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       JULEKONCERT  

På grund af coronaen er julekoncerten i Brylle Kirke aflyst.  
Men, det er jul, og julemusik skal vi have.  

 
Fredag den 18. december klokken 16.00 

spiller Odense Brass Band julemusik  
på parkeringspladsen ved Brylle Brugs. 

 
Vi håber, at rigtig mange mennesker vil møde op.  

Alle er velkommen.  
 

Odense Brass Band. 

For ca. 4 år siden besluttede de 2 venner, Janus Hauge og Jesper Lyø, 
at oprette et Aps. Firmaet gav de navnet EasyLiving, og man må sige, at 
firmaet lever op til sit navn og er en succes for de 2 dygtige igangsæt-
tere.  
 
Det er sjovt for mig at have fået opgaven at skrive en leder om de 2 
driftige herrer, for det var netop dem, der sammen med min svigersøn, 
Michael Sand, for ca. 10 år siden deltog i bygningen af Fyns første pas-
sivhus, på den først solgte grund (nr. 7) i det ny udstykkede Krybily-
parken.  
 
Nu har Jesper og Janus netop færdiggjort et imponerende rækkehus-
byggeri på den nordre storparcel i Krybilyparken. Der er plads til i alt 26 
familier og tænk - alt er allerede lejet ud, og ventelisterne vokser! 
 
Byggeriet startede for godt et år siden, men de 2 bygherrer lovede de 
første boliger til leje 1. oktober 2020 og de næste 1. november. Vejret 
var absolut ikke byggevenligt i mange uger, men da det skiftede, kom 
der virkelig gang i byggeriet. I de kommende måneder var det intet 
særsyn at se op til 25 håndværkerbiler parkeret på stamvejen. Og tænk, 
løfterne om indflytningstid blev indfriet til glæde for de mange, der stod 
og trippede for at flytte ind. De 2 iværksættere lægger ikke skjul på, at 
en væsentlig grund til, at de byggede i Brylle, var den meget effektive 
og hurtige ekspeditionstid for deres byggesag i Assens Kommune.  
 
Det er et flot byggeri, både set udefra og absolut også inden i. Jeg har 
selv gennemset en færdig beboelse, og jeg er imponeret. Det er overalt 
gode materialer, der er brugt, og rummene er velindrettet med første 
klasses elementer.

EASYLIVING
VED JESPER LYØ OG JANUS HAUGE

Man fristes til at sige, at Brylle er midt i et byggeboom. For 10 år siden 
startede parcelhusbyggeriet på 32 grunde i Krybilyparken. For ca. tre år 
siden startede FAB med at bygge 19 rækkehusboliger på den søndre 
storparcel, og nu har EasyLiving færdiggjort andre 26 rækkehusboliger. 
 
Vi er altså 77 familier i Krybilyparken, når de sidste 3 parcelhusgrunde 
er bebygget, og alle aldersklasser er repræsenteret. Vi er vel ca. 150 
voksne, hvortil kommer mange børn. En del hunde er også flyttet ind. 
Det er opløftende for Brylles Institutioner, forretningsliv og sports- og 
kulturliv. 
 
Vi, der har boet i Brylle nogle år, undrer os ikke over byggeaktiviteten, 
for Brylle er stedet, hvis du vil befinde dig godt. Brylle ligger godt i 
forhold til Odense, motorvej, busforbindelse, sportsfaciliteter, skole, 
børnehaver og dagplejere. Dertil kommer dejlige omgivelser, bl.a. store 
arealer fyldt med plantede træer og med anlagte stier til gang, løb, 
cykling og ridning (Brylle Vandskov). 
 
De to bygherrer er meget tilfredse med deres byggeri, og det kan de 
også være. Som sagt er alt lejet ud. Indtil videre vil Janus og Jesper selv 
stå for vedligeholdelsen - også af udenoms arealerne.  
 
Jeg spurgte naturligvis de to bygherrer, om de havde planer om mere 
byggeri i Brylle, nu de har færdiggjort et så eftertragtet byggeri? Det har 
de ikke, men de spurgte mig, om jeg havde kendskab til ny udstyk-
ninger. Det har jeg desværre ikke, men vi kan da håbe, at kommunen 
er opmærksom på den succes, nettotilflytning har i Brylle. Er de rette 
tilbud på grunde til stede, tror jeg, at det succesrige makkerpar dukker 
op igen.

Ole Sand, Krybilyparken
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                      LANDSBYORDNINGEN
       HILSEN FRA BETINA

Albuehilsen, afstandshjertevarme og coronatræthed er tre af 
de nye ord, der har sneget sig ind i vores hverdag, og i vores 
sprog. Anden bølge af Corona er desværre over os, og vi 
befinder os igen i en tid, hvor spørgsmålene er mange, hvor 
retningslinjer og anvisninger efterlader lokale spørgsmål, og 
hvor selvstændig stillingtagen fordres. 
 
Forældre der kan, opfordrer vi til at aflevere og hente ved døren 
og til at bære mundbind, når de skal ind på skolen. Dette for at 
mindske smittefare og for at have styr på vores smitteopspor-
ing. 
 
Vores pædagoger og lærere har nu også retten til at bære visir. 
Ved brugen af visir frem for mundbind kan børnene stadig 
aflæse vores mimik. 
 
Selvfølgelig savner vi at være sammen på kryds og tværs af 
skolen, klasser, grupper og andre fællesskaber. Men jeg glædes 
over at inde i Brylle-Skole-boblen og Agerholm- boblen er en 
hverdag fyldt med glade børn og voksne, læring, leg, nysgerrig 
undren og engagement. Her er den fælles mission at finde gode 
løsninger ud fra det, der kan lade sig gøre og at skabe andre 
lyspunkter.  
 
Vi finder kreativiteten frem og får fællesskaber med afstand til 
at sprudle. Klik ind på Facebook og glæd jer over de mange 
opslag, hvor vi forsøger at dele fra landsbyordningens hverdag, 
når nu I ikke kan være der selv. 
 

Fra uge 43 og fem uger frem arbjder 6. 
klasse på Brylle Skole med et dansk/
billedkunst-projekt.  

           FRUGT  OG  SANSELIGHED

Det betyder ALT, at vi kan have så tryg en hverdag som muligt 
inde i boblerne, og jeg er dybt taknemmelig over den opbakning 
fra hele Brylle, som gør det muligt.  
 
I dette nummer af BrylleBorgeren kan du læse om nogle af 
de dejlige historier, der giver smil på læben her i vores dejlige 
Landsbyordning. 
 
Vi ønsker jer og jeres familier en god forventningsfuld advents-
tid, og at vi sammen kan huske på at finde og dele lyset i den 
mørke tid. 
 
Betina

Projektet hedder Frugt og Sanser og bliver til i samarbejde med den 
super kreative kunstner Barbara Amalie Skovmand Thomasen, som 
for tiden er aktuel med hendes egen udstilling Gelé Royal i Brønshøj 
Vandtårn i København.  
 
Projektet er betalt af Huskunstnerordningen og Kultur i Børne-højde 
under Assens Kommune.  
 
6. klasse skal igennem de næste uger arbejde med frugter på  
forskellig vis. De skal tegne, lave collager, tage billeder og lave  
en lille film. Sidst i november vises det endelige resultat for  
elevernes forældre - hvis Corona tillader det.  
 
På billederne lytter eleverne til Barbaras oplæg, da vi startede  
og på de andre fik eleverne til opgave at tegne det, de havde  
fokus på ved at kigge gennem det lille hul i kartonen.  
 
Det bliver spændende at se, hvordan det udvikler sig…... Vi  
er jo kun lige begyndt. 

Jannie Riise

Den 1. oktober kunne jeg ende-
lig træde ind ad døren på Brylle 
Skole som hele Landsbyordnin-
gens nye sekretær. Et job, jeg 
har drømt om i mange år!  
 
Jeg har glædet mig så meget til 
min nye hverdag sammen med 
Brylles skønne børn og voksne. 
Min første måned har været fan-
tastisk, og jeg er blevet taget 
godt imod. Men jeg glæder mig 
til, at dørene igen kan åbnes for 
forældre, så jeg også kan hilse 
rigtigt på jer. 

         NY   SEKRETÆR

Da vi flyttede til Brylle for 4 år siden, fik vi den mest hjerte-
varme modtagelse på både Agerholm og i skolen. Jeg er så 
stolt over at være en del af en Landsbyordning, hvor venskab 
og fællesskab er omdrejningspunkt for en tryg hverdag, og 
hvor der lige bliver gjort en tand ekstra for at give børnene en 
oplevelses- og lærerig dag i børnehaven og skolen. 
 
