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Jeg er, som formand for Uddannelse , Børn og  
Familieudvalget glad for at få lov til at skrive en  
leder i Brylleborgeren. 
 
Det er meget vigtigt, at borgerne i lokalsamfundene 
bakker op om de tilbud, som de mange foreninger 
udbyder. I Brylle ved jeg , at der er rigtig mange fri- 
villige i de mange foreninger, der tilbyder forskellige 
aktiviteter til alle de lokale borgere. Det være sig lige  
fra børn til ældre. 
 
Den opdragelse og sociale påvirkning, der foregår i 
foreningslivet er utrolig vigtig, der er rigtig mange børn 
og unge som oplever, at de accepteres og er velkomne 
i fællesskabet uanset evner og kunnen. Det er det soci-
ale og det at have det sjovt, sammen med andre om 
sine interesser, der er det vigtigste. Men vi skal huske, 
at uden en masse frivillige ledere og ildsjæle, er det 
ikke muligt at have et blomstrende foreningsliv. Jeg vil 
her gerne sige TAK til alle, der yder en indsats for at  
andre kan have det sjovt og blive en del af fællesskabet. 
 
Bryllehallen er et godt eksempel. Den drives af en flok 
frivillige, som har base i foreningslivet, og som også 
yder praktisk hjælp, når det er nødvendigt.  
Bryllehallen er den eneste selvejende hal, som ikke har 
en ansat halinspektør i hele kommunen, Husk at sige 
tak til alle de frivillige, som ikke alene står bag hallen, 
men også har været medvirkende til at få skabt, de 
udendørs faciliteter, som står til fri afbenyttelse ved  
hallen og sportspladsen.
 

Det er også dejligt, at mærke den lokale opbakning  
til børneinstitutionerne og skolen i Brylle. Der er for 
mig ingen tvivl om, at lokale institutioner og skolen  
er et stort plus for lokalsamfundet. Mindre lokale 
enheder, hvor forældrene trygt kan sende deres børn 
hen  og være sikre på, at der er ansvarlige ansatte, 
som dagligt arbejder for, at børnene får en tryg og  
sikker opvækst og bliver påvirket til at accepter  
hinanden og blive en del af de fællesskaber, som 
eksisterer der. 
 
Lokalt sammenhold og fællesskaber er vigtigt i et-
hvert lokalsamfund. Og i Brylle, er der selvfølgelig 
også lokale ambassadører, som tager imod nye  
familier, som flytter til byen. De bliver budt velkom-
men og får en stor viden, om hvad lokalsamfundet 
tilbyder borgerne. Der er for mig ingen tvivl om, at  
det er meget positivt, for nye Brylleborgere, at de 
bliver budt velkomne og dermed hurtigt bliver en  
del af de mange fællesskaber, der findes i Brylle by. 
 
Jeg vil slutte med at sige TAK til alle de frivillige, der 
yder en uegennyttig indsats, for at alle i Brylleområdet 
skal føle sig velkommen og dermed have gode mulig-
heder, for at være og blive en del af de fællesskaber, 
der findes i lokalområdet og mærke det sammenhold, 
som eksisterer lokalt. 
 
Tak for ordet 
 
Mogens Mulle Johansen 
Medlem af Byrådet

FÆLLESSKAB 
OG 
SAMMENHOLD

V/ MOGENS MULLE JOHANSEN
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                    BRYLLE BOLDKLUB                     BRYLLE BOLDKLUB
BRYLLE 

B

O L D K LU
B

Selvom det er efterår, spiller vi stadig  
petanque tirsdag kl 15 og lørdag kl 10.  
 
Kan du kaste en kugle - så kan du  
også spille petanque. 
 
Vi kaster kugler på langs og på tværs  
med højt humør. 
 
Kom endelig ned og få en snak med os. 
Kontakt evt. Maja tlf 27121662

  PETANQUE EFTERÅR 2019      

U13 STORT TILLYKKE TIL VORES PIGER 

   SUPERVETERAN FODBOLD I BRYLLE       

Til sæson skifte var vi lidt i et dilemma, vi gik fra at være U11 
og klare os super flot til nu at skulle rykke direkte i U13 for 
ikke at ende med at spille med ulovlige spillere. Det er klart 
en hårdere gruppe at møde, med tanke på hvor nyt,  vores 
hold er.  
 
Vi tog chancen og tænkte vi kun kunne blive stærkere af 
mere hårde kamp.  
 
Starten så sort ud fra 1. kamp. Men holdet har altid haft 
troen på at vi kan hvad vi vil, og kan trods nederlag og dårligt 
vejr altid finde den positive indstilling frem, og selvom vi 
fik smæk fra sæson start, fik vi alligevel bevist hvem Brylle 
er. Og med en 4.plads i gruppen til sæson slut, kan vi kun 
være super tilfredse. Vi siger også stor tak til opbakningen til 
holdet, samt vores sponsor KRUDTTOSSEN.DK

Vi er nu startet inde sæsonen op, og vi skal igen vende vores 
spillestil om og trylle på en helt anden måde, med kun 4 på 
banen uden fast målmand, er vi klar til at give den gas endnu 
engang.  
 
Trænerne
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Så er tredje sæson i Brylle-Tommerup vel overstået, hvor vi 
nåede en flot tredjeplads til trods for, at vi har sagt farvel til 
profiler som Per Hedelund og Brian Johannsen. 
 
Vi har også været ramt af skader, som bl.a. har holdt Lars 
Drejergaard og Rene ”Buller” ude en stor del af sæsonen,  
og Thomas ”Gartner” sprang et ledbånd  i starten af efter-
årssæsonnen. 
 
Heldigvis var transfervinduet ikke lukket, så jeg nåede lige at 
”købe” et par spillere. 
 
Efter hver hjemmekamp spiser vi sammen, før var det Torben 
Krog der lavede noget, nu er det Gade – som regel er det  
kold kartoffelsalat med en kotelet og en frankfurter. Efter  
hver kamp stemmer vi også på dagens spiller, og den som 
gennem sæsonen får flest stemmer modtager et flot diplom 
for årets spiller til vores afslutnings fest. 
 

                    BRYLLE BOLDKLUB
BRYLLE 

B

O L D K LU
B

Afslutningsfesten blev afholdt lørdag den 5/10. Vi startede 
dagen med at spille 5-minutters kampe på den lille kunst-
bane  i Brylle. Der næst spillede vi fodtennis i hallen, inden  
vi gik til bords. 
 
Årets spiller blev for veteranerne Henrik Pedersen. For super 
veteranerne blev titlen delt mellem Allan Sørensen og Tonni 
Jacobsen. 
 
Hen over vinteren træner vi en gang om ugen i Tommerup på 
kunstgræsbanen – for det meste onsdage omklædt og klar 
kl. 19.30, alle er velkomne. 
 
Jeg ser frem til sæsonen 2020, hvor vi forhåbentlig undgår 
skader. 
 
Jeg vil gerne benytte lejligheden at takke Brylle Boldklub / 
Poul Krog for ”sammenplantningen”, spilerne for den flotte 
kurv med godter. 
 
Med venlig hilsen 
Peter  Gade

Igennem mange år har vi haft et fodboldhold for halvgamle 
mænd fra Brylle og Tommerup. Hjemmebanen er i Brylle, og 
der spilles kamp  hver tirsdag i foråret, sommer og efterår. 
 
Vi har alle rundet de 50 år, men vi spiller stadig ligegodt, 
løber som hareunger og kæmper det hvide ud af øjnene. 
 
Der er et fantastisk sammenhold og vinderinstinkt på holdet 
- vi hader at tabe. 
 
