen, Anne Vibskov, Maud Hansen og Tommy Dalgaard. 
 
Bladet udkommer 4 gange årligt pr. 1. marts (1.feb.) – 1. juni (1.maj) – 15. august (1.juli) – 1. december 
(1.nov.)  (deadline) og omdeles til ca. 1000 husstande, sponsorer og interessenter i og omkring Brylle. 
 
Bortset fra tryk, er bladet udelukkende baseret på frivillig arbejdskraft fra lokalområdet, det gælder alt 
fra arbejde med redaktion, layout, økonomi til indsamling af stof samt omdeling. Derfor vil det være en 
stor hjælp hvis du vil tage følgende gode råd til efterretning når du indleverer stof til bladet. 
 
Fremsendelse af indlæg til bladredaktionen 

• Husk at overholde deadline. 
• Alle er velkommen til at sende gode ideer, indlæg eller opfordringer om f.eks. aktiviteter, sport 

eller kultur til redaktionen og alle vil få svar på om det kan optages i bladet. 
• Når der sendes artikler og billeder til redaktionen er det en stor hjælp hvis billeder og artikler er 

navngivet tydeligt. 
 

Tekst: 
• Tekst skrives og sendes i en Word fil. – eller mail og skrifttype og formatering er underordnet. 
• Det er praktisk hvis filen døbes med foreningens navn og artiklens emne.  
• Der bør ikke sendes skemaer og tabeller, brug i stedet tabulatorskift. 
• 1 hel side + 2 billeder svarer til ca. 450 ord eller ca. 2000 anslag.  

 
Billeder: 

• Billeder skal sendes som en JPG fil og være i god kvalitet - min. 2 mb.  
• Billeder omdøbes med et nummer eller navn, foreningens navn og den artikel de hører til. 
• Der vedlægges en tekst til billederne med navne på personer og hvilken artikel de skal under.  
• Du skal selv udvælge og kun vedlægge de billeder du vil have med i din artikel.  

 
Korrektur 

• Foreningen og deres skribenter aftaler selv indbyrdes hvor meget indlæggene må fylde dvs. antal 
sider og billeder m.m.  

• Foreningen aftaler og læser selv korrektur på deres materiale sammen med deres skribenter, 
inden det sendes til redaktionen. 

• Private får deres indlæg tilbage til korrekturlæsning når layout er lavet. 
• Foreningerne får deres indlæg tilbage fra redaktionen til korrekturlæsning når layout er færdigt, 

får vi ingen tilbagemelding betragter vi det som et OK. 
 
Henvendelser og spørgsmål vedrørende bladet er altid velkomne og kan rettes til redaktionen. 
 
Med venlig hilsen  
Redaktionen 
 
 
 

        GUIDE TIL BRYLLEBORGEREN       
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          BRYLLE PRIVATE BØRNEHAVE
NYT OM VORES HVERDAG

Det er fantastisk at se hvordan en tur som denne, 
hvor vi laver mad sammen, hygger os og klarer 
udfordringerne som kan melde sig når man er selv 
afsted uden mor og far, gør at børene tager hjem 
med en stolthed over at kunne ‘klare sig selv’. 
Når det er sagt var det også en flok glade og 
trætte børn, der blev hentet af deres forældre efter 
en fantastisk koloni med hele to overnatninger 
hjemmefra. “At tager på koloni med Brylle 
Børnehave er en sjov ferie.” Sagt af en dreng 
fra gruppen mandag morgen da vi alle sad og 
snakkede om vores koloni.

Koloni 
Traditionen tro var storegruppen afslutningsvis 
på koloni i juni måned. Turen gik igen i år til 
Kridthuset ved Føns strand. Noget der har en  
høj prioritet i børnehaven, og noget næste år- 
gang allerede ser frem til. Støtteforeningen 
gav igen i år et fint bidrag til turen. Det var tre 
dage, hvor der blev hygget, grinet og leget med 
vennerne samt en sjov fælle skattejagt. Derud-
over var vi ude at undersøge strandens dyr, iført 
vaders og udstyret med fiskenet, sammen med 
naturvejleder Christian.  
 