Jeg har arbejdet med alt fra tal til tekstiler og er uddannet 
bankrådgiver, håndarbejdslærer og kontorassistent. Heldigvis 
er en skolesekretær lidt af en blæksprutte, så jeg håber, at 
alle kan få gavn af den pose blandende bolsjer, jeg har med i 
bagagen. 
 
Privat er jeg gift med Klaus og sammen har vi Lilje i 2. klasse 
og Iris i Brumbasserne på Agerholm. At være lokal gør det 
super nærværende for mig at gå på arbejde! 
 
Mit kontor er åbent for både børn og voksne. Det skal være 
et sted, hvor man kan spørge om hjælp til stort og småt, og 
hvor børnene er trygge ved at komme. Og helt personligt 
glæder jeg mig jo bare til fastelavn – tænk at kunne komme 
udklædt som enhjørning, og så er det bare en almindelig dag 
på kontoret. Jeg kan altid kontaktes på Aula eller på skolens 
telefon 64746575. 
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                         LANDSBYORDNiNGEN
            FANTASTISK EFTERÅRSPASNING I 

  BRYLLE  SKOLEORKESTER

For de børn, hvis forældre ikke var så heldige at holde  
efterårsferie, viste det sig selvfølgelig at være fedt at 
komme i SFO i efterårsferien. 
Morgenerne bød på friske rundstykker, pandekager og 
scrambled eggs – så er dagen startet godt op. 
 
Mandag blev vi på skolen og lavede en fed motorikbane! 
 
Tirsdag morgen stod 2 busser  
klar til at køre børnene til bak- 
kerne i Vissenbjerg. En skøn  
tirsdag morgen ved Møllesøen  
med lune boller og ihærdige for- 
søg på at fange en fisk startede  
dagen – herefter begav vi os vid- 
ere ned i Afgrunden, hvor vi be- 
steg nogle meget stejle skrænter.  
”Vores” meget seje børn gav den  
gas, så meget, at en gennemgrib- 
ende sko-vaske-hal måtte aktiveres  
for at finde frem til, hvem der ejede  
hvilke sko under alt mudderet.

Onsdag drog vi igen afsted.  
Denne gang til Middelfart.  
Første stop på turen var Clay Museet, som havde et 
flot ”Together Apart”- kunstværk. Herefter kørte vi mod 
den gamle Lillebæltsbro og efter en kort madpakke/
legepause, begav vi os op i højderne og ind i den hårde 
vind på den gamle bro. Der blev snakket om forskellen 
på marsvin og delfiner, desværre uden at se nogen af 
delene. Dagen sluttede med hotdogs og halloween-
muffins i Betinas hus. 
 
Torsdag blev der virkelig brugt kræfter,  
da børnene var med til at skære nogle  
flotte græskar ud. 
 
Fredag rundede ugen af på flotteste vis,  
hvor der var arrangeret ”Masterchef”.  
Børnene lavede 3 flotte retter og hyggede sig med at 
spise og lege. Baren for ferie-pasning er sat højt, og det 
fortsætter vi med!

  BRYLLE SKOLES  SFO 

I dette skoleår har vi, på Brylle Skole, fået bevilget støtte til  
et samarbejdsprojekt mellem skolen og musikskolen. Støt- 
ten kommer fra den kommunale pulje: ”Kultur i Børnehøjde” 
 
Projektet betyder at 4. klasse, ud over mig som almindelig 
musiklærer, samtidig har 2 musiklærere fra musikskolen.  
Med tre lærere i stedet for én lærer får vi langt bedre mulig- 
hed for at lære eleverne at spille et instrument, og de oplever 
samtidig at spille i et orkester. 
Vi har heldigvis også fået støtte til at købe nogle af instrumen-
terne fra ”Kultur i Børnehøjde” 
Børnene har været med til at ønske, hvad de vil spille på. Vi har 
delt klassens elever i 3 grupper, hvor den ene spiller trompet 
med Jacob Holdensen fra musikskolen, den anden gruppe spiller 
tværfløjte med Rikke Barsøe Florens fra musikskolen, mens den 
sidste gruppe spiller ukulele med mig.  
På en almindelig tirsdag, hvor vi har 2 timer i streg, når vi typisk 
at synge og danse sammen, hvorefter vi går ud på vores instru-
menthold, hvor vi øver på instrumenterne. Til sidst kommer vi 
tilbage i musiklokalet, hvor vi kan spille små numre sammen, og 
de 3 instrumenter har hver deres stemme.  
Hvis man vil med på en lytter, så tast  kortlink.dk/28u65, eller 
brug QR-koden og lyt til vores seneste nummer, som vi lige er 
gået i gang med ”Tuxedo Junction”. Jeg synes, det tegner rigtig 
godt, når vi tager i betragtning, at vi kun har været i gang siden 
efterårsferien.  
 
Hans Jørgen Bjørnholt. 
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                      LANDSBYORDNINGEN
       AGERHOLM GÅRDBØRNEHAVE

Hvordan går det på Agerholm, efter vuggestuen er flyttet  
over i børnehaven?? 
 
Efter sommerferien har grupperne fået nye navne: De ældste 
børnehavebørn er ”Brumbasser”, de yngste er ”Biller”, og de 
små vuggestuebørn er ”Myrer”. 
 

            OG  VUGGESTUE

Myrerne går ned i vuggestuen, når morgenmaden er færdig, 
hvor de leger, rutcher, danser og hygger indtil formiddags-
maden kl. 8.30. Efter formiddagsmaden får børnene tøj på, 
og de ældste vuggestuebørn går måske en tur i skoven, ned 
i frugtlunden på hindbær- eller æblerov, fodrer dyrene, samler 
æg osv. De yngste vuggestuebørn går i vuggestuens have, 
hvor de måske blæser sæbebobler, gynger, leger i sandkassen, 
synger sange osv.  
Efter frokost bliver børnene puttet til middagslur, og efter-
hånden som de vågner får de eftermiddagsmad nede i vug-
gestuen, inden det er tid til at komme ud på børnehavens 
legeplads.  
 
I skrivende stund ser vi ind i, at det bliver mørkt sidste på efter-
middagen, så der vil vi naturligvis gå ind, inden det bliver mørkt. 
Vi er både udfordret af corona og snarlig kulde, men heldigvis 
har vi et stort hus, så vi kan fordele os. 

Vi ser, at både børn og vok-
sne lærer hinanden bedre at 
kende på tværs. Det er i de 
tidlige morgentimer, hvor vi 
spiser morgenmad sammen 
og sidst på eftermiddagen, 
hvor vuggestuen kommer ud 
på børnehavens legeplads. 
Mange af de store børn 
reagerer instinktivt omsorg-
fuldt og kærligt på de små, 
de hjælper dem gerne 
rundt, leger med dem og er 
rolle-modeller. De små nyder 

godt af omsorgen og interessen fra de store og bliver samtidig 
udfordret på andre måder end på vuggestuens legeplads – her  
er større bakker, andre gynger og balanceredskaber og vores 
dyr, der kan fodres, klappes og studeres. De store børn spejler 
de voksne i omgangen med de mindre børn, når de drager om-
sorg for dem. De styrkes i at udvikle empati og tage hensyn og 
forstå, at små og store har forskellige udgangspunkter. Børnene 
nyder at møde dem, de gik i vuggestue med eller se sin bror/
søster.  
Vi kan se, at det er blevet meget lettere at starte i børnehave, da 
børnehavens personale kender de små ”Myrer” rigtig godt. 

       DET ER VIGTIGT                BRYLLE LOKALRÅD

       BYD EN TILFLYTTER VELKOMMEN
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       DET ER VIGTIGT                BRYLLE LOKALRÅD
 AT BYDE ORDENTLIGT  VELKOMMEN

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

Da Assens Kommune i 2014 ville oprette Lokalråd og en am-
bassadørordning, der skulle byde nye borgere velkommen, 
var “forenings-Brylle” hurtig til at få etableret et Lokalråd. 
 
I den forbindelse, blev jeg opfordret til at være Ambassadør, 
det betyder, at jeg har været Lokalambassadør i 6 år. Det 
synes jeg er rigeligt, derfor stopper jeg til nytår med at have 
det overordnede ansvar for ordningen, men forsætter med at 
være med-ambassadør. 
 
Det har været spændende både at samarbejde med Kom-
munen og Lokalrådet. I samarbejde med Lokalrådet, er der 
udviklet en fin velkomstmappe, og i samarbejde med Brug-
sen og Kommunen kan vi derfor afleverer en pose med kaffe, 
vin og chokolade, samt mange oplysninger om området. 
 