I denne sæson har vi dog tabt ret mange kampe, men vi slut-
tede sæsonen med ikke at tabe de sidste 5 kampe - der er 
derfor stor optimisme i truppen, inden vi løber på græs igen i 
foråret 2020. 
 
Har du lyst til at være en del af dette fællesskab, kan du 
kontakte undertegnede - så vil jeg guide til, hvordan du kan 
blive en del af fællesskabet. 
 
Vi forventer at du har prøvet at spille fodbold tidligere, kan 
snøre dine egne støvler og selv tage tøj på efter kampen 
 
Vi slutter alle hjemmekampe af med at spise sammen i klub-
lokalet i Brylle Fritidscenter, hvor vi også drikker en øl eller 
sodavand og kårer dagens spiller. 
 
Det er superhyggeligt - jeg er selv 64 år - så alder er ingen 
hindring. 
 
Venlig hilsen
Tidligere holdleder, coach og taktikmester 
Eigil Kristensen tlf 30353679

BRYLLE TOMMERUP  VETERAN-FODBOLD

   SUPERVETERAN FODBOLD I BRYLLE       

   TENNIS      
Så er endnu en sæson 
på tennisbanerne ved at 
være gået. Vi har haft nogle 
dejlige dage på vores fine 
baner selv om vejret ikke 
har været helt så optimalt 
som sidste år.  
 
Vi er to der spiller fast sam-
men, men med ønsket om 
at få lidt afveksling i spillet, 
har vi netop fået kontakt til 
to andre af de spillere som 
har spillet med nogenlunde 
faste intervaller, og vi håber 
meget på at få gang i nogle 
kampe med dem enten i år 
eller fra starten til næste år.  

 
Desværre er det meget få der benytter sig af vores to rigtig 
gode tennisbaner. Og selv om det giver let adgang til at  
spille for os som benytter banerne, kan jeg kun opfordre  
til at mange flere vil benytte banerne i fremtiden. 
 
Bjarne Andersson
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          BRYLLE PRIVATE BØRNEHAVE

...og det går da egentlig meget godt synes vi. 
 
I August i år, kunne vi fejre 5 års jubilæumsfest. Dagen  
bød på lidt af hvert, præcis som de sidste 5 år har gjort  
her i Brylle Private Børnehave. Men det dagen bød aller- 
mest på, var glæde, smil, kammeratskab, sammenhold, 
ansvar, leg og en masse hygge – fuldstændig som livet i 
børnehaven er.  
 
Mange slog et smut forbi og det var dejligt at se de ”gamle”, 
møde de nye, hilse på bedsteforældre, få en god snak med 
dagplejerne på en anden måde end vi plejer og tænk sig  
alle de fine gaver vi fik. Til det vil vi gerne sige tusind tak,  
det er til stor glæde for os alle. 

                5 ÅR ER DER GÅET... 

 
Klovnen Lulu kom forbi og lavede sjove ting, Barbara- 
barberBand spillede det skønneste børnemusik og hæv- 
ede lige stemningen, så vi nærmest var flyvende. 
 
Ansigter blev malet så fint, tatoveringer blev sat på krop- 
pen, flødebollerne fløj rundt når børnene sendte bolden  
afsted, popcornene poppede lystigt og der blev drukket 
masser af slush-ice. Grillen duftede hele dagen og om 
aftenen kunne vi nyde den lækre mad sammen i det store 
opsatte telt, hvor snakken lystigt gik og der blev grint og 
skabt nye bekendtskaber.

Alt i alt en helt igennem dejlig dag, som ikke ville have 
været afholdt hvis ikke der for 5 år siden (og lidt til) var en 
flok forældre som troede på, at Brylle var stor nok til to 
børneinstitutioner. De knoklede på, kæmpede for at det 
skulle lykkes og nu sidder vi her og er alle de folk dybt 
taknemmelige, tusind tak til jer som kæmpede for den lille 
Oase, den lille private børnehave. De havde nemlig ret, 
Brylle ER stor nok til to børneinstitutioner og vi har et super 
samarbejde med Agerholm og kan bidrage med forskellige 
ting og dermed lære en masse af hinanden. Det er da en 
gave til og for både børn og voksne.
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     VERNINGE HUSFLID
KURSER

Yoga – Restorativ 
” Fredags ro ” 
125 kr. unge u. 18 år 95 kr. 
6.december kl. 16.00 – 17.00 
Underviser: Lisbeth Harboe 
Tallerupvej 21, 5690 Tommerup 
 
Billede skolen starter til januar 2020 
Mere info på 
www.verninge.husflid.dk

Filt  
hule former - leg med spændende overflader og udtryk. 
Lørdag 25.og søndag 26.januar kl. 9.00 – 15.25  
Verninge skole, Langstedvej 1, 5690 Tommerup 
Pris 545 kr. unge 410 kr. 
Underviser: Mette østmann  
 
Trædrejning weekend kursus 
29. februar og 1.marts kl. 9.00 – 15.25  
Tobovej 43, 5690 Tommerup 
Pris 665 kr. unge u. 18 år 500 kr.  
Underviser: Ejler lungskov 
 
Bliv forårsklar  – Levende pil i have og på terrassen 
Lørdag 29. februar kl. 10.00 - 15.55  
Tobovej 43, Brylle 5690 Tommerup 
Pris 375 kr. unge 245kr. 
Underviser : Marianne Landrock 
 
Håndsyet læder 
Det er for begynder og øvede. 
Tobovej 43, kl. 9.00 – 15.50 
Underviser: Ellen louman Lissau. 
 
Musik og sang 
Der er violin og klaver, kor ”seniorkoret og ” 13 rigtige”.  
Der er også muligheder i folkemusikbandet ”FIONIA ” 
Info og nyheder på www.verninge.husflid.dk og på  
facebook eller tlf. 64762294
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Fredag den 7. februar 2020 gæster  
Tamra Rosannes Brylle Forsamlingshus.  
 
Hun vil synge lidt af hendes kendte country  
sange, men også sange fra hendes nye  
album Divided Heart. Sangene tager ud- 
gangspunkt i de danskere, der rejste den  
modsatte vej under den store danske  
emigration til USA i perioden fra 1850 til  
1920 og den både udlængsel og hjemve  
emigranterne følte, og som også har  
været en del af hendes liv.  
 
Der vil være unummererede pladser.  
Billetpris kr. 200,00. 
Billetsalget begynder den 1/9 – 2019 på  
www.brylle-forsamlingshus.dk 

          BRYLLE FORSAMLINGSHUS
        TAMRA ROSANNES

                    BEBOERFORENINGEN
SÅ KAN DER FESTES

  
 
 
 
Vi udlejer nu SOUNDBOKS 2, så du kan holde en fest med fantastisk 
lyd! Dette uanset om det er til bryllupsfesten, julefrokosten, nytårsfesten, 
på studentervognen eller havefesten - Kun fantasien sætter grænser. 
Forbind den til din mobil eller tablet og lad festen begynde! 
 
VARIGHED       PRIS  
1 dag                  400,- 
Ekstra dage        200,- 
Depositum        1000,- 

                                                             
Bookes ved Michael på tlf. 40162640 

Vi udlejer nu SOUNDBOKS 2, så du kan  
holde en fest med fantastisk lyd!  
Dette uanset om det er til bryllupsfesten,  
julefrokosten, nytårsfesten, på studenter- 
vognen eller til havefesten.  
Kun fantasien sætter grænser.  
 
Forbind den til mobil eller tablet og lad  
festen begynde!  
 