Afslutning for storegruppe 
Onsdag den 16. juni var børnehaven pyntet 
med masser af flag og blomster. Traditionen 
tro blev der bundet en fin blomster æresport til 
ære for vores store dygtige seje skolebørn. Tove 
(vores madmor) havde lavet lækre mad-spyd 
som vi spiste sammen med forældrene. Derefter 
snakkede vi om vores koloni samt så en film 
derfra. Dagen sluttede med at de kommende 
skolebørn kravlede over hegnet og videre ud i den 
store verden. Dette er også en af vores gode faste 
traditioner som børnene ser frem til. Det er stort at 
må kravler over hegnet gennem blomsterport og 
blive taget fint imod af sine forældre og søskende. 
For hele børnehaven ønsker vi jer glæde og god 
energi til livet udenfor børnehaven. I er alle savnet, 
men vi håber i kommer og besøger os og vinker 
ind til os når i har frikvarter!

Støtteforeningen i Brylle Børnehave 
Endnu et år er gået, og børnehaven kunne i  
august fejre 7 års fødselsdag. Det var et arran-
gement som vi havde set frem til, efter et år  
uden sociale arrangementer i Børnehaven.  
 
På forældremødet tilbage i maj måned var der 
god tilslutning til Støtteforening, således at der 
nu sidder ni aktive forældre i Støtteforening. 
Det betyder at der er fornyerede kræfter til at 
lave sociale arrangementer i børnehaven, hvor 
overskuddet fra de forskellige arrangementer  
går til forskellige aktiviteter eller indkøb til gavn  
for børnene, herunder tilskud til den årlige koloni 
for storegruppen. (Fortsættes på næste side) 
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          BRYLLE PRIVATE BØRNEHAVE
VELKOMMEN TIL METTE

Det kommende år vil der være fokus på at over- 
skuddet skal være med til at forbedre og opfriske 
legepladsen og udendørs områderne ved børne- 
haven. Støtteforening afholder blandet andet 
sommer-/fødselsdagsfest, juletræsfest og faste-
lavnsfest for børnehavens børn, søskende, for-
ældre og bedsteforældre. Derudover arrangerer 
de julebagedag sammen med børnene, forældre-
kaffe et par gange om året, og de vil være at finde 
når legepladsen og udendørsområderne skal 
friskes op.  
 
 

Mette - ny leder i  
Brylle Børnehave 
Den 1. Juni kunne vi byde  
Mette Weiss Andersen  
velkommen i stillingen  
som leder i  
Brylle Private Børnehave. 
 
Mette har været ansat i børnehaven siden 2018, 
hvor hun har været fast del i storegruppen. Valget 
er helt naturligt faldet på Mette, da vi i bestyrelsen 
mener, at Mette besidder alle de kvaliteter og kva- 
lifikationer en børnehaveleder skal have, for at 
kunne drive vores lille oase, hvor nærvær og om-
sorg er i højsædet. 
 
Vi glæder os rigtig meget til det fremtidige sam-
arbejde med Mette.

Venstres bestyrelse i Tommerup ønsker, at ALLE vores 3 kandidater  kommer  i 
byrådet til kommunalvalget d. 16. november 2021.                                           
Husk derfor at stemme V personligt på dine lokale kandidater. Det sikrer størst 
lokal indflydelse i hele 5690 Tommerup og i hele Assens kommune. 
På bestyrelses vegne.                      
Formand Christian Skipper 

              Vores børn og unge lykkes—Det gode seniorliv—Udvikling i lokalområdet                    
Øget erhvervsaktivitet—Kloge klima– og  miljøindsatser 

 
Henrik Jørgensen 

 
Søren Steen Andersen Lars Tastum Madsen 

 Søren Steen Andersen 



Kære Brylleborgere, 
 
Med en Covid-19 virus der forhåbentlig er på retræte efter-
hånden som flere og flere bliver vaccinerede, er vi i Brylle 
beboerforening også klar til igen at genoptage vores ar- 
bejde for byens borgere. 
 
For et par år tilbage i forbindelse med et ”Åben by” arran-
gement i Brylle Fritidscenter, spurgte vi jer, hvad I mest af  
alt ønsker jer af os og vores arbejde for Brylle. Der var her  
et gennemgående ønske om, at vi fik sat skik på Det grønne 
område, som ligger så smukt midt i vores lille by. 
 