Det har været spændende, at møde de nye borgere, og 
tale med dem om, hvorfor de har valgt at flytte til vores lille 
område. Specielt mange børnefamilier, har påpeget at i Brylle 
og omegen, er der mulighed for at få passet sine børn og at 
skolen er bevaret. Derudover kan nævnes indkøbsmulighed 
og busforbindelse, på mange måder er Brylle et godt valg for 
mange aldersgrupper. 

Jeg vil gerne takke Lokalrådet for et godt samarbejde, og 
hjælp når jeg stødte på problemer. Også en tak til med-ambas-
sadørene , som har været behjælpelig med, at byde tilflyttere 
i deres område velkommen. Jeg håber, I også vil hjælpe den 
nye ambassadør - Gerda Sørensen - ligesom I har hjulpet mig 
 
Venlig hilsen Bente Paulli

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  
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Dialogmøde i Brylle forsamlingshus den 2. september 2020 
med deltagelse af lokale borgere og repræsentanter fra  
Assens Byråd og Brylle Lokalråd.  
 
Lokalrådet ser altid med forventning frem til det årlige dialog-
møde for byens borgere hvor repræsentanterne fra Assens 
Byråd møder op til en snak om de ting, store som små, der 
ligger indbyggerne i Brylle på sinde.  
 
Dialogmødet er altid en velkommen mulighed for at vi i Brylle 
kan møde politikerne der velvilligt møder op. Men måske 
skulle vi nytænke lidt på konceptet for dialogmøderne ved  
ud over politikerne også at inviterer cheferne for de mest rele-
vante fagområder i kommunen, det kunne f.eks. være Miljø 
& Natur, Trafik & Byg samt Plan & Kultur så de ved selvsyn 
kunne få et indtryk af hvad der aktuelt trænger sig på af ideer, 
ønsker og spørgsmål i vores lokalområde. Det er bare en ide.   
 
Til årets dialogmøde havde lokalrådet som noget nyt, via 
Brylles facebookside, inviteret borgerne til at foreslå emner  
eller stille spørgsmål som de gerne ville have drøftet på  
dialogmødet. Lokalrådets formand Martin K. Pedersen kun- 
ne derfor allerede ved mødets velkomst røbe at dagsordenen 
indeholdt spørgsmål til trafiksikkerhed, bosætning, erhvervs-
udvikling, Landsbyordning samt det ”Grønne område”. 
 
Til punktet om trafik var der spørgsmål til hvordan man kan 
sænke farten der generelt over alt i byen er for høj, hvornår 
kommer det lovede lyskryds på Ryttergade/ Hyldegårdsvej / 
Toftevej samt spørgsmål om sikker skolevej. 
 
Der var bred enighed om at vi som borgere selv skal være 
meget opmærksom på at sænke farten, ikke kun på de min-
dre veje her i byen, men bestemt også når vi køre ud af byen 
f.eks. gennem Render eller Frankfri. 
 
Men der blev også foreslået at Lokalrådet kunne gå sam-
men med forvaltningen i Assens om at sætte chikaner op på 
de lidt større veje som f.eks. Tobovej, Toftevej, Birkevej og 
Hyldegårdsvej. Der blev nævnt at lokale borgergrupper på 
Krengerupvej i Glamsbjerg havde haft held til, sammen med 
kommunen, at opsætte chikaner og derved få dæmpet farten 
væsentligt.  
 

Vedrørende lyskrydset blev det fra SSA oplyst at etablerin-
gen var rykket til november måned. 
 
Sikkerhed for cyklende skolebørn er altid på dagsordenen 
og selv om det gang på gang bliver italesat er der p.t. ikke 
nogen konkrete forslag eller tiltag, men den såkaldte 2 minus 
1 vej har tilsyneladende dæmpet farten på det første stykke 
af Toftevej frem til bumpet inden legepladsen. Men anbe-
falingen er også at skolebørn så vidt muligt bruger stien bag 
ved kirken for på den måde at undgå krydset ved Toftevej/
Tobovej. 
 
Der kom også et forslag om at øge bredden på indkørslen 
til Brylle Skole for på den måde at gøre oversigt og tilkørsel 
nemmere for skolebus og forældre der aflevere børn. Trafik 
og Byg inviteres til at komme og se på mulighederne.  
 
I forhold til bosætning var der bred enighed om at der 
mang-ler byggegrunde i byen. Priserne på byggegrunde 
tættere på Odense er steget dramatisk og derfor bliver Brylle 
kun mere attraktivt som tiden går. Vi ligger geografisk så fan-
tastisk, at fra Odense og motorvejsafkørsel SV tager det kun 
7-8 minutter mere at komme til Brylle frem for til Bellinge. Og 
selv om huspriserne i Brylle også stiger i et højt tempo, er de 
stadigvæk væsentligt lavere end i Bellinge.   
 
Efter politikernes udmelding på mødet må vi konstatere, 
at hvis vi i den nærmeste fremtid skal have udstykket flere 
byggegrunde, skal det ske ved at private investorer, jord-
besiddere, boligforeninger eller andre tager initiativet, men 
Assens Kommune vil meget gerne deltage i projekterne. 
Martin har kontakt til interesserede investorer og aftaler et 
møde Kommunen.  
 
Vi må smede mens jernet er varmt, nu hvor vi som by 
er kommet på landkortet som et sted der er attraktivt at 
bosætte sig og hvor banker og investorer kan se at det er 
muligt både at sælge og udleje nye boliger. 
 
Det grønne område ser lidt trist ud og mange gav på 
mødet udtryk for at de var kede af at området ikke bliver 
vedligeholdt og at græsset får lov at gro så højt at hunde 
og mindre børn nemt kan forsvinde i det. Selv om alle godt 
ved at kommunen er økonomisk hårdt ramt og der har været 
drastiske sparerunder må der for niveauet af vedligeholdelse 
i fremtiden kunne findes en mellemløsning hvor biodiver-
siteten tilgodeses samtidig med at området fremstår som et 
indbydende rekreativt område. 

       DIALOGMØDE                                                                                                     BRYLLE LOKALRÅD
 SPÆNDENDE NYT FRA  DIALOGMØDET
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           NYTÅRSKUR

       DIALOGMØDE                                                                                                     BRYLLE LOKALRÅD

Kære Brylleborger 
 
Brylle Lokalråd  
indkalder hermed til  
Nytårskur og Generalforsamling  
mandag den 18. januar kl. 19:00 i Brylle For-samlingshus. 
 
Alle er velkomne til Nytårskuren, hvor lokalrådet er vært ved 
lidt godter og forfriskninger. Formanden vil orientere lidt om 
hvordan lokalrådets arbejde er gået i året der gik og vi ser 
også frem til at få en snak om hvilke områder I mener at vi 
skal sætte fokus på i rådets arbejde i 2021. 

 
Generalforsamlingen har følgende dagsordenen: 
 
1. Valg af dirigent og sekretær 

2. Formandens beretning 

3. Regnskab v/Kasserer   

4. Indkomne forslag 

5. Valg af bestyrelse og suppleanter 

6. Eventuelt  
 
Mødet afholdes selvfølgelig kun under forudsætning at myn-
dighedernes forsamlingsforbud er ophævet. Følg med på 
Brylles facebookprofil.  
 
Med venlig hilsen 
Martin K. Pedersen

Beboerforeningen arbejder p.t. med et større projekt for 
området til knap en million kroner, hvor der via fonde og 
sponsorater søges midler til at etablere en ny legeplads med 
tilhørende udendørs fitnessområde med motionsredskaber. 
Et projekt der ligger meget fint i tråd med kommunens politik 
om at vi skal bevæge os meget mere.   
 
Assens Kommune har indgået en 3-årig ’Bevæg dig for livet’ 
kommuneaftale med DGI-Fyn og forpligter sig hermed på at 
arbejde hen imod ’Bevæg dig for livet’-visionerne om, at 50% 
af befolkningen skal være fysisk aktive i en idrætsforening, og 
75% skal være fysisk aktive frem mod år 2025. 
 

Derfor havde BBF også gerne set en lidt større velvilje fra 
kommunen i forhold til at støtte projektet, om ikke andet, så 
ville et større engagement fra kommunen i forhold til vores 
henvendelser og spørgsmål blive betragtet som en opmun-
tring til os frivillige. Vi krydser nu fingre for at ”samarbejdet” 
med kommunen tager en retning hvor tommelfingeren vender 
opad og de lever op til det fine slogan for Assens ”Med vilje 
og hjerte”. 