 

VARIGHED  PRIS

1 dag   400,- 
Ekstra dage  200,-  
Depositum  1000,-
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          BRYLLE FORSAMLINGSHUS NABOORDNING               BRYLLE LOKALRÅD
Brylle ambassadørordning ændres til en naboordning 
 
For 5 år siden opfordrede Assens Kommune til, at de mindre bysamfund etablerede lokalråd  
og ambassadørordninger. Jeg blev tidligt i forløbet opfordret til at tage posten som den lokale  
ambassadør og har siden, sammen med mine medambassadører, besøgt ca. 120 husstande med nye tilflyttere. 
 
Brylle har udviklet sig meget i løbet af de 5 år og nu er det tid til lidt forandring. 
 
Derfor har vi i lokalrådet besluttet at ændre ambassadørordningen til en ”nabo-ordning”. 
Det betyder kort og godt at det nu er byens borgere, der som nabo til nye tilflyttere, kan tage godt imod og byde nye 
naboer og genboer velkommen til Brylle.  
 
Lokalrådet har fortsat en dejlig velkomstpose klar til de nye tilflyttere. I posen er der et velkomstbrev fra lokalrådet, vin 
og chokolade fra lokalrådet, kaffe fra Brugsen og lidt materiale med tilbud fra de mange lokale foreninger samt oplys-
ninger om erhvervslivet i byen. 
 
Jeg kan som ambassadør fortælle, at tilflytterne har været utroligt glade for at få et lille besøg og blive budt velkom-
men til byen og jeg håber at dette nye tiltag vil blive flittigt brugt.  
 
Man er derfor meget velkommen til at henvende sig til undertegnede og få udleveret en pose som man kan have med 
på et velkomstbesøg hos den nye nabo eller genbo. 
 
Bente Paulli  
Mads Hansensgade 16 
tlf. 23 11 69 05.

                    BEBOERFORENINGEN

alle er velkommende

Indeholder også generalforsamling

Bestyrelsen

Lokalrådet vil også gerne ønske alle et Godt Nytår

Året der gik
15. januar 2020 kl. 19.30

i
Brylle forsamlingshus
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TrædrejningTrædrejning

Lokalrådet 
 
Arrangementet, Åben By, bød for anden gang folk fra nær  
og fjern indenfor i Brylle Fritidscenter. 
 
Sidste år debuterede arrangementet, Åben By, i Brylle  
Fritidscenter og godt 30 udstillere mødte op fordelt på  
16 stande, for at vise både foreningsliv, aktiviteter,  
erhverv, produkter og ydelser frem. 
 

Lokalrådet var initiativtagere til arrangementer, og havde  
kontaktet både virksomheder og foreninger i sognet, for at  
invitere dem til at vise alle de lokale kræfter og muligheder 
frem. Formålet var at vise hvor meget lokalt erhverv og for- 
ningsliv, vores lille by egentlig rummer. 
 

 
Derfor åbnede Lokalrådet og Brylle Fritidscenter atter 
dørene lørdag den 14. hvor Åben By igen løb af stablen. 
Arrangementet rummede i år dobbelt så mange udstillere 
og stande som sidste år. Foreningerne stillede talstærkt, 
og erhvervslivet diskede op med alt fra keramiksmykker til 
øl fra Brylle Bryghus og lokale håndværkere.  

Nybolig og Totalbanken var også at finde i Fritidscen-
teret i år, da arrangementet også handler om at tiltrække 
potentielle tilflyttere. Der var samtidig en masse forskel-
lige aktiviteter for både store og små, ligesom samtlige 
udstillere havde en konkurrence i ærmet.  
 

     ÅBENBY                                                               BRYLLE LOKALRÅD
Det aller første arrangement var en stor succes med massiv 
opbakning, og det blev derfor vedtaget, at Åben By skulle 
være en tilbagevendende og årlig begivenhed.  
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     ÅBENBY                                                               BRYLLE LOKALRÅD

Arrangementet var ikke helt så velbesøgt som arrangør-
erne havde håbet på, taget det første års store opbakning 
i betragtning, men det lykkedes alligevel at fylde Fritid-
scenteret godt op med besøgende. Et populært indslag 
var også Tommerup Rideklub, der tilbød gratis ponyridn-
ing for de interesserede udenfor Fritidscenteret.  
 

Vi er meget stolte af alle de muligheder, virksomheder, 
foreninger og det liv, som vi har her i byen, og vi glæder 
os over at vise det hele frem.  
 
Brylle Lokalråd takker de besøgende og alle udstillerne, 
og ser allerede frem til næste års Åben By.
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Goddag, Goddag, Goddag 
Goddag, Goddag, Goddag 
Goddag til store og til små 
Nu vi til gymnastik gå 
Goddag, Goddag, Goddag. 
 
Velkommen til alle på voksen/barn holdet, her starter  
vi altid med denne lille sang. 
 
Det er andet år at vi, Stine & Bahareh, står for holdet. 
Her er vi begge både forældre og træner. 
Trænergerningen er stadig ny for os, men vi lærer for  
hver gang vi har haft holdet. 
Vi har et hold i år hvor børnene er fra 1 – 3 år. 
Det er både børn som lige har lært at gå, samt dem  
som næsten lige er startet i børnehave. 
Derfor prøver vi at tilpasse sanglege, redskabsøvelser,  
lege så godt vi kan til holdet. 
 
Vores mål er at få stimuleret børnenes sanser, samtidig 
med at de får brændt en masse energi af og har en dejlig 
time sammen med mor, far eller bedsteforældre. 
 

Farvel, Farvel, Farvel  
Farvel, Farvel, Farvel  
Farvel til store og til små 
Nu vi alle hjemad gå 
Farvel, Farvel, Farvel  
 
Der er stadig plads på holdet til flere - så kom og være 
med. Til jer der allerede er på holdet - Vi ses snart.

  
Tirsdag - Begyndere/let øvede,  
Torsdag - øvede 
 
Så startede sæsonen endelig for Jumping igen – og jeg 
er så heldig, at jeg igen i år er instruktør for ”jumping for 
begyndere/let øvede”. 
Selvom det er for begyndere/let øvede kan alle være med 
uanset niveau og alder, man mærker selv efter hvor meget 
man kan give af sig selv. 
Min time består af 2/3 på trampolinen og 1/3 er styrke- 
øvelser på gulvet eller trampolinen. 
Der er garanteret sved på panden i mens vi har det hop-
pende sjovt.  
I skrivende stund er der stadige ledige pladser tilbage  
på holdet om tirsdagen, så hvis du skal være med til at 
have det hoppende sjovt sammen med os andre – så  
er det måske dig der skal have én af de pladser der er 
tilbage på holdet. 

Derudover er der også et jumping hold om torsdagen  
for øvede, men igen her, kan alle være med. Dette hold  
er dog tiltænkt til dem som allerede er bekendt med  
jumping fitness og grundtrinene hertil, så der kan gives 
max gas på styrke og puls, samtidig med at have det  
hoppende sjovt. Om Torsdagen er det Anja som er  
instruktør.  

Er du i tvivl om det er noget for dig – så kom og prøv det én 
enkelt gang – det koster 50 kr. Og det er sikkert de bedste 
50 kr. du har brugt på dig selv længe – du kommer ikke til at 
fortryde det.  
 
Mange hoppende hilsner og på gensyn fra 
Dina - Jumping instruktør i BGF.

                        BRYLLE GYMNASTIKFORENING
   VOKSEN/BARN

               JUMPING FITNESS

12



                        BRYLLE GYMNASTIKFORENING

        STRETCH

     DANCE MIX

     DANCE MIX VOKSEN (+ 15 år) 

               SPILOPPERNE 

Dance mix er et hold til børn fra 9-14 år. Tempoet er i top og 
pulsen kommer op.