De sidste år har kommunen besluttet, at der på ”Det grønne” 
skal være biodiversitet og området er henlagt til at gro vildt, 
så små dyr og insekter kan få glæde af de friske og smukke 
blomster og græsser der gror i vildskab dernede. 
 
I Brylle beboerforening er vi også vilde med naturen, men vi 
kan også rigtig godt lide, at også vi mennesker kan bruge 
den og færdes sikkert i den. Derfor besluttede et af vores 
bestyrelsesmedlemmer for godt og vel et års tid siden, at 
undersøge muligheden for at udvide ”legeområdet” dernede 
med flere aktiviteter for både børn og voksne. 
 
Af det er der kommet et super godt forslag fra Kompan 
der har flettet børn og voksnes leg ind i området med 
svævebane, udendørs fitnessmaskiner, boldarealer og 
legeområder for både store og små. 
 
Sammen vil vi sætte fokus på ”Det grønne” og igen gøre det 
til et smukt og attraktivt sted at færdes, men vi har brug for 
jeres hjælp!  
 

I starten af juni har vi været rundt i de erhvervsdrivendes 
postkasser med et brev og et overblik over vores planer 
for området og med det håber vi på, at kunne indsamle en 
masse økonomiske bidrag til at få genskabt området. Vi skal 
bruge 750.000 kr. i hvert fald hvis vi skal have  
”hele pakken”. 
 

Vi har søgt  
Assens kommune om et tilskud til vores  
projekt og de har bidraget med 100.000 kr. Samtidig har 
More Play Puljen, som er et samarbejde mellem Chris 
MacDonald´s Just Human Fonden og Kompan støttet  
os med 50.000 kr. Det er vi super taknemmelige for! 
 
Vi fortsætter med at søge forskellige fonde for at samle 
beløbet ind så vi forhåbentlig i løbet af det næste år, kan 
komme i gang med at udvide på ”Det grønne”. 
 
Har du lyst til at støtte projektet så kontakt os i Brylle 
beboerforening på mail: anettebrolykkepedersen@yahoo.dk 
eller tlf. 25701698. Al hjælp er kærkommen. 
 
På vegne af Brylle beboerforening 
 
Michael Nørgaard Andersen, Mette Kirkegaard Bærentsen og 
Anette Brolykke Clemmensen.

Leg & aktivitet: For de små er der mulighed for leg som stimulerer deres  
aldersmæssige behov. For de lidt ældre børn, er der ligeledes mulighed  
for leg, spænding samt fysisk udfoldelse.  
For forældre og bedsteforældre, er der mulighed for fysisk aktivitet, men  
også mulighed for at tage en pause i en af de mange hyggekroge, alt  
imens man trygt kan holde øje med sit barn imens legen er i gang.”    

Fællesskab på tværs af generationer: Området tilgodeser de forskellige  
bruger, som dermed sikre at der kan dannes et fællesskab på tværs af  
generationer. Stedet indbyder til leg og fysisk aktivitet, derudover er der  
også plads til at få et hvil i naturlige omgivelser.  
Alt i alt giver løsningen mulighed for at nye og  
gamle bekendtskaber kan  
opstå og styrkes. 

                   BEBOER FORENINGEN
   Vi er glade for, at kunne præsentere et forslag, som imødekommer ønsker og behov  

og som vil give masser af værdi for brugerne.
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Medlemmer i Beboerforeningen kan med rabat leje nedenstående udstyr. 
 
 
 

 Medlem Weekend Medlem uge Ikke medlem Weekend Ikke medlem uge 
Telt 6x6 m 600 1000 1000 1500 
     
Telt 6x12 m 1200 1600 1500 2000 
     
1 Bord m. stole 100 150 200 300 
     
Lyskæder 100  300  
     
Havetromle 50 100 175 300 
     
SoundBoks2   400 650 700 1200 
     
Såfremt der er opstår skader på det lejede kan der kræves betaling eller modregnes i depositum. 
     