Brylle Landsbyordning fungere fint og er kommet for at 
blive. Fra politisk hold var der på mødet klare og ensartede 
udmeldinger om at Brylle Skole og de mange institutioner 
og pasningsmuligheder fint understøtter Brylles vækst hvad 
angå antallet af børn i byen. Derfor var der heller ingen tanker 
om at ændre noget i Landsbyordningen.   
 
Erhvervsudvikling halter lidt i vores By lokalrådet foreslår 
derfor et bedre og bredere samarbejde med Kommunen om 
at skabe flere muligheder for at virksomheder og iværksæt-
tere kan etablere sig i Brylle. Set i lyset af den gode beliggen-
hed tæt på Odense og motorvej ville flere erhvervsarealer til 
lettere industri eller liberale erhverv samt en mindre erhvervs-
park med udlejningslokaler og fælles kontorfaciliteter m.v. 
givet kunne tiltrække mere erhverv til byen.  
 
Deltagere:  
Assens Kommune, Udviklingskonsulent Steen Søgaard, 
Assens Byråd: Søren Steen Andersen, Finn Brunse, Nikolaj 
Leed Henriksen, Jens Jakobsen & Rie Nielsen.  Brylle Loka-
lråd: Martin Kaszubinska Pedersen, Vagn Top, Bente Paulli, 
Mikkel Olsen & Tommy Dalgaard. Samt borgere fra byen.  
 
Referent Tommy Dalgaard 
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                      HENNING EGEDAL FORTÆLLER

Kom til Brylle min ven  -  og du rejser ej igen 
Næste år er det 50 år siden, vi kom til Brylle. Vi havde aldrig 
drømt om at blive fynboer, da Gitte er fra Nordsjælland og 
jeg fra Midtjylland. De første 5 år hvor vi var gift, boede vi i 
Silkeborg. Her blev jeg uddannet som diakon og sygeplejer-
ske, kørte hjemmesygepleje og tog realeksamen på et 2-årigt 
kursus. Gitte var sygeplejerske på sygehuset. De sidste par år 
var hun sygeplejelærer ved sygeplejeskolen.  
 
Til Brylle 
I Odense fik jeg en spændende stilling ved Den Socialgeriat-
riske Undersøgelse vedrørende ældre i eget hjem og deres 
behov for hjælp og forebyggelse. I sommerferien havde vi 
kørt rundt i omegnen af Odense og set på huse. Vort valg blev 
Kløvermarksvej 2 i Brylle. 
Den 31. August 1971 flyttede vi så hertil sammen med Bo på 
4 år  og Jan på 2 år.  
 
Nabohjælp 
Gitte havde fået job som underviser ved Omsorgsseminariet 
i Odense. Den nye uddannelse til omsorgsassistenter blev 
kun til et forsøg. De studerende fik status som plejehjems-
assistenter. 
Vi skulle finde pasning af vore to drenge, når vi begge skulle 
på arbejde. Vi spurgte Købmand Sand, Ryttergade 3. Gen-
boen i Kløvermarksvej 3 blev foreslået . ”Velkommen”, sagde 
Dagmar Nielsen. På Kløvermarksvej og Plouggårdsvej har 
vi oplevet et fantastisk naboskab og venskab og stor hjælp-
somhed. Vi har lånt værktøj og trailere mm. af hinanden. Vi fik 
en stor håndsrækning, da vi væltede en skillevæg og skor-
stenen for at bygge 1. sal på huset i 1975. Så var der plads 
til flere børn. Per blev født i 1976 og Lars i 1979. Da var Gitte 
ikke på arbejdsmarkedet i 7 år. I 1981 blev Gitte aftenvagt på 
Sydmarksgården i Verninge. Per og Lars blev da passet af 
Solveig Kristiansen Plouggårdsvej 1 om eftermiddagen indtil 
jeg kom fra arbejde. Ved bortrejse passer vi hinanden huse. 
 
Brylle FDF 
Kort efter vi var flyttet ind, kom Pastor Balslev og bød os 
velkommen til byen. Balslev havde startet Brylle FDF i 1949 
og opfordrede mig til at komme med i FDF. Det blev aftalt, at 
vi skulle prøve at være med i køkkenet på sommerlejren Hov-
borg på Langeland 1972. Fru Balslev ledede køkkenet og røg 
store cigarer ligesom Balslev. Derefter blev jeg FDFleder og 
fik 28 år med  mange rige oplevelser blandt børn og unge. De 
første år var jeg sammen med en meget aktiv og kreativ leder 
Niels Kirketofte med mange påfund. Vi var f.eks. på vandretur 
med hestevogn i Vestjylland. Drengene syede selv deres ryg-
sæk i vores stue. Anna Larsen i Tommerup, der lige er død 98 
år gammel, hjalp med at sy lynlåsene lige i på lommerne! 
Vi byggede tømmerflåder med ”huse” på eget værft ved 
Odense Å. Hr. og Fru Balslev navngav dem, da de skulle 

søsættes: Åkanden. Synkefri, Sildetønden og Svanen. Der 
var rafter fastsurret til 12 olietønder under hver flåde, med 
kommandobro midtskibs og plads til beskøjter og de tørrede 
fisk nedenunder. Hvert fartøj kunne rumme 12-13 børn Det 
var spændende om de kunne flyde. Det kunne de og blev så 
fragtet med lastbil til Skjern Å. Sommerlejren 1975 blev da 
sejlads på Åen til Skarrild. Hver dag havde sin vandrotte! 
Kreds- og familielejren på Venø 1984 var en stor og berigen-
de oplevelse. Flere af de forældre der deltog, blev bagefter 
ledere i FDF. Nogle er også gået ind i menighedsrådet ved 
Brylle Kirke. Det gør mig ondt, at Brylle FDF nu er nedlagt, 
at vi ikke har et kirkeligt ungdomsarbejde, hvor nogle kunne 
tage over efter os gamle. 
 
Brylle var et godt sted for vore drenge 
Vore drenge var med i FDF, gik til gymnastik og fodbold. 
Børnene på Kløvermarksvej legede meget sammen. Den-
gang boede Kirsten og Jørgen Flensted-Jensen Kløver-
marksvej 21. På ”Mont Brylle” i deres have kunne børnene 
rigtigt udfolde sig med brædder, søm og hammer og de 
lavede også jordhuler. Det hule træ i markskellet var også et 
godt legested.  
Drengene fik også hver en gård at arbejde på efter skoletid. 
Bo kom til Anna og Anker Top  på Vesterlaugsvej. Da Per 
blev gammel nok, kom han der også. 
Jan kom til Karen og Claus Madsen, Ryttergade lige da 
Brylle Skole brændte i 1980 på grund af et lynnedslag og var 
lukket en tid. Lars gik i klasse med Dennis Jensen, Render. 
Hans forældre Ingelise og Poul havde fasanopdræt, hvor 
Lars fik lov til at hjælpe til.  
”Den der tager barnet ved hånden, tager forældrene ved 
hjertet”! 
 
Danmarks første mandlige sundhedsplejerske 
Jeg blev uddannet som Danmarks første mandlige sund-
hedsplejerske ved  Sygeplejehøjskolen i Århus i 1975. Jeg 
ser med glæde tilbage på mit privilegeret arbejde. De første 
6 år var jeg ansat i Søndersø Kommune og de sidste 22 år 
i Kerteminde Kommune. Der er skrevet rigeligt om dette i 
aviser og blade. I år udkom en bog, hvor mit arbejde også er 
beskrevet: 
Karen Margrethe Maglekær.  Sygeplejefortællinger – fra en 
anden tid. Forlaget Mellemgaard. 
 
Gravermedhjælper ved Brylle kirke 
Da jeg blev 62 år følte jeg mig lidt for meget bedstefar i 
forhold til de unge mødre, jeg skulle besøge og gik derfor 
på efterløn. Et halvt år senere blev jeg gravermedhjælper 
ved Brylle Kirke. Før jeg blev sygeplejerske, have jeg været 
landmand og kan godt lide at arbejde med jord og planter. 
Det blev 12 gode år, hvor jeg har mødt mange mennesker 
i kirken og på kirkegården i lyst og i nød. Det har været en 

 KOM TIL BRYLLE  MIN VEN...
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Vi er en aktiv forening som har en god økono- 
mi og en stor aktiv bestyrelse bestående af 8  
personer der alle yder en god indsats. Det be- 
tyder også at vi som forening har luft til at bi- 
drage både økonomisk og arbejdsmæssigt sam-
men med de andre aktive foreninger i byen ved 
de mange forskellige arrangementer og tiltag  
der laves i byen.
 
Vi har også en del udlejning af partytelte og  
tilbehør som havemøbler og kulørte lamper.  
Senest har vi investeret i en stor velspillende 
Soundboks der kan lejes til jeres fest.
 