På Dance mix er der plads til alle, både dem der har prøvet det 
før, men også nybegyndere. Vi skal have en sjov time hver gang. 

Jeg har fornøjelsen af at have 10 danseglade børn hver onsdag. 
Vi er kommet rigtig godt i gang med forskellige øvelser og for-
skellige koreografier og de er SUPER seje til det. De er altid med 
på noget nyt.

Går du med en lille dansemus i maven, så kom endelig og prøv 
og se om det er noget for dig. Der er altid plads til en mere.  
 
De bedste dansehilsner fra 
Dina

 
 
Om du er ung eller gammel, så gør det bare noget godt for 
humøret at danse.  
 
På det her hold gælder det i den grad bare om at have det 
sjovt samtidig med at der kommer sved på panden. ALLE kan 
være med!!!  
 
Vi danser til alle de gode gamle og nyere hits. 

Holdet, hvor vi kommer helt ned i gear, samtidig med fokus på 
smidighed og afspænding. Her er der plads til smil og grin, da 
man godt kan blive en anelse overrasket over, hvor stiv og øm 
man kan være i kroppen efter en lang arbejdsdag.

 
 
Vi er nu godt i gang med gymnastiksæsonen på Spilopperne!  
 
Der er fuld blæs på i gymnastiksalen, og ungerne er bare 
så seje til at give den gas med det vi præsenterer for dem. 
Vi lærer børnene de forskellige lege, sange og aktiviteter at 
kende, og så lærer vi selvfølgelig børnene at kende, ligesom 
de lærer os at kende.  
 
I år er der 26 børn tilmeldt, og deraf en masse drenge, hvilket 
vi har ønsket os de sidste år. Det er jo superdejligt! Med alle 
de børn i salen er vi heldigvis 4 instruktører til at holde styr på 
tropperne, så der er hænder til både at lave sjove redskabs-
baner og til at holde i hånd. 
 
Gymnastikhilsener fra Laura, Sabine, Kristina og Marie
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På Dance kids (alderen 5-8 år) er der plads til alle, både 
dem der har prøvet det før, men også nybegyndere.  
Vi skal have en sjov time hver gang. Musikken er den  
de små elsker at synge med på og lytte til, f.eks. musik  
fra MGP og meget andet.

Jeg har fornøjelsen af at have 24 danseglade børn hver 
tirsdag. Vi er kommet rigtig godt i gang med forskellige 
øvelser og forskellige koreografier og børnene klarer det 
SÅ flot. De er altid med på noget nyt. 
 
Jeg har 2 hjælpetrænere på dette hold, Marie og Signe. 
Dem er vi rigtig glade for. 
 
De bedste dansehilsner fra 
Dina

Træningen er tilrettelagt så alle kan være med uanset alder 
og eventuelle skavanker. Alle kan få gavn af træningen - og 
husk det er aldrig for sent at komme i gang.

Vi træner:

Torsdag kl. 15:30 til 16:30 på Brylle Skole 

Det vil glæde mig at byde velkommen til nye deltagere på 
holdet - Der er altid plads til en til i fællesskabet.

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

 

Bevæg dig for livet - Træning for ”Old Girls” i Brylle Gym-
nastikforening

I Brylle Gymnastikforening træner en snes energiske ”Old 
Girls” på Brylle Skole hver torsdag eftermiddag. Der arbe-
jdes flittigt med alle muskler og led, og vi træner ikke for 
at blive yngre, men for at blive ældre. En herlig time, hvor 
indholdet er gymnastik til inspirerende musik, fællesskab, 
bevægelsesglæde og engagement. Hver træning sluttes 
af med en sang og en hyggesnak. Når en på holdet har 
fødselsdag synger vi fødselsdagssang og vifter med flag, 
og så får vi gerne en lille sød ting til ganen til glæde for os 
alle. Det sociale element glemmes ikke. 

 

                        BRYLLE GYMNASTIKFORENING
   OLD GIRLS

                                                        DANCE KIDS
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Zumba i Brylle motto: Hav det sjovt, syng med og dans løs . 
 
Den 10. sæson af Zumba i Brylle er skudt godt i gang og 
siden starten af september har over 20 svedige deltagere 
hver uge fyldt hallen med dans, grin og glade ansigter – 
sikke en fornøjelse det er at være instruktør for et så en-
tusiastisk hold!  
 
I en Zumba time danser vi fra start til slut til mange forskel-
ligartede sange og rytmer. Ofte med fitness elementer ind-
bygget i de enkelte koreografier, så det bliver en god træning 
for hele kroppen. 

                        BRYLLE GYMNASTIKFORENING      ZUMBA

Som hold-mottoet indikerer, er det ikke vigtigt at kunne 
alle trin eller have danseerfaring for at være med. Zumba 
er for alle, uanset erfaringsniveau, der er ikke noget rigtigt 
eller forkert! Det vigtigste er at have det sjovt, give slip, 
syng med hvis man har lyst 😊 - og ellers mærke den
livsglæde, der er at finde i Zumba. Så kommer resten 
ofte helt af sig selv og man går hjem med et stort smil på 
læben. 
 
Er du blevet nysgerrig på om Zumba er noget for dig, så 
kom endelig og få en prøvetime – det er aldrig for sent at 
nå være med på holdet! Find kontakt info på www.bryl-
legymnastik.dk – vi glæder os til at se dig!

Zumba hilsner, 
Dorte Risum, instruktør

 
 
Vi er kommet godt i gang med vores  
løbehold og vejret og den mørke tid  
afskrækker os bestemt ikke.  
 
Træningen er tilrettelagt således at  
der er plads til ALLE på holdet, med  
fokus på kortere ruter hvor der vil  
være indlagt intervaltræning. 
 
Vi mødes ved Brylle Fritidscenter,  
der kan blive aftalt andre steder det  
vil blive lagt op på Facebook, så  
skriv og hør ad! 
 
Træningen foregår:  
Tirsdage kl. 18:30-19:30 
Instruktør: Annette Skree 
 
Læs mere på bryllegymnastik.dk for  
priser mm. 
Vi glæder os til at se lige netop dig. 

                                 LØBEHOLD
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Sæt X i kalenderen allerede nu - Gymnastikopvisning 
LØRDAG 7. MARTS 2020! 

Sæsonen er godt i gang på alle vores hold! Der vil være 
fuld af aktivitet i både gymnastiksalen og Fritidscen-
teret de næste måneder, med mange forhåbentligt gode 
træningstimer inden vi i Brylle Gymnastikforening slutter 
sæsonen af lørdag den 7. marts i Brylle Fritidscenter med 
sæsonens gymnastikopvisning.  

Opvisningen er for alle interesserede og det plejer at 
være en formiddag med god stemning og opbakning fra 
publikum. Der vil være mulighed for at købe kaffe og kage 
under hele opvisningen.   

Entré 25 kr. pr. person (børn t.o.m 10 år og aktive gymn-
aster er gratis)  

                        BRYLLE GYMNASTIKFORENING

   GYMNASTIKOPVISNING

        BADMINTON

Program: 

9.30   Indmarch 

  Fællesopvarmning 

  Spilopperne 

  Voksen-barn 

  Dance Kids/Dance Mix 

  Zumba  

  Dance voksne 

  Kids Jumping 

  Jumping Fitness  

Ca. 12.00  Udmarch + tak til instruktører  

Skal der være badminton i Brylle? 
 