Depositum for SoundBoks2, telt eller udstyr er 1000.- kr. (undtaget er lyskæder og havetromle) 

 
Alle bestillinger og spørgsmål vedr. leje af telte og tilhørende udstyr sker ved henvendelse til 
Henrik Gabs - mobil: 4088 1880 / mail. gabs@henrikgabs.dk  

 
Alle bestillinger og spørgsmål vedr. leje af SoundBoks2 sker ved henvendelse til 
Michael Nørgaard Andersen - mobil: 4016 2640 / mail. michael.n.andersen@hotmail.com 
 
Alle priser er forudsat at man selv sørger for afhentning og aflevering. Ønskes hjælp til op- og 
nedtagning og/eller levering, aftales betaling herfor i hvert enkelt tilfælde med udlejer.  
 
Beboerforeningen for Brylle og omegn 

Medlemmer i Beboerforeningen kan med rabat leje nedenstående udstyr. 
 
 
 

 Medlem Weekend Medlem uge Ikke medlem Weekend Ikke medlem uge 
Telt 6x6 m 600 1000 1000 1500 
     
Telt 6x12 m 1200 1600 1500 2000 
     
1 Bord m. stole 100 150 200 300 
     
Lyskæder 100  300  
     
Havetromle 50 100 175 300 
     
SoundBoks2   400 650 700 1200 
     
Såfremt der er opstår skader på det lejede kan der kræves betaling eller modregnes i depositum. 
     
Depositum for SoundBoks2, telt eller udstyr er 1000.- kr. (undtaget er lyskæder og havetromle) 

 
Alle bestillinger og spørgsmål vedr. leje af telte og tilhørende udstyr sker ved henvendelse til 
Henrik Gabs - mobil: 4088 1880 / mail. gabs@henrikgabs.dk  

 
Alle bestillinger og spørgsmål vedr. leje af SoundBoks2 sker ved henvendelse til 
Michael Nørgaard Andersen - mobil: 4016 2640 / mail. michael.n.andersen@hotmail.com 
 
Alle priser er forudsat at man selv sørger for afhentning og aflevering. Ønskes hjælp til op- og 
nedtagning og/eller levering, aftales betaling herfor i hvert enkelt tilfælde med udlejer.  
 
Beboerforeningen for Brylle og omegn 

”Vi tager meget gerne imod donationer fra både private, 
virksomheder og organisationer til den nye aktivitets- og 
legeplads.  
Du/I kan støtte projektet via MobilePay på nr. 227207. 
Skriv venligst i kommentar: legeplads & navn på bidrags-
yder. 
 
Et helt nyt rekreativt område og plads som indbyder til  
forskellige aktiviteter, med 3 primære zoner; To afslap-
ningszoner i ydre cirklerne af pladsen, en legezone for 
børn og unge og en fitnesszone for unge og voksne.  
 
Zone-inddelingen fremmer fællesskabet, så områdets  
beboere kan mødes på tværs af brugsmønstre – føle  
sig godt tilpas under deres ophold på stedet og får lyst  
til at komme igen. Man har mulighed for at trække sig 
tilbage og slappe af, hvis man har behov for det – alt  
imens man stadigvæk er nærværende og er en aktiv  
del af fællesskabet.” 

Fællesskab på tværs af generationer: Området tilgodeser de forskellige  
bruger, som dermed sikre at der kan dannes et fællesskab på tværs af  
generationer. Stedet indbyder til leg og fysisk aktivitet, derudover er der  
også plads til at få et hvil i naturlige omgivelser.  
Alt i alt giver løsningen mulighed for at nye og  
gamle bekendtskaber kan  
opstå og styrkes. 

                   BEBOER FORENINGEN
                                HJÆLP TIL  BRYLLE!
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     OLE SAND FORTÆLLER

RYTTERSKOLENS SKÆBNE   

                                TIL LYKKE STOLTE FORÆLDRE

Kommunevalget nærmer sig, og det gør også 
Rytterskolens skæbne. Skolen skal afhændes  
20. februar 2022. Det er i hvert fald, hvad den 
siddende kommunalbestyrelse har vedtaget.  
Men heldigvis ligger valget 16. november 2021, 
altså lang tid før 20. februar 2022, hvad der kunne 
indebære, at den nyvalgte kommunalbestyrelse 
kunne besinde sig, tænke sig om endnu engang. 
 