Efter at vi har investeret i en Mobilepay ord- 
ning kan vi se at det faktisk har givet os lidt  
flere medlemmer hvilket vi sætter stor pris på.  
Vi takker alle de husstande som var medlem i 
2020 og glæder os til at rigtig mange bryllebor-
gere melder sig ind i 2021. 
 
Kontingent koster 125,- kr. for året 2021 og man 
kan betale via girokort eller Mobilepay på nr.: 
227207 eller via netbank overførsel:   
Reg.nr. 6810 Konto nr. 1193602  - Husk at skrive 
jeres adresse.    
 
Med venlig hilsen 
På vegne af bestyrelsen
Tommy Dalgaard

 BEBOER
       FORENINGEN

 NYT FRA BBF

                      HENNING EGEDAL FORTÆLLER

glæde for mig at arbejde sammen med graverne. De første 
år var det sammen med min ven fra FDF Tommy Frederiksen. 
Han oplærte mig godt. 
Jeg glemmer sent den første gang, jeg selv stod for en 
begravelse. Da jeg skulle køre kisten fra kapellet  ind i kirken, 
fik jeg et chok: Et hjul faldt af katafalken. Kisten faldt ned på 
fliserne foran kirkedøren og blev beskadiget. Bedemanden 
måtte i hast skaffe en anden kiste! 
Da Tommy rejste, blev Kristian Skytte ansat. Vi fik 10 gode  
år sammen. Kristian kunne få det  bedste ud af alle, der 
arbejdede på kirkegården. Det er et savn, at Kristian er død. 
 
Mit otium 
I juli blev jeg fuldtidspensionist, da graverteamet fra Vissen-
bjerg Kirke overtog alt arbejde ved kirken og kirkegården. 
Jeg nyder nu at have mere tid til familie og venner og  haven. 
Jeg kan lide at plukke bær og lave syltetøj. Gitte kalder det 
Den Gamles Fabrik. 
Vi deltager i aktiviteter i kirken, i sognehuset og i forsamlings-
huset. Hver onsdag formiddag er jeg frivillig i Staudehaven 
og Rosenhaven. Vi går til ældregymnastik i Rytterskolen.  
Jeg er i bestyrelsen for Rytterskolens venner, hvor der er 
gode aktiviteter. 
 

Vi ser med taknemmelighed tilbage på de mange år i Brylle. 
Henning Egedal
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Jeg vil også gerne, med min dybeste medfølelse, huske 
at vi i 2020 mistede 2 personer, som har betydet meget 
for Brylle Boldklub.  
 
Mads Winkel Rasmussen forlod os, i foråret - 42 år 
gammel, efter kort tids sygdom. En sygdom, som vi alle 
håbede på, han kunne komme igennem med behandling.  
MADS (store Mads) nåede at spille 315 kampe på Brylles 
førstehold, han har været med i Boldklubbens bestyr-
else, og han nåede også at træne vores seniorhold. Han 
deltog i byfesten og var i mange år med i planlægningen 
af festen.  
Mads var altid en person, der gik forrest til kamp og træn-
ing, og han var altid imødekommende og hjælpsom. 
 
ÆRET VÆRE HANS MINDE 
 
Midt på sommeren mistede vi ARNE ROGER NIELSEN. 
Arne blev 77 år og han var en af dem, der var med til at 
stifte Brylle Boldklub i 1976. Det logo, Brylle Boldklub har 
den dag i dag, er tegnet af Arne.  
Han blev æresmedlem af Brylle Boldklub i 1988 og da han 
i 2013 blev 70 år, fik han DBU’s sølvnål. Denne ud- 
deles for minimum 25 års frivilligt arbejde i en forening. 
Efter ARNE blev pensioneret, var han næsten hver dag  
en tur forbi klubben, og selvom han sad i Brylle Fritids-
centers bestyrelse, lavede han mange opgaver for bold-
klubben. Jeg kan ikke nå at nævne dem alle de opgaver 
han lavede gennem alle årerne, hvor han deltog som 
frivillig – det ville fylde for mange sider. 
Jeg må indrømme, at jeg savner, at jeg ikke lige møder 
ham på klubbens arealer, får en opringning eller en sms fra 
ham. Boldklubben sætter meget stor pris på det arbejde 
han udførte, og der er naturligvis ting som vi vil videreføre 
i hans ånd.  
 
ÆRET VÆRE HANS MINDE 
 
Sluttelig vil jeg takke alle vores frivillige ledere, bestyrel-
sesmedlemmer, trænere og alle omkring klubben, ALLE 
dem som hjælper til og støtter os i denne svære tid. 
Tak til alle vores sponsorer, som støtter os, og som vi 
har brug for, så vi kan drive klubben, nu hvor vi mangler 
indtjening fra vores byfest og kiosksalg, der har været  
lukket ned i Corona-perioden. 
 
Med ønsket om en Glædelig Jul samt et Godt Nytår 
 
Pas godt på jer selv og alle omkring jer, forhåbentligt kan 
vi mødes igen i 2021.  
 På vegne af Brylle Boldklub

Poul Krog

 

Der er ikke nogen tvivl om, at året 2020 vil blive husket i 
mange år fremover.  
 
Fodbolden og vores fritidsaktiviteter, blev der ændret 
meget på - som alle ved pga. Corona og Covid-19.  
 
Året startede helt normalt med senioropstart, der blev 
trænet og spillet nogle få træningskampe, og midt i 
marts lukkede det hele ned. Først i juni kunne vi starte 
op igen, men med en anderledes træning i grupper i 
afmærkede områder med max 10 deltagere. Vi nåede 
dog at spille 4 sommerkampe, hvor der ikke blev spillet 
om point. 
 
Efterårssæsonen blev startet op på fuld styrke i starten 
af august. Hold 1 i serie 1 og hold 2 i serie 3. Der 
har efteråret igennem mødt mange op til træning, og 
kampene er gået nogenlunde tilfredsstillende. 
 
Med lidt held kunne hold 1 have fået lidt flere point. I 
den sidste weekend i oktober, blev det hele så luk-
ket ned igen. Hold 1 mangler at spille én kamp, den 
bliver sandsynligvis blive spillet i marts, når den sidste 
halvsæson, forhåbentlig kan starte op igen. 
 
Vores gamle hold, tirsdagsholdet (under ledelse af Allan 
Sørensen), onsdagsholdet (Jimmi og Ulrik) og torsdag-
sholdet (Peter Gade), nåede heldigvis at få spillet deres 
kampe færdig. 
 
Vores ungdomshold U-9 (Kristian Clemmensen) og pi-
gerne U-14 (Jesper- Kim –Morten), spillede og trænede 
for fuldt tryk, fra august til og med oktober. U-9 klarede 
sig fint til stævnerne og pigerne fik en flot 3.plads. Til-
lykke med det. 
 
Vi startede også nye hold op; Troldebold (3-5 år), hvor 
der dukker flere og flere op, og så startede vi også et 
hold for 6-7-årige op, dette sammen med Verninge. 
Her har der været mellem 12-15 spillere, det er helt 
kanon.   
 
Vi har fået en stor tilgang af tennisspillere, og der har 
været stor aktivitet på de 2 baner. 
 
Vi har i denne tid, hvor vi ikke kunne mødes til aktiv-
iteter, fundet ud af hvor meget fællesskabet, betyder 
for mange mennesker. Vi glæder os til foråret, hvor 
normaliteten forhåbentlig vender tilbage.  
 
Vi har savnet og manglet vores byfest i uge 24, 
herunder Brylleløbet der er blevet et fast tilløbsstykke 
om onsdagen, fredagshyggen, sponsorfodbolden om 
lørdagen og naturligvis festen lørdag aften. Vi håber, 
vi få lov at få byfesten gennemført i 2021 uge 24 fra 
onsdag d. 16. juni til lørdag aften d 19 juni.    
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                    BRYLLE BOLDKLUB
   BRYLLE TOMMERUP  VETERAN FODBOLD

Vintertræning til en tyver på kunstgræsbanen i Tommerup 
foregår hver onsdag kl. 19.30, men blev dog aflyst i sid-
ste uge pga. nye restriktioner vedr. Covid-19. Jeg regner 
med at få besked snart, og så melder jeg ud hvad vi må. 
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke boldklub-
berne Tommerup & Brylle / Lars & Poul for den fine kurv 
og spillerne fra Veteranholdet ligeledes for den fine kurv, 
begge kurve fyldt med lutter gode ting, TAK. 
 