Sæsonen er startet godt, og vi har lige nu glæden af  
10 glade børn.  
Alderen spiller fra 1-6 klasse, og alle i den kategori  
er velkommen.  
 
Sammenholdet på tværs af aldersforskellen, er skønt  
at se. Vi håber på, at der kunne komme flere børn til  
holdet, da det ellers kan risikere, at være sidste sæson.   
 
Mvh Clara Henriksen og Kent Henriksen
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          LANDSBYORDNINGEN
            EN HISTORIE OM LIVET PÅ AGERHOLM

                        BRYLLE GYMNASTIKFORENING

Agerholm Gårdbørnehave & Vuggestue, dyr, udeliv, fra jord til 
bord og fællesskaber. 
 
Solen står højt på himlen, sommerferien er godt brugt og da-
gene på Agerholm er ved at finde sin vante gang. En hverdag 
fyldt med udeliv omkring gårdens dyr, årets og naturens gang, 
fællesskaber, liv og læring. 
 
Årstiden byder sig til med rå mængder af insekter og dyr, der 
skal nærstuderes. Der er fundet kålorme i køkkenhaven, som 
forsigtigt bringes tilbage til børnehaven, hvor de bliver passet 
med nyt kål og vand hver dag. Processen, fra orm til puppe 
og tilsidst – endelig det flotte resultat, hvor flere flotte hvide 
kålsommerfugle flaksende bliver lukket ud i det fri, bliver 
intenst fulgt. 
 
Børnene kommer op fra frugtlunden gnaskende på et rødt 
æble, for det er æbletid på Agerholm. Naturen er gavmild, så 
vi laver æblemost, æblemarmelade og æbleflæsk, som bliver 
delt med familierne, spist på hjemmebagte boller og smut å 
rugbrødsmadder til maddag. 
 
Årets og naturens gang samt dagens aktiviteter bringes ind 
og skaber sammenhæng til og i gruppernes kreative pro-
cesser/aktiviteter og samlinger. Der bliver malet kålorme og 
sommerfugle, malet æbletræer og lavet æbletryk. Der leges 
og kravles som larver, danses som sommerfugle og der bliver 
sunget om sommerfugle, æblemanden og revne gulerødder. 
 
Året rundt byder også på maddage, hvor der bliver provi-
anteret i køkkenhaven. Grønsager bliver samlet ind, mens 

der bliver snakket om former, farver og smag. Der bliver delt 
minder om fællesskabet med skolen, hvor vi i foråret fælles 
anlagde køkkenhaven. Sammen har vi sået, plantet og luget 
hele foråret, og nu kan vi høste både gulerødder, løg, porrer, 
kartofler, rabarber og diverse græskar. 
 
Børn og voksne tilbereder i fællesskab grønsagerne til f.eks. 
kartoffel/porresuppe tilberedt på bål. Børnene øver sig på at 
håndtere en skrællekniv og hjælper til med at tænde bål.  
 
Hver dag bærer børn og voksne i fællesskab små spande 
med kraftfoder, bunker af hø og halm, grønsagsrester (ofte 
medbragt af børnene hjemmefra) og tunge vandkander rundt 
til dyrene. Imens tales der om mange ting: ansvar overfor 
dyrene, hvad de spiser, hvorfor har gederne og ikke hønsene 
horn, hvordan lægger hønsene æg og mange andre finurlige 
spørgsmål, som vi sammen forsøger at finde svarene på.

Der deles mad ud, aes en blød kanin, bæres forsigtigt æg 
ind i køkkenet, og der håndfodres geder. Når der skal muges 
ud af børn og voksne, bliver der skovlet, revet, kørt med små 
trillebøre, holdt for næsen og kigget på lorte. Nyt halm bliver 
lagt i husene og vandtrug bliver skrubbet og skuret. 
 
Udeliv, årets og naturens gang er omdrejningspunkter i livet 
og aktiviteterne på Agerholm. Nu ser vi frem mod ny årstid, 
nye aktiviteter, gamle traditioner – det er jo snart jul, og fæl-
lesskaber fyldt med glæde og liv. 
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Brylle Vandskov – en ny skov i Assens Kommune 
 
 
Siden forundersøgelsen startede i efteråret 2014 er der sket en del på skovrejsnings-arealerne omkring Brylle. 
Hedeselskabet og VandCenter Syd har fået opkøbt og tilplantet store arealer i den nye Brylle Vandskov.
 
Assens Kommune og borgerne i Brylle har stor glæde af skovrejsningsprojektet, dels fordi det er med til at sikrer  
dannelsen af rent grundvand i området, og dels fordi det giver flere nye og gode muligheder for rekreative aktiviteter  
tæt på Brylle.  
 
I foråret 2016 blev de første streger til en kommende kommunal del af skoven trukket og 2 år senere købte kommune  
et areal på ca. 15 ha af Hedeselskabet lige nord for Brylle by. Med købet af skoven er kommunen med til at sikre den 
fortsatte beskyttelse af grundvandet og styrke friluftslivet i skoven ved fx at kunne etablerer madpakkehus, bålsted  
eller sætte bænke op.  
 
I efteråret 2018 holdt kommunen to møder med Brylle Lokalråd hvor ønsker og forslag til indretning og stier i den 
kommunale del af skoven blev drøftet. Disse møder forventes at fortsætte, når skovens videre indretning skal plan- 
lægges. Vores ønske er, at etablerer en skov der både kan virke som et rekreativt grønt frirum og som basis for et  
aktivt friluftsliv i lokalområdet. Afgræsningen med kvæg på de lave engarealer er et syn de fleste vil kunne nyde på  
deres tur i skoven. 
 
Arbejdet skrider støt fremad. Via veje og stier vil der blive god adgang fra byen til både den kommunale del og til 
Hedeselskabets del af den nye skov. Vores entreprenørafdeling har siden erhvervelsen været i gang med at passe de 
tilplantede arealer, så de nye træer ikke gror helt til i ukrudt. I december sidste år blev møderne med lokalrådet fulgt  
op med etableringen af den centrale skovvej der skal være rygraden i det kommende system af stier i kommunens  
del af skoven. Søndag den 1. september holdt vi Åbent Hus med forskellige aktiviteter og omkring 100 interesserede  
kom og besøgte den nye skov. Adgangen til skoven sker dels fra det gamle vandværk på Vibækvej, hvor der er etableret 
gode parkeringsforhold hvis man kommer i bil. Nu er der også blevet etableret en adgangssti ind i skoven fra Toftevej for 
cykler og gående og der arbejdes på, at få etableret en stiadgang fra syd, så der skabes flere muligheder for at komme  
ud i den nye lokale skov for beboerne i Brylle. 