Enhver kommune har en række kulturelle mindes-
mærker, den har fået overladt fra fortiden med alle 
historierne knyttet hertil. Den slags har vi også i vor 
kommune, og de passes på og plejes, så de kan 
gives videre til de ny generationer af borgere. 
 
Kommunalbestyrelsen sætter et beløb af med 
henblik på at sikre og bevare disse historiske 
klenodier. Desværre sker det, at der skal spares, 
måske på grund af manglende forudseenhed 
eller på grund af akut opståede økonomiske 
udfordringer.

Spørgsmålet er så, hvad der skal spares på? 
Skal det f.eks. være skorstenen i Assens by eller 
Rytterskolen i Brylle? Skal pengene gå op i røg eller 
til bevarelse af kommunens eneste Rytterskole, 
der er velbevaret og tjener til borgernes kulturelle 
aktiviteter og til områdets Lokalhistorisk Arkiv? I år 
kan vi fejre Rytterskolens 300 års jubilæum, og det 
gøres da ikke ved at sælge skolen! 
 
Jeg håber, at det spørgsmål også må være en 
del af valgkampen, de opstillede kandidater 
bør bekendtgøre deres stilling til - for eller imod 
Rytterskolens bevarelse på kommunale hænder. 
Vi er mange vælgere der følger nøje med. 
 
Ole Sand

I tiden op til sommerferien var aviser og TV optaget 
af at vise de mange glade nyklækkede studenter og  
deres stolte forældre. Det forstår jeg fuldt ud, for det  
var en uddannelsesperiode, der blev afsluttet på for-
nemste vis i en tid, hvor coronaen ændrede mange 
rutiner. 
 
En tilsvarende glæde og stolthed udvistes helt sikkert 
også af vores musvitpar. Deres bolig, musvitkassen, 
sidder et godt beskyttet sted et par meter fra, hvor 
min hustru og jeg ofte sidder og slapper af og følger 
musvitlivet. Jeg tror, vi nogenlunde blev accepteret 
af musvitparret, når bare vi sad forholdsvist stille. 
Det meget travle forældrepar havde gennem et par 
uger forberedt æggenes indhold på den verden, der 
ventede ungerne uden for kassens trygge verden. 
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Hair by Nybo
Tlf  51 82 77 88

Skolevej 7A
5690 Tommerup

Online booking: 
Hairbynybo.dk

     OLE SAND FORTÆLLER

Musvitparret havde hver dag travlt med at flyve 
forsyninger ind. Det skete fra tidligt morgen til ud 
på aftenen. Forældreparret opførte sig, ligesom 
menneske-forældrepar, meget forskelligt. Den 
ene forælder optrådte uhyre varsomt, siddende i 
forskellige positioner for at sikre sig, at der ingen 
fare eller forandring var, før den fløj i kassen med-
bringende fangsten i næbbet. Den anden forælder 
fløj lige durk i kassen uden at tage bestik af situa-
tionen. Var det mon hannen eller hunnen, der op-
trådte så forsigtigt? 
 
Ungerne begyndte efter et par uger at give lyd fra 
sig, og et lille hoved stak ud fra kassehullet af og 
til. Jeg var spændt på, hvornår og hvordan ungerne 
ville forlade hjemmet. Ville de blive skubbet ud, eller 
skete det frivilligt og lidt tummelumsk? Ligesom 
studenterne blev udstyret med en studenterhue, 
typisk af en kæreste eller forælder, da de forlod  

                                TIL LYKKE STOLTE FORÆLDRE (FORTSAT)

klasseværelset ved sidste fag, kunne jeg forestille 
mig, at hver mejseunge ved udgangen til den store 
verden fra fuglekassen fik stukket en lækker larve i 
næbbet af en af sine forældre. Den oplevelse blev  
vi desværre ikke vidne til. 
 
Omgivelserne er nu beriget med 6-8 dejlige ung-
musvitter. Den tomme kasse vil forhåbentlig snart 
igen blive fyldt med nyt liv.  
 
Jeg tror og håber, at forældreparret vil planlægge  
et nyt kuld i samme kasse.  
Mon ikke samme par benytter boligen de kom-
mende år? Jeg håber det, nu vort bekendtskab  
er etableret. 
Til lykke alle stolte forældre! 
 