Endnu en sæson er nu overstået, nok den underligste 
vi alle har oplevet til dato. Covid-19 lukkede landet 
i foråret, dermed alle vores træningskampe og hele 
forårssæsonen. Vi kunne få lov at træne 10 på en ½ 
bane og yderligere 10 på den anden halvdel – hen 
mod sommeren blev restriktionerne lempet lidt og vi 
kunne få lov at være flere til træning og spille efterårets 
kampe. 
 
Der er ikke langt fra succes til fiasko; sidste år sluttede 
vi på en flot 3. plads, det gjorde vi også i år, blot fra 
bunden af. Fiasko er måske så meget sagt, for forskel-
len er at vi tabte for mange kampe knebent, hvor vi 
sidste år vandt dem – men vi har endnu ikke tabt 3. 
halvleg. Vi må se, om det dårlige sportslige resultat gør, 
at chefen bliver fyret eller selv går af!? 
 
Lørdag den 24. oktober holdt vi afslutningsfest, i år 
sammen med ”de unge”, dvs. Old Boys-holdet og 
selvfølgelig Super Veteran-holdet. Eftermiddagen blev 
brugt på en fodboldturnering, dels på kunstgræsbanen 
ude og indefodbold i hallen – der blev hygget & snak-
ket på tværs af holdene. Da vinderholdet var fundet 
og de ”gamle drenge” blev sendt i bad, var vi nogle 
stykker som dækkede bord. Under middagen blev der 
som vanligt i bedste Oscar-stil delt diplomer & gaver 
ud til årets spillere. Her må sige, at Old Boys’ne gik ”all 
in” – de havde 7 nomineringer. En hyggelig aften med 
rafling og snak. Hos Veteranerne løb Carsten ”mål-
mand” Pedersen med titlen & æren igen i år.

Jeg håber vi kan komme denne Covid-19 til livs og 
vende tilbage til en almindelig hverdag og derved en 
forhåbent-lig en god sæson i 2021. 
 
Med venlig hilsen 
Peter Gade

BRYLLE 

B

O L D K LU
B
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                    BRYLLE BOLDKLUB
BRYLLE 

B

O L D K LU
B

               TENNIS 2020 
Så er tennissæsonen færdig for i år, og det har været dejligt  
at se at der er kommet mange nye spillere til, og vi håber  
at de har haft glæde af sæsonen. 
 
Det har været en dejlig lang sæson med det dejlige sen- 
sommer og efterårsvejr som vi har haft. 
 
Mogens og Hans skal have en stor tak for at have langt  
brædder ud på linjerne igen i år og gjort vinterklar.  
Tusind TAK for det. 
 
Alle ønskes en rigtig Glædelig Jul samt  
et Godt Nytår og på gensyn i 2021. 
 
Brylle Tennis afdeling

Vi fik lov til at spille petanque i år, selvom det har været en 
meget anderledes sæson pga. Corona. 
 
Der har været mange hyggelige timer på banerne, med 
sprit og god afstand. 
 
Vi fik spillet vores turnering og vinderne blev. 
 
1. Plads: Birthe Mortensen & Margit Jensen

2. Plads: Frederik Jensen & Aage Bechsgaard 

3. Plads: Elly Thomsen & Johannes Jensen  
 
Stort tillykke til alle! 
 
Her sidst på sæsonen har vi klippet og fået ryddet godt 
op, så vi er klar til en ny sæson. 
Dog spiller vi hele året tirsdag og lørdag, men andre dage 
kan der også spilles. 
 
Med venlig hilsen 
Maja Nors 
Brylle Petanque 

                                 PETANQUE     
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     VERNINGE HUSFLID
ILDSJÆL FRA VERNINGE 
Fora har i år indstiftet en ildsjælspris for at hylde og 
anerkende det arbejde, ildsjæle, rundt om i landets 
aftenskoleforeninger udfører, og var det Arne Eng-
gard Jørgensen fra Verninge Husflid, der løb med 
sejren. 
Arne har i mange år været medlem af folkeoplys-
ningsudvalget, først i Tommerup kommune senere 
i Assens kommune. Arne gør en stor indsats for 
Verninge Husflid med sit store engagement og som 
kassere. 
Arne sidder med administration og får ikke trædrejet 
og strikket så meget som han kunne ønske sig. 
I bestyrelsen er vi meget glade for og stolte af Arne, 
der holder styr på ” det hele”.

Strikkeworks/ foredrag: ”Ærøsokker” 
Lørdag 20. mart kl. 13.00 – 16.00 
Causerier over den strikkede strømpes historie 
med billede ledsagelse, samtidig vil der blive vist 65 
forskellige strømper, som har relation til foredraget. 
150 kr. incl kaffe. Info www.aerosokker.dk 
Tobovej 45, 5690 Tommerup 
 
Yoga – vinyasa 
Mandag 4. januar kl. 8.30 – 9.45 Grundhold 
Tirsdag 5. januar kl. 19.15 – 20.30 Mindfull 
Onsdag 6. januar kl. 9.00 – 10.15 for alle 
Torsdag 7. januar kl. 18.30 – 19.45 for øvede 
Torsdag 7. januar kl. 17.00 – 18.15 for alle 
 
Beklædningssyning starter mandag 11. januar,  
 
Middelhavsmad 21. januar,  
 
Meditation 31. januar,  
 
Pileflet – udedørs til terrassen 27. februar.  
 
Trædrejning 27. februar.  
 
Pileflet kurve 19. marts 
 
Trædrejningsaftener uden underviser. 
Vi hjælper hinanden - onsdage kl. 18.30 – 21.30 
Tobovej 45 Brylle – info Stig 25156636  -   
Elef 29110298 – Valdemar tlf.30534333 
 
I er altid velkommen til at kontakte Verninge husflid 
www.verninge.husflid.dk og på Facebook 
 
Tlf. 64762294 samt formand Karen Elise Pedersen 
tlf. 21626178 - særlig i disse Corona-tider.

KURSER
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        BRYLLE GYMNASTIKFORENING                        LOKALHISTORISK ARKIV   
    BRUNSVIG SKOLE / BRUNSVIG FORSAMLINGSHUS 

Huset fik derfor en stor betydning for sognets bebo- 
ere som samlingssted ved fester og for forenings- 
livet i denne del af sognet igennem mange år. 
 
Der skete en større ombygning i 1923 og der blev 
oprettet en gymnastikforening, da der nu var bedre 
plads. 
 
I Brylle havde der været en samlingssal fra 1907 på 
Toftevej ved siden af Brugsforeningen og i 1936 blev 
det nuværende forsamlingshus i Brylle bygget. Dette 
blev nu rammen om foreningslivet i Brylle og afløste 
salen ved Brugsforeningen. Men det var stadig sådan, 
at nogle generalforsamlinger skiftevis blev holdt i Brylle 
og Brunsvig, f.eks. mejeriets og sygekassens general-
forsamlinger, og der var fortsat aktive gymnastikfore-
ninger begge steder.  
Brunsvig Forsamlingshus blev brugt som valgsted  
for den nordlige del af Brylle Sogn frem til det luk- 
kede i 1966. 
 
I slutningen af 2. verdenskrig var der meget jernbane-
sabotage, og der blev derfor indkvarteret tyske sol-
dater på et par gårde i banens nærhed og i Bruns- 
vig Forsamlingshus. 
 
I 1966 blev huset nedlagt som forsamlingshus og solgt 
til andet formål for 35.000 kr. til Harry Hansen. Der var 
snedkerværksted nogle år, hvorefter det blev anvendt 
som maskinværksted. I 1978 brændte hele bygningen 
og et beboelseshus blev i 1979 opført på grunden, 
Brunsegyden nr. 28. 
 
Arkivet har bl.a. kassebøger, forhandlingsprotokoller 
m.m. fra Brunsvig Forsamlingshus, hvor man kan finde 
mange oplysninger om de 65 år, hvor det eksisterede. 
 
Bjarne Christensen 
Lokalhistorisk Arkiv 

 

Brunsvig Skole, opført 1861, fungerede som skole indtil 1901. 
Den lå ved krydset mellem Tobovej og Brunsegyden. Tobovej 
havde en anden linjeføring frem til først i 1960’erne, skolen lå  
på den sydvestlige side af Tobovej. Det var en skole som dæk-
kede et stort område – primært den nordlige del af Brylle Sogn. 
Der var 2 klasser – henholdsvis øverste og nederste klasse. 
 
Den blev nedlagt som skole i 1901 og eleverne blev flyttet til 
Stærmose, hvor Stærmose Skole var blevet bygget på en  
grund fra Thobosmedjen.  
 