Af Peter Worm, Miljømedarbejder, Miljø og Natur
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          LANDSBYORDNINGEN
                 VI ER BRYLLE

90 børn i deres nye grønne logotrøjer tramper og klapper  
i takt og synger: ”Vi er, vi er Brylle” og jeg ved, at det er et  
af de øjeblikke, vi alle sammen vil bære med os fremover  
i hjertet. 
Sang er en vigtig ingrediens i et skoleliv i Brylle. Vi synger 
hver dag og det er en vidunderlig start på dagen. Vi skaber 
fællesskab, dannelse og identitet gennem sangen, så det var 
helt naturligt, at vi meldte os på banen til at åbne Kommu-
nens Markedsdag den 26.09.19 i Glamsbjerg med børnekor 
og sang. 
Scenen er sat på gymnasiet i Glamsbjerg, Assens Kommune 
holder Børne- og ungepolitisk markedsdag, hvor børnenes 
stemmer skal høres og blive en del af den nye børne- og 
ungepolitik. Musvitterne og elever fra 0.-3.klasse har øvet på 
4 skønne sange, som de åbner markedsdagen med, og den 
ene var helt speciel. 
Vi starter med en hurtig kort sang om den lille abe, der kan 
gabe og som spiser bussemænd – adr! For så er vi i gang  
og der er smil på læben. 
Børnene synger sangen ”Skrammer og buler”, der er skrevet 
af Bent-Ole Østerby og Birgitte Hølmkjær. Den handler om, 
at det er svært at lade være med at få skrammer, buler og 
huller i bukserne, når man leger og har det sjovt. De synger 
versene på skift; først 1. kl., så 0. og Agerholm og til sidst 
2. og 3. Imens de andre synger, sidder de på hug og venter. 
De er nervøse, men det gør en forskel, at vi stå der sammen 
- i ens flotte trøjer... og når alle 90 stemmer i til omkvædet: 
”Gynger og huler og søm i et bræt, skrammer og buler det 
får man let, huller i bukserne og våde tær, men det er sjov  
og det er svært at lade vær’!” Så får sangen fylde – for den  
er god og der er gang i den. 
Queens gode gamle ”We will rock you” havde fået en for-
dansket genoplivning. Teksten er skrevet af Jacob og Magda 
fra SFO og er baseret på de udsagn, som børnene kom 
med omkring vores SFO og det gode SFO-liv. Teksten er 
fantastisk og børnenes glæde brænder igennem. De slutter 
sidste linje ”SFO fra Brylle” med at række V-tegn og småråbe 
yearh! 
Vi slutter med en fællessang: ”Børn er stærke frø, der spirer”. 
En sang, der betyder meget for os. Vi synger den hver gang, 
der kommer en ny ansat på skolen til velkomst, fordi den 
også handler om, at turde tro på eventyr, at vise undere, men 
også om at turde være der for alvor, turde trække streger og 
sige ja og nej, men ikke mindst om at give et bestandigt ja til 
hinanden og ikke kun et ja fra tid til anden. 
På smukkeste vis blev markedsdagen åbnet med ønsket om 
at give et bestandigt ja til børn og unges muligheder i Assens 
kommune. 
 

Væltet telt

Til selve udstillingen/præsentationen havde Agerholm 
præsenteret ”Jord til bord” med hjemmepresset most og 
overraskende lækre grøntkålschips samt en dokumenteret 
læreproces omkring tilblivelse. 
SFO havde arbejdet med at skabe drømmenes SFO, som 
indeholdt alt fra kæmpe gul klatreelefant, dj-pult, egen  
svømmehal og hoppeborgslegeland, men også med rigtig 
mange voksne – så fedt! 
Der var også blevet lavet en tipi, som skulle symbolisere 
hulerne, udelivet i fællesskoven og bålhytten – den skal nu 
udstilles på Rådhuset.  
 
Skrevet af Skoleleder Betina Bek Faaborg
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          LANDSBYORDNINGEN

            MOTIONSDAG BRYLLE SKOLE
          LANDSBYORDNINGEN

                  AULA
Den nye kommunikationsplatform Aula er her! 
 
Den blev d. 21.10.19 taget i brug. En håndfuld forældre be-
nyttede sig af tilbuddet om en workshop til at komme rigtig 
godt i gang. Hvis du er forælder på skolen og i Agerholm og 
ikke er kommet med over i Aula, så kontakt skolen/børne-
haven, så du kan få hjælp til at komme med på Aulabølgen 
 
Skrevet af Skoleleder Betina Bek Faaborg

”Se mig”- trafik-kampagne i Assens Kommune. 
 
Fredag morgen den 25.10. havde skolen besøg af  
nogle fra Trafik og Byg. De delte taskeoverslag og  
lygter ud til de elever, der cyklede i forbindelse med  
synlighedskampagnen ”Se mig”. Vi blev rost for, at  
der var rigtig mange, der både cyklede og gik til  
skole – og med lygter på! 
 
Til morgensangen blev der trukket lod om og over- 
rakt 2 gavekort til en cykelhandler. De heldige vind- 
ere blev Valdemar fra 3. klasse og William fra 5. klasse.  
 
Stort til lykke.

                  “SE MIG”

           KUNST PÅ SKOLEN
Marie Rosendahl Chemitz’ værk ”Kulturikonet” har fundet  
en plads i aulen på Brylle skole. Værket, der byder fantasien 
op til dans, er en installation med en stor scene i flere niveau 
i organisk form, men samtidig også en i øjenhøjde  
(og håndhøjde) installation – for her må mærkes, sanses,  

flettes, samarbej-
des og lægges og 
læses… kig forbi 
og se den selv!

Det stod ned i stride strømme fredag morgen før efterårs-
ferien, hvor årets motionsløb skulle løbe af stablen. Diverse 
vejr-apps lovede, at det ville fortsættehele formiddagen, så 
en hurtig beslutning om, at man kunne vælge at løbe eller 
være med til klassestikturnering i hallen, sikrede en masse 
skønne, glade unger i bevægelse! 
 
6.klasserne leverede en god og pulsopløftede opvarmning 
og så gik det løs. 
 

Mens der blev løbet, holdt det tørvejr og solen nåede endda 
at titte frem over Krybily-parken, hvor nogle bedsteforældre 
havde vovet sig frem og heppede på løberne. 
 
Indenfor blev der kæmpet intenst og til sidste mand, sveden 
sprang og store og små hyggede sig sammen. 
 
Motionsdag betyder også et besøg fra lærere, der har arbej-
det på skolen tidligere. Denne her gang fik vi besøg af to, 
som til sammen havde arbejdet på skolen i 75 år. 

Det var en skøn start på efterårsferien. 
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          LANDSBYORDNINGEN
      SKOLECYKLING... HALLOWEEN SFO FORÆLDREKAFFE

                  AULA

Brylle Skole har været så heldige, at vinde en hel dag med 
Dansk Skolecykling. Den løb af stablen den 31.10.19, hvor 
alle elever mødte ind med cykel og –hjelm. Herefter blev 
0.kl. til og med 4. kl. dagen igennem guidet gennem diverse 
cykelbaner og –lege under kyndig vejledning af Legpatruljen, 
der består af elever fra 5. og 6. kl., samt af Michael fra Dansk 
Skolecykling.  
 
Legepatruljen fik samtidig nogle tips, ideer og lege til, 
hvordan de kan inddrage cykler i deres legepatrulje-frikvar-
terer. Alle hyggede sig og havde en rigtig god dag, der slut-
tede af med ”Jeg er så glad for min cykel”- fællessang og at 
borgmesteren kom og fik overrakt en check fra GF Fonden. 
Dette fordi Assens kommune understøtter de landsdæk-
kende trafikkampagner med bl.a. den aktuelle ”Se mig ”- 
kampagne. 

Inden der var Halloween-(u)hygge i SFO regi, blev der afholdt 
nogle cykelkonkurrencer mellem hold fra eleverne, persona-
let og et hold bestående af borgmesteren og repræsentanten 
fra GF Fonden….Selvfølgelig vandt elev-holdet. 
 
Herefter hyggede børn og voksne sig i den fint Halloween-
pyntede kælderetage, hvor der blev serveret kaffe/te, soda-
vand og kage til alle.
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   DEJLIGST
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50 år
1969 - 2019

50 års Jubilæum.
Tusind tak til alle jer der deltog i vores åbent hus-arrangement,
lørdag d. 2/11

Dagen gik med at vi fik besøg af en masse søde og glade mennesker, 
omkring 400 kom på besøg.