Ole Sand 
Krybilyparken 7 
Brylle
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Beboerforeningen Brylle
Formand: Tommy Dalgaard -
tommydalgaard@hotmail.com 29 46 63 53
Kasserer: Bjarne S. Andersson - 
bjarne.s.andersson@hotmail.com 29 80 51 12
Sekretær: Hanne Winther -  
hannew@ofir.dk 27 14 19 76
Bestyrelsen:
Henrik Gabs - gabs@henrikgabs.dk 40 88 18 80 
Anette Clemmesen 
anettebrolykkepedersen@yahoo.dk 25 70 16 98 
Martin Aalund 26 81 95 45
Mette Bærentsen - 
mettebc84@hotmail.com 24 94 36 50
Michael N. Andersen -  
michael.n.andersen@hotmail.com 40 16 26 40 
 
Brylle Boldklub
Formand: Poul Krog - 
poulmkrog@sport.dk 23 83 41 62
Ungdomsformand: Michael Winther -
mwinther82@gmail.com 30 80 70 40
Senior ansvarlig: Kent Kirkegaard - 
kirkegaardkent@gmail.com 29 91 73 69
Kasserer: Anne Marie Sørensen - 
kasserer.bryllebk@gmail.com 60 22 61 35
Johnny Godbergsen - 
johnnygodbergsen@hotmail.com 29 43 44 49

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

Brylle Fritidscenter
Formand: Henning Berg -  
h-berg@email.dk 61 76 32 64 
Næstformand: Allan Krog - 
allankrog@gmail.com 60 88 19 25
Kasserer: Finn Henriksen - 
finnbhenriksen@sol.dk 21 60 64 68
Sekretær: Gittemai Roger - 
mentorgittemai@gmail.com 20 16 70 00 
Bestyrelsesmedlem: Kent Henriksen - 
kent@polsterogdesign.dk 40 34 03 78
Forsamlingshusrep: Kai Hou 
formand@brylle-forsamlingshus.dk 
Gymnastikrep.: Frederikke Frehr
fritidscentret@bryllegymnastik.dk 23 96 26 92
Boldklub: Anne Marie Sørensen 
kasserer.bryllebk@gmail.com    60 22 61 35
Beboerforeningsrep: Anette Clemmesen  
anettebrolykkepedersen@yahoo.dk 25 70 16 98

Brylle Gymnastikforening
Formand: Dina Dorthea Korspang - 
formand@bryllegymnastik.dk 
Næstformand: Christina Andreassen - 
naestformand@bryllegymnastik.dk
Kasserer: Frederikke Frehr Kristensen -
kasserer@bryllegymnastik.dk 23 96 26 92
Bestyrelsesmedlem: Kristina Pilekær Sørensen,  
Christoffer Vestergaard Jensen,  
Casper Larsen og Mette Wehner 
Suppleant: Louise Bernth og  
Mette Kirkegaard Bærentsen  
Badminton: Frederikke Frehr Kristensen - 
badminton@bryllegymnastik.dk 23 96 26 92
Gymnastik: Dina Dorthea Korspang  
gymnastik@bryllegymnastik.dk  
Brylleborgeren: Christina Andreassen - 
brylleborgeren@bryllegymnastik.dk  

Lokalhistorisk Arkiv
Formand: Bjarne Christensen - 
tobovej@hotmail.com 24 65 58 29
Arkivleder: Margit Egdal - 
ellelunden@msn.com 64 87 14 23
 
Tommerup Rideklub
Daglig leder: Kjeld Frederiksen 40 35 77 81
Formand: Carsten Louis Larsen - 
carstenlouislarsen@gmail.com 25 53 24 63
Kasserer: Henrik Skov - 
hskov35@gmail.com 28 26 55 44 
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    VIGTIGE TELEFONNUMRE I BRYLLE OG OMEGN  
Brylle Landsbyordning
Leder af landsbyordningen: 
Betina Faaborg - bebfa@assens.dk 64 74 65 77
SFO: Betina Faaborg - brylleskole@assens.dk 64 74 65 83
SFO:  25 23 28 25
Agerholm Børnehave  30 45 48 03
Agerholm Vuggestue 30 45 48 18
Dorrit Arnecke - doarn@assens.dk 64 74 66 72
Bestyrelsesformand: Niklas Karlsson - 
n.p.karlsson@gmail.com 