Da Brunsvig Skole blev nedlagt, blev den solgt til folk fra den 
gamle skolekreds, folk fra Gundestrup, Render, Stærmose  
m.v., der ville bruge bygningen som forsamlingshus. De dan-
nede et interessentselskab og mange af beboerne i området 
købte aktier, der kostede 10 kr. pr stk. Man kan i listen over  
de som købte aktier, se at der var stor opbakning. Huset blev 
købt for 1900 kr.  
Det blev indviet 26. november 1901.  
Den første formand var Jørgen Clausen Kock fra Render med 
Laurits Christensen fra Lille Thobo som næstformand. Det er  
to personer der har været meget aktive i Brylle Sogn, f.eks. har 
de begge været sognerådsformænd. 
Huset blev brugt til mange aktiviteter. Formålet  
for forsamlings-huset var ifølge vedtægterne:  
“at tilvejebringe et passende lokale til afholdelse  
af kirkelige og forhand-lingsmøder, foredrag,  
sang, offentlige og private møder, til legems-  
og vaabensøvelser for sognets ungdom, til  
møder i mejeri og kommunale anliggender  
samt ved festlige lejligheder”.  
Man kan i kassebøgerne fra forsamlingshuset  
se den mangfoldighed af arrangementer der  
blev holdt. Der blev holdt høstfest, juletræs- 
fest, dilettant. Der var desuden mange for- 
skellige foreninger der anvendte det til møder  
og andre arran-gementer. Der blev også holdt  
en lang række foredragsaftener. 
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        BRYLLE GYMNASTIKFORENING
     DANCE MIX

     ZUMBA

     JUMPING FITNESS

Humøret er højt og danseglæden intakt på Zumba holdet i 
Brylle! Meget er ændret siden sidste års hilsen fra Zumba 
holdet i Brylle – og så alligevel ikke! 
Trods denne sæsons mange Covid-19 forholdsregler med 
god danse afstand, ingen high-fives eller krammere og hånd-
sprit i rigelige mængder, er humøret fortsat højt hver onsdag 
når Zumba holdet mødes for give danseglæden frit løb en 
times tid. 
 
Der bliver grinet, svedt, vrikket hofter, lavet squats og grinet 
lidt mere igen. Det er ikke så vigtigt at kunne alle trinene, 
alle gør hvad de kan på eget niveau. Det vigtigste er at være 
i bevægelse og mærke den danseglæde og power der er i 
Zumba, så kommer resten af sig selv.  
 
I en Zumba time kommer vi rundt om mange forskelligartede 
sange og rytmer. Sange fra hitlisterne, Tik Tok eller lignende 
sniger sig også med, foruden fitness elementer såsom 
squats eller lunges, så det bliver en god træning for hele 
kroppen til glad musik. 
 
Zumba holdet danser hver onsdag i Fritidscenteret kl. 19.20 
– 20.25. Med god danse afstand i hallen, er der også plads til 
dig, som måske nu sidder og er blevet nysgerrig på Zumba 
og om det er noget for dig. Kig endelig forbi og dans med! 
Det er altid muligt at betale pr. gang, hvis man ikke kan være 
med hele sæsonen. Vi glæder os til at se dig! 
 
Bedste Zumba hilsner, Dorte Risum, Instruktør 

Jeg er så heldig at jeg er blevet træner på holdet ”Dance Mix” 
for 3.-6. klasse, og vi træner hver onsdag i Brylle Fritidscenter 
kl. 14.45-15.45. De fleste piger kommer over til ”hallen” hver 
onsdag efter skole, og jeg låser os ind ca. 14.30. Vi får klædt 
om, hyggesnakket og småøvet inden timen starter. Til Dance 
Mix er der fuld gas på dansegulvet fra start til slut. Pigerne lærer 
en ny dans hver gang. Vi har danset en del uger nu, og de er al-
lerede blevet vildt seje til en del af koreografierne. Vi danser til al 
mulig ny musik, blandt andet Meghan Trainor, Little Mix, Albert 
Dyrlund og Chris Burton. Pigerne har mulighed for at øve sig på 
dansene derhjemme, hvis de har lyst, da jeg lægger videoer op 
i en Facebook-gruppe for deres forældre. Kunne du tænke dig 
at danse med, så bed din mor eller far om at skrive til mig på 
Messenger eller gennem gymnastikforeningen. Man må gerne 
komme og få en prøvetime.  
 
Dansende hilsner Marie Krusell Howitz

Tirsdag - Begyndere/let øvede, Torsdag - øvede   
 
Så startede sæsonen endelig for Jumping igen. Efter et 
laaangt forår uden Jumping på grund af Covid19.  
 
Alle kan være med til Jumping Fitness for begyndere/let øvede 
uanset niveau og alder, man mærker selv efter hvor meget 
man kan give af sig selv.   
 
Typisk består timen 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 hoppende sjovt. 
 
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.  
I skrivende stund er der stadige ledige pladser tilbage på hold-
ene, 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 holdene.  
 

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   
Sanne og Dina  
Jumping instruktør i BGF.  
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                        BRYLLE GYMNASTIKFORENING

                   DANCE KIDS

      SPRINGGYMNASTIK  SPILOPPERNE
Onsdag eftermiddag fra kl. 16.40-17.30 mødes Brylles Spilop-
per (børnehavebørn) i gymnastiksalen på Brylle skole til en 
lille time med fart over feltet, sved på panden og motoriske 
udfordringer. Hvis der skulle være flere spilopper, der kunne 
have lyst til at være med, så er der stadig nogle pladser på 
holdet, og de er derfor meget velkomne til at komme og prøve 
en time.  
 
Sofiia, Anne, Stine & Frederikke 

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 17 danseglade børn hver tirs-
dag. 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. Holdet er også for drenge. Pt. Er der 2 
drenge på holdet og der er altid plads til én mere. 
Jeg har i år 1 hjælpetrænere på dette hold, som er Sofie. 
Hende er vi rigtig glade for. 
De bedste dansehilsner og på gensyn fra Dina  
 

BGF som samlingssted for børn og unge: Springgymnastik  
 
Dette var visionen da vi i foråret aktivt gik i gang med at etablere 
springhold i Brylle Gymnastikforening.   
 
Vi har gennem længere tid arbejdet på at kunne starte spring-
hold i foreningen, da vi har fået gentagende forespørgsler på et 
sådan tilbud. Men vi har også måtte erkende at vi manglede en 
tovholder/instruktør for at det kunne blive en realitet. Da Christ-
offer meldte sig på banen som instruktør, og ovenikøbet også 
blev valg ind i bestyrelsen på vores generalforsamling i foråret 
(hvilket vi lige nåede inden Corona nedlukning), så var vi for 
alvor klar til at starte springhold i BGF. Christoffer har erfaring 
med gymnastik gennem det meste af sit liv, og seneste været 
en del af Ollerup Gymnastikforening, inden han flyttede her til 
Brylle.   
 
Målet var klart, der skulle være to springhold, 0.-3. klasse og 4. 
klasse opefter, ved sæsonstart i september 2020. Det er vigtigt 
for os i BGF at kunne tilbyde hold til særligt denne målgruppe, 
da vores tilbud til børn og unge i skolealderen har været relativt 
begrænset gennem flere år.   
 
Opstart af springhold er derfor vores nye bidrag særlig målrettet 
Brylle og omegns børn og unge. Brylle Gymnastikforening er 
en mere end 90 år gammel forening, hvor springgymnastikken 
historisk har spillet en stor rolle, og været med til at samle børn 
og unge i Brylle. Noget vi håber at kunne genoplive i foreningen 
og vores lokalsamfund.   
 
Nu blot to måneder inde i sæsonen, kan vi allerede konstatere 
at tilbuddet er blevet taget rigtig godt imod. Der er 32 tilmeldte 
børn på 0.-3. klasse springholdet, og 10 tilmeldte på 4. klasse + 
springholdet. Det tør vi godt kalde en succes! Det er fantastisk 
at sætte nye aktiviteter i gang, når de bliver så vel modtaget. 
Tak til alle der støtter op om vores forening både på nye såvel 
som eksisterende hold.   
 
Tak til de fonde der har støttet vores projekt!   
 
For at vi kunne realisere projektet var det ikke nok med en 
instruktør. Vi skulle også finde træningstid og plads. Vi er rigtig 
glade for at springholdene, sammen med flere andre af fore-
ningens hold fra denne sæson nu træner i Brylle Fritidscenter. 
Fritidscenteret har været meget imødekommende, både i 
forhold til træningstider, men også opbevaring af redskaber.   
 