Vi startede op i vores kantine hvor man blev budt på kaffe og kage, 
herefter blev man hentet af en af vores super gode guider, 
der tog en med på en rundtur i vores værksted, 
så en tur i vores krea-værksted, herefter ud på vores højlager 
og til sidst igennem vores produktion. 
Turen sluttede af med en ristet pølse og en fadøl. 

Medarbejdergaven.

Der blev af medarbejderne skænket 
en stenskulptur, prydet af en 
bronzefigur i toppen.
Stenene er hentet fra gården i Nårup,
hvor 3L oprindelig startede.
De fire sten symboliserer de fire 
brødre, som startede 3L.

Bronzefiguren er udformet af den 
tidligere Brylle Borger, 
Bente Ekander.

På billedet ses fra venstre: Bjarne, Frits og Jørgen
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50 år
1969 - 2019

Der blev både kreeret kort, malet billeder,
samt vist hvad Scrapbooking egentlig er for noget.
Noget som er ret udbredt i USA, men som ret få
i Danmark kender til.

Derefter blev der trakteret med øl, vand og en knæk
fra Oles pølsevogn.
Et sted mellem 800 - 1.000 pølser blev langet over
disken på de 3 timer. 
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Brylle Sogn blev som forvandlet i årene omkring år 1800. 
Det var tiden for de store landboreformer. Byen var udskiftet 
1785, gårdmændene blevet selvejere. Flere af de gamle 
gårde inde i Brylle blev simpelthen revet ned, for at man 
kunne bygge en helt ny gård ude på den jord, man havde 
fået tildelt. Det kostede at blive selvejer, det kostede at 
bygge gård. Måske har nogle af gårdmændene solgt jord  
fra for at få råd til herlighederne? Det kunne være en af 
årsagerne til, at antallet af gårde steg markant.  
 
Førstemosegård ude på Birkevej 45 er en af de gårde, som 
kom til. Ved udskiftningen var lodden egentlig tildelt Ploug-
gård, men den lå unægtelig lidt langt fra gården. Da mulig-
heden for tilkøb af jord fra nabogården Kildegård bød sig,  
var det oplagt at sælge.  
 
Det ser dog ud, som om den nye gård i Førstemosen havde 
flere ejere i starten, måske det alligevel ikke var så spæn-
dende at være selvejer ude i mosen. En salgsannonce i 
Fyens Stiftstidende 19. marts 1816 er der ellers ikke noget 
i vejen med: Gården er indrettet til en honnet familie, den er 
godt bygget og består af 31 fag, og der er 30 tdr. meget god 
pløjejord foruden maebund og tørvemose. Men ejeren vil 
sælge, jo før jo heller. Underskrevet Poul Henriksen. 26. april 
1819 er der igen en annonce i Stiften: Stedet Førstemose på 
Brylle Mark fås til køb eller leje på billige vilkår.  
 
Billedet viser gården antagelig omkring 1920, hvor den ejes 
af Jens Peder Larsen og hans kone Sofie Amalie.  
 
Jens Peder er selv født på Førstemosegård. Han har været 
alene på gården, siden hans far som den sidste af foræl-
drene gik bort i 1904. Året efter fik Jens Peder sig en kone 
på gården, da han blev gift med Sofie Amalie fra Ubberud. 
Snart efter brylluppet i 1905 kom Svend til verden. I 1909 
kom der endnu en søn, Karl. Som den sidste blev Aage født 
i 1911. Lige efter bogen. En helt almindelig familie. Men så 
skete katastrofen.

                        LOKALHISTORISK ARKIV   
     FØRSTE MOSE GÅRD  

Tuberkulosen 
 
Den kom snigende, den kom listende. Den smøg sig umær-
keligt ind og bed sig fast. Tuberkulosen. De to ældste sønner 
begyndte at skrante. Et halvt års tid gik der. Så døde Karl på 
fem år i marts 1915. Drengene har vel sovet i samme seng, 
som man plejede dengang. Svend på 10 år døde i oktober 
1915. To sønner at begrave samme år.  
 
I dag ved vi, hvor smitsom tuberkulose er, men det var ikke 
almindelig kendt i begyndelsen af 1900-tallet. Da Svend kom 
til verden på Førstemosegård, døde hver 3. dansker i alderen 
15-60 af tuberkulose. Om drengenes far, Jens Peder Larsen, 
blev smittet, ved vi ikke, men han døde kun 53 år gammel i 
juni 1925. Derefter drev Sofie Amalie gården videre med en 
bestyrer, til sønnen Aage overtog den i 1945. 
 
Førstemosegård blev i 1987 solgt til mekaniker Poul Marxen. 
Forinden var gården besigtiget af Den fynske Landsby, der 
beskrev det gamle stuehus som utroligt spændende med 
original ruminddeling. Gården havde dog haft sin tid, den 
blev revet ned, nyt kom til.  
 
De to billeder er indleveret i Lokalhistorisk arkiv. Ethvert 
billede har en historie, så tænk på arkivet, førend der 
kasseres. Arkivet er åbent hver mandag formiddag 9-12 og 
første lørdag i måneden 10-12 (lukket i juli og dec.). Vær med 
til at bevare din egns historie. 
 
Margit Egdal 
Lokalhistorisk Arkiv i Rytterskolen i Brylle

Førstemosegård

Jens Peder Larsen med sin eneste søn, Aage, på armen efter at have mistet de to ældste i 1915.
26



                
Som I alle ved, er 10 frivillige personer travlt optaget af 
at holde og vedligeholde Brylles stolthed, Staudehaven. 
Staudebrigaden mestrer til fuldkommenhed alle de redskaber 
og finurlige indgreb, der er en forudsætning for at udføre 
det betroede arbejde. Nu er det efter grundige studier og 
sonderinger besluttet at udvide bedriften til også at omfatte 
en rosenhave. Det udsete areal er befriet for sten og vækster 
og er blevet fræset. Underbunden er undersøgt, bæreevne 
forstås, og den er skønnet velegnet til at tjene som rosen-
have. Arealet er godt beskyttet af grantræer, der dækker for 
vind og slagregn både fra øst, nord og vest. Der er indkøbt 
over 120 roser, nøje udvalgt på Rosenfestivalen i Bogense. 
Roserne blev sat onsdag 23. oktober, dagen efter det var 
lykkedes at få Rubjerg Knude Fyr rykket på plads. Til den 
operation blev der brugt meget tungt og stort materiel. Vi 
klarede alt med håndkraft, men til gengæld var hele staude-
brigaden involveret på nær 2, der var på kursus. Billederne 
viser ganske godt, hvordan arbejdet blev grebet an. Det er 
ikke så ligetil at manøvrere en barrodet rose i jorden, som 
nogle sikkert tror. 
Der er placeret store sten langs siderne, så ingen biler kan 
genere rosernes udfoldelse. 
 

     OLE SAND FORTÆLLER
EN ROSENHAVE

Vi har i øvrigt bemærket, at der holder mange svampe til 
under granerne, desværre også en del med rød hat. Pas på 
dem! 
 
Vi håber, at mange vil nyde rosenhaven, lige som tilfældet er 
med staudehaven. Til foråret kan alle glæde sig over, ganske 
gratis, at kunne hente både roser og stauder. 
 
Ole Sand
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          BRYLLE FORSAMLINGSHUS

Dilettant kommer af det italienske dilettante, som betyder 
kunstelsker og dilettare som betyder glæde. 
 
Iflg. Den Danske ordbog bruger man ordet om personer, ’der 
uden at have tilstrækkelige forkundskaber, udøver en aktiv-
itet klodset eller på anden måde mangelfuldt’ – her  
også amatør. 
 