Brylle Menighedsråd
Mail til hele rådet: menighedsraad@bryllekirke.dk 
Hjemmeside: www.bryllekirke.dk
Sognepræst: Dorthe Terp Dahl - dtd@km.dk 64 75 13 17
Formand: Vagn Top - formand@bryllekirke.dk 22 47 07 77
Næstformand: Pia Schmidt -  
formand@bryllekirke.dk 40 98 23 88 
Kasserer Trine Hermann -
budget@bryllekirke.dk 28 78 28 80
Frivillig ansvarlig: Ib Sørensen -   
frivillig@bryllekirke.dk 52 11 28 38
Kirkegård og bygning: Gunhild Jørgensen -  
staaendeudvalg@bryllekirke.dk 23 95 60 54
Kirkeværge / aktiviteter: Birthe Sørensen - 
aktivitet@bryllekirke.dk 24 46 38 56
Stedfortræder: Maja Nors 27 12 16 62
Stedfortræder: Dortrhe Bruun-Petersen 26 23 13 97 
Graver / medarbejderrep.: Flemming Nielsen -  
graver@bryllekirke.dk 61 14 41 98 
Organist / redaktion: Peter Thomsen -  
redaktion@bryllekirke.dk 20 44 82 77

Brylle Private Børnehave
Leder: Amalie Wright Jørgensen, pædagog  53 60 71 15
Formand for bestyrelsen: Martin K. Pedersen 61 60 43 99
E-mail: martin@danskerhvervsassurance.dk

Privat Pasningsordning
Privatpasningsordning-mariehønen.dk 28 29 15 87 
Metteprivatpasningsordning.dk 28 71 37 92 
Johnnasprivatepasningsordning.dk 61 33 42 22
 
Den Kommunale Dagpleje 64 74 68 10

Landsbyambassadør
Gerda Sørensen - gerda@fuglesang.dk  40 28 89 25

Lokalrådet i Brylle
Formand: Martin Kaszubinska Pedersen 61 60 43 99
E-mail: martin@danskerhvervsassurance.dk
Næstformand: Morten Korspang 22 91 70 00
E-mail: morten@korspang.dk
Kasserer: Mogens Tøttrup,  40 16 60 37
E-mail: amtott@hotmail.com 
Valgt Bestyrelsesmedlem: Kai Hou 22 84 46 71  
E-mail: kai.hou.brylle@gmail.com
Valgt Bestyrelsesmedlem: Mikkel Olsen 25 41 94 38
E-mail: swobber@gmail.com
Udpeget Bestyrelsesmedl.: Bettina Bek Faaborg 42 72 02 98
E-mail: bebfa@assens.dk
Udpeget Bestyrelsesmedl.: Tommy Poulsen 40 78 37 00
E-mail: tommy@poulsens.dk
Udpeget Bestyrelsesmedl.: Henning Berg 61 76 32 64
E-mail: h-berg@email.dk
Udpeget Bestyrelsesmedl.: Tommy Dalgaard 29 46 63 53
E-mail: tommydalgaard@hotmail.com
Suppleant: Pia Vittrup 21 99 19 01
E-mail: roger.vittrup@gmail.com
Suppleant: Marie Louise Larsen 51 51 21 86
E-mail: ml.larsen@me.com
Ambassadør: Gerda Sørensen 40 28 89 25
E-mail: gerda@fuglesang.dk
Tilforordnet : Vagn Top  22 47 07 77
E-mail: vagn@ferie-fyn.dk
Assens Kommune kontakt: : TSteen Søgaard 51 37 44 61
E-mail: stspe@assens.dk

Redaktionsudvalget BrylleBorgeren
Betty Nielsen, Kildemaden 5
arneogbetty@gmail.com 20 87 72 20
Tommy Dalgaard, Mads Hansensgade 9, Brylle
tommydalgaard@hotmail.com 29 46 63 53 
Maud Hansen, Toftevej 11, Brylle
info@mh-kontorservice.dk 40 98 40 46
Layout: Anne Vibskov 
anne@vibskov.dk 20 89 95 5326
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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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Sikker El
V. Simon Schmidt
Højeløkkevej 18B 
5690 Tommerup
kontakt@sikker-el.dk
Tlf.: 63 76 60 90 
www.sikker-el.dk  
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Tlf. 64 76 13 13

 

Behandling på dine præmisser 
 

Karlinna Frederiksen     Kranio sakral terapi 
Fuglebakken 3      Massage 
5690 Brylle       Infrarød sauna 
Tlf. 26830131       Reiki Healing 
karlinnaf@gmail.com     Lifewave 
 

Kontakt mig på tlf. eller mail for information og 
tidsbestilling eller book online på  

 
www.karlinasmassage.dk 
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Anne Vibskov Elkjær
Tlf.: 20 89 95 53  
grafisk-design@annevibskov.dk

Vibskov  

Grafisk Design
..... laver bla. layout af Brylleborgeren



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
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Online booking
HairbyNybo.dk
Tlf  51 82 77 88
5690 Skolevej 7a

 

MASSAGE 
WELLNESS 

BEAUTY 
 

Behandling tilpasset dig  
og dine behov 

 
Gundestrupvej 48, Brylle 

5690 Tommerup 
SMS 26 73 27 72 

www.abildgaardklinik.dk 
 

Online booking via hjemmeside/facebook/SMS  
Vi finder en tid, der passer dig 

 

 



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

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

LIDT UD OVER 

DET SÆDVANLIGE

33

Bredgade 91 · 5690 Årup · 40 48 33 83

Man. - tors. 8.30 - 18.00 � Fre. 8.30 - 17.00 � Lør 8.00 - 12.00 
V/Susanne Borne 

Sortebrovej 3 � 5690 Tommerup � 64 75 33 83 
Tallerupvej 22 � 5690 Tommerup � 64 76 16 12 

Bredgade 32 � 5560 Aarup � 24 75 33 83 / 40 48 33 83 
Søndergade 5 � 5620 Glamsbjerg � 21 75 33 83 

Brylle AutoBrylle Auto
v/Kent Højmark

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

Vaskehal åbent 7.00-22.00



Tlf..:Tlf.: 29 70 41 43

 

3L-Ludvigsen A/S  Vibækvej 100  5690 Tommerup 

Skolevej 14 · 5690 Tommerup
Åbningstider: 
man-fre 16.00-21.00
lør-søn 15.00-21.00

Ring og bestil på:

64 76 18 00

T O M M E R U P  O G  H A A R B Y

Tallerupvej 8 · DK-5690 Tommerup
Tlf: +45 64 76 10 13

v/ Henrik Dellgren
Tlf . 40 78 42 75  · dellgren81@gmail .com

Kørekort til 
Bil & MC

Nye hold hver 
tredje uge
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Dannesbovej 1B
Brylle
5690 Tommerup
Tlf.: 29 70 41 43

Face book: ”Elses fodpleje”

Du kan altid booke en 
tid via min Facebookside 

DE

• Hvidevarer
• El-artikler

• Køkken
• Bad

DET ER 
FAGMANDEN, 

DER ER 
BAGMANDEN!

Knarreborgvej 30 • 5690 Tommerup •  Tlf. 64 75 16 40

www.eldoradoweb.dk

• Garderobe
• Belysning

• Brugskunst
• Små-el



Totalentrepriser · Bygningsrenovering · Om- og tilbygninger
Kirkekalkning · Pejse · Badeværelser · ReparationerTotalentrepriser · Bygningsrenovering · Om- og tilbygninger

Kirkekalkning · Pejse · Badeværelser · Reparationer

MurerMester
Henrik svendsen

toMMerup st.

tlf. 64762601 / 40164208

MURERMESTER
HENRIK SVENDSEN

TOMMERUP ST.

TLF. 64762601 / 40164208

Brylle Industrivej 9

5690 Tommerup

Tlf. 6475 1415

Mobil 2043 3922

sh@arnenielsenbrylle.dk

•  Affald fjernes med grab

•  Containere udlejes

•  Grus, sten og muldjord
   leveres
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BRYLLE 

B
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B

www.atm-consult.dk

CVR 40 12 08 82



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