MEN når det så er sagt, så har man i danske forsamlings-
huse i mange år tilbage, haft tradition for at opføre Dilettant 
Forestillinger. Altså en form for amatørteater.  
 

I tidernes morgen – inden de mange TV-kanaler, Netflix og 
iPads, og ja før radio og TV, så var der her god mulighed for 
karle og piger på landet at dyrke social sammenkomst sam-
men med andre unge – og gamle – i de lokale Forsamlings-
huse, og optræde, når den årlige Dilettant forestilling skulle 
forberedes.  
 
Denne tradition kører stadig videre i Brylle Forsamlingshus – 
TV og Netflix, eller ej. 
 
Siden 1938, hvor det første stykke, der blev opført i Brylle 
Forsamlingshus var ’Fastelavnsgildet’, har der i Brylle være 
tradition for Dilettant, kun afbrudt af få år, hvor der ikke har 
været opført noget stykke. 
 

       DILETTANT – HVAD ER DET EGENTLIGT?  
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          BRYLLE FORSAMLINGSHUS

Her i Brylle er vi en flok Dilettanter, som har spillet sammen 
i rigtig mange år – nogle af os har været med i mere end 
tyve år, men det er altid dejligt, når nye aktører melder sig på 
banen, og her er det ligegyldigt, om du er 16 år – eller om du 
er fyldt 70 – om du har prøvet at stå på en scene eller ej - her 
er der plads til ALLE. 
 
Vores instruktør, Lars Nygaard Jensen vælger i sensomme-
ren nogle stykker ud, som vi er nogle aktører, der læser med 
på, og stykket til den kommende forestilling bliver så valgt ud 
fra forskellige kriterier, som fx hvor mange herrer og damer vi 
har, som vil være med til at løfte opgaven.  
 
Vi begynder at øve i nov./dec. for at være klar til forestillingen 
i marts. 
 

I 2020 vil der være 3 forestillinger fordelt på:  
Søndag eftermiddag den 8. marts. Generalprøve incl.  
eftermiddagskaffe.  
Fredag aften den 13. marts med efterfølgende Tapas.  
Lørdag aften den 14. marts med festmiddag. 
 
Så husk allerede nu at få sat kryds i kalenderen. Billetter  
vil kunne bestilles via Brylle Forsamlingshus hjemmeside, 
men i år også ved at kunne købe billetterne i Brylle Brugs  
– den helt perfekte julegaveidé.  
 
Vi håber rigtig mange Brylle Borgere vil bakke op om denne 
gamle tradition, som Dilettanten er. Tag gode venner med,  
eller naboen under armen, og kom til et brag af en festlig 
aften eller eftermiddag.  
 
På Brylle Dilettanternes vegne                                                                                  
Pia Schmidt

       DILETTANT – HVAD ER DET EGENTLIGT?  
  LIDT BILLEDER FRA DILETTANT 2019  

29



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
Seniorformand: Jimmi Rasmussen - 
Tjummy1@gmail.com 53 67 44 86
Kasserer: Anne Marie Sørensen - 
kasserer.bryllebk@gmail.com 60 22 61 35
Johnny Godbergsen - 
johnnygodbergsen@hotmail.com 29 43 44 49

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: Gittemai Roger - 
mentorgittemai@gmail.com 20 16 67 00
Bestyrelsesmedl.: Arne Roger Nielsen - 
arneogbetty@gmail.com 40 11 11 15
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: Anja Mørk Rasmussen 
Casper Larsen og Mette Wehner 
Suppleant: Louise Skytte  
Badminton: Frederikke Frehr Kristensen - 
badminton@bryllegymnastik.dk 23 96 26 92
Gymnastik: Dina Korspang  
gymnastik@bryllegymnastik.dk  
Brylleborgeren: Christina Andreassen - 
brylleborgeren@bryllegymnastik.dk  

Lokalhistorisk Arkiv
Formand: Jens Lund - 
familienlund@anarki.dk 64 76 19 40
Arkivleder: Margit Egdal - 
ellelunden@msn.com 64 87 14 23
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Brylle Landsbyordning
Leder af landsbyordningen: 
Betina Faaborg - bebfa@assens.dk 64 74 65 77
SFO: Betina Faaborg - brylleskole@assens.dk 64 74 65 83
Agerholm Børnehave  30 45 48 03
Agerholm Vuggestue 30 45 48 18
Dorrit Arnecke - doarn@assens.dk 64 74 66 72
Bestyrelsesformand: Karin Tankred - 
karin.tankred@outlook.dk 

Brylle Menighedsråd
Formand: Vagn Top - vagn@ferie-fyn.dk 22 47 07 77
Næstformand og kasserer: Trine Hermann -
trinehermann_406@msn.com 28 78 28 80
Kontaktperson og præst: Dorthe terp Dahl -
maildtd@km.dk 64 75 13 17
Kirkeværge: Birthe Sørensen - 
birthesoerensen@gmail.com 24 46 38 56
Sekretær: Lotte Andersen -
lotte.boegh.andersen@gmail.com 30 49 74 42
Frivilligområdet: Mette Krogsgaard -
mettejanus1@gmail.com 21 96 17 15
Medlem: Gunhild Jørgensen   23 95 60 54
Graver: Kristian Skytte - 
graverbrylle@gmail.com 40 37 29 52

Brylle Private Børnehave
Leder: Amalie Wright Jørgensen, pædagog  53 60 71 15
Formand for bestyrelsen: Martin K. Pedersen - 
Kaszubinska@gmail.com 24 81 80 99

Privat Pasningsordning
Privatpasningsordning-mariehønen.dk 28 29 15 87 
Iris-privat-pasningsordning.dk 40 33 21 49 
Metteprivatpasningsordning.dk 28 71 37 92
 
Den Kommunale Dagpleje 64 74 68 10

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

Lokalrådet i Brylle
Marie-Louise Tuemand Larsen, 
E-mail: ml@hallaudio.dk 22 65 30 35
Mikkel Olsen, E-mail: swubber@gmail.com
Mogens Tøttrup, E-mail: amtott@hotmail.com 40 16 60 37
Kai Hou, 
E-mail: formand@brylle-forsamlingshus.dk 22 84 46 71
Vagn Top - vagn@ferie-fyn.dk 22 47 07 77
Rep. Stærmose Lokalråd: Tommy Poulsen, 
E-mail: tommy@poulsens.dk 40 78 37 00
Rep. Render by: Patrick Giolitti,
E-mail: pgiolitti@hotmail.com  27 13 88 53
Rep. Beboerforeningen: Tommy Dalgaard
tommydalgaard@hotmail.com 29 46 63 53
Rep. Landsbyordningen: Betina Bek Faaborg,
E-mail: bebfa@assens.dk 40 24 41 47 
Rep. Landsbyambassadørordningen: Bente Paulli, 
E-mail: bente@paulli.net 23 11 69 05

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 
Layout: Anne Vibskov 
anne@vibskov.dk 20 89 95 53
Maud Hansen, Toftevej 11, Brylle
info@mh-kontorservice.dk 40 98 40 46

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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3131

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 



STARK
Møllebakken 34 • 5690 Tommerup

Tlf. 6376 1200

BYGGES 
 

DET SKAL
 

 VAEK

57
42

7

Rigtige maend n0jes ikke 

med at tale om tingene 

- de gor noget ved det

Brylle AutoBrylle Auto
v/Kent Højmark

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

Vaskehal åbent 7.00-22.00

Hair by Nybo
Tlf  51 82 77 88

Skolevej 7A
5690 Tommerup

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



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
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Bredgade 91 · 5690 Årup · 40 48 33 83



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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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