For ja – redskaber skal der til. Da vi både har aktiviteter på 
skolen og nu i Fritidscenteret har det krævet store investeringer 
i nye redskaber. Der er indtil nu indkøbt en ny 15 meter airtrack, 
Nemo minitrampolin, Dorado bumper, softtop madras 2x3 
meter, saltoplint, cylinderrulle, lille landsmåtte, små skumkasser, 
samt transportsvogn til nedspringmåtte. Samlede investeringer 
for over 100.000 kr. 
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                        BRYLLE GYMNASTIKFORENING

      SPRINGGYMNASTIK

      GYMNASTIKOPVISNING

     KURSUS OG  UDVIKLINGDette har kun været muligt at realisere gennem støtte fra 
fonde, hvor vi ind til nu har modtaget støtte fra DIF og DGI’s 
foreningspulje (kr. 30.000), Nordea Fondens Lokalpulje (kr. 
27.720), Lions Tommerup (kr. 10.000). Vi vil gerne takke 
for denne støtte, da det har været afgørende for at kunne 
foretage de nødvendige indkøb.   
 
Der er stadig flere ønsker på vores liste, men særligt ét stort 
ønske, nemlig en combi-nedsprigskile med side- og ende 
kasser som koster omkring 40.000 kr. Vi har stadig en enkelt 
ansøgning ude, og kan kun håbe at de også ønsker at støtte 
vores projekt, således at vi kan realisere årets sidste store 
indkøb.  
 
Sammenhold kræver at vi er SAMMEN!  
 
BGF har fået kr. 49.000 fra DIF og DGI’s ekstraordinere 
foreningspulje.   
 
Hvad binder en forening sammen? I Brylle Gymnastikforen-
ing er det vores medlemmer. Sammenhold kræver at vi 
er SAMMEN! Derfor var det oplagt at søge DIF og DGI’s 
ekstraordinære sommerpulje, som i år blev lanceret for at 
skabe ekstra aktiviteter i foreningerne efter nedlukningen i 
foråret som følge af Corona virus.   
 
Vi ville gerne lave foreningsdage for alle vores medlem-
mer, således at vi hurtigt kunne komme tilbage og mærke 
det fællesskab og sammenhold, som har været svært at 
fastholde under nedlukningen. Planen var en dag for vok-
senhold, en eftermiddag for de mindste børnehold, en tur 
til Ollerup springcenter og dansesal for de to springhold og 
de to danse hold, samt en kampdag for alle vore badminton-
spillere.  
 
Voksendagen og turen til Ollerup var planlagt til søndag den 
25. oktober og vi var mange som havde glædet os til denne 
dag. Men pga. forlængelsen af corona restriktioner, var det 
ikke muligt at gennemføre dagen for hverken voksne eller 
børn.  
 
Vi har nu besluttet ikke at planlægge mere i indeværende 
år, men håber i stedet at vi til foråret kan få lov at afholde 
dagene som en afslutning på sæsonen 2020/21.  
 

For hjælpeinstruktører i BGF  
 
Vi har i år fået mange nye hjælpeinstruktører, faktisk hele fem 
nye og to gengangere fra sidste år. Det er fantastisk når de 
unge har lyst til at bidrage til det frivillige foreningsliv, og være 
med til at skabe aktiviteter for de mindre børn.  
 
Vi opfordrer altid alle vores instruktører, både nye såvel som 
rutinerede, til at tage på kursus for at lære nyt eller blot på 
ny inspiration med hjem. Vi mener dog det er særlig vigtigt 
at vores hjælpeinstruktører kommer på kursus, både således 
at de bliver klædt på til opgaven som hjælpeinstruktør, men 
også fordi disse kursus plejer at være en rigtig god oplevelse 
og giver de unge redskaber med hjem der kan bruges i andre 
sammenhænge end blot i gymnastiksalen! Vi er derfor meget 
glade for at alle syv skal afsted på kursus den 1. november, 
sammen med Frederikke fra bestyrelsen.  

Sæt X i kalenderen allerede nu - Gymnastikopvisning 
LØRDAG 6. MARTS 2021kl. 9.30.  
 
Sæsonen er godt i gang på alle vores hold! Der vil være fuld 
af aktivitet i både gymnastiksalen og Fritidscenteret de næste 
måneder, med mange gode træningstimer inden vi i Brylle 
Gymnastikforening slutter sæsonen af lørdag den 6. marts i 
Brylle Fritidscenter, samt byder foråret velkommen med året 
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 gymnaster 
er gratis)
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(fortsættes)

     OLE SAND FORTÆLLER
                BRYLLES RYTTERSKOLE

Brylles 2 ældste bygninger er henholdsvis kirken fra godt 
1100-tallet og Rytterskolen fra 1723. Frederik 4. oprettede 
240 Rytterskoler i kongerigets 12 rytterdistrikter i tidsrum-
met 1721 til 1727. Skolerne var almueskoler for rytterdistrik-
ternes børn. Rytterskolerne er forløbere for folkeskolen. Der 
blev opført nye grundmurede bygninger til skolerne, og der 
udstedtes instrukser om skolepligt og undervisning samt om 
lærernes ansættelse og aflønning. Alle skolerne blev opført 
efter samme grundplan: Bygningen skulle være 13,2 meter 
lang og 7,5 meter bred. Fra gulv til loft var der 2,8 meter. 
Skolerne indeholdt forstue, skolestue samt et sovekammer, 
spisekammer og et køkken til læreren, der boede på skolen. 
Desuden en stald til lærerens kreaturer. Skolerne blev for det 
meste opført i umiddelbar nærhed af kirken, da det normalt 
var præsten, der førte tilsyn med undervisningen. Undervis-
ningen omfattede Katekismen og læsning samt, mod beta-
ling, skrivning og regning. På Fyn blev opført 20 Rytterskoler. 
Rytterskolen i Brylle fungerede som skole helt op til 1963, 
hvor den ny skole på Tobovej blev indviet.  
 
Brylles rytterskole er særdeles godt bevaret gennem årene, 
og i de senere år skyldes det ikke mindst frivillig arbejdsk-
raft, udført af rytterskolens bestyrelse og en række borgere 
med stort hjerte for skolen. Det skal tilføjes, at vor kommune 
er flink til at udføre og betale for de store bevaringsmæs-
sige opgaver som tag, isolation, el og varme samt døre og 
vinduer.
Det er meget vigtigt for Brylle fortsat at have denne gamle  
og velholdte bygning. En forudsætning herfor er, at den 
har en bestyrelse, der både er villig til samt kan udføre det 
mindre vedligeholdelsesarbejde som kalkning og tjæring af 
sokkel. Skolen giver Brylle karakter og er meget synlig, når 
Brylle passeres af den efterhånden megen trafik. 
 

Hvad sker der i Rytterskolen, hvad bruges den til?  
 
Skolen har en fløj, hvor Arkivet for Brylle, Verninge og Tom-
merup holder til. Ud over den afdeling rummer skolen et stort 
godt isoleret lokale, der også har et akustisk loft. I tilknytning 
til lokalet er en mindre stue, der i en vinkel har et lille velind-
rettet køkken.  
 
I den store stue afholdes mange aktiviteter. Flere foreninger 
afholder arrangementer her. Det gælder møder, foredrag og 
generalforsamlinger. Rytterskolens bestyrelse afholder filmaft-
ner en gang om måneden. De er meget populære og velbes-
øgte. Gennem en årrække har Rytterskolen stået for  
2 årlige busture, der også trækker mange til. Endvidere af-
holder den velbesøgte samspisninger. Det sker også,  
at mange samles i haven ved forskellige historiske mærke-
dage. Det ses tydeligt, for så er flaget hejst. At vor gamle 
skole betyder meget for os beboere vises også af det store 
medlemstal. Det er på ca. 140, og hver af os betaler et år- 
ligt kontingent på 40 kr. 
 
Og hvad vil jeg så med denne beretning om vor Rytterskole? 
 
Jeg har været inde på det. Den drives af en bestyrelse, og 
uden en sådan kan skolen ikke opretholdes, så dens skæbne 
vil blive uvis. I bestyrelsen er 6 personer, og det er ingen over-
drivelse at sige, at vi er oppe i årene. Yngste person er 64 år, 
og flere er omkring 80 år. Heldigvis tynger alderen endnu ikke 
generende, men vi holder ikke evigt, så vi må og skal arbejde 
for også at gøre yngre personer interesseret i at stille op til 
bestyrelsen. Vi håber, at det vil ske med denne lille beretning. 
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     OLE SAND FORTÆLLER

STAUDEHAVEN EFTERÅRET2020

(fortsættes)

                

Jeg har fået flere spørgsmål i den senere tid om Staude- 
haven, så jeg benytter gerne lejligheden, nu BrylleBorge- 
ren er på vej, til at oplyse om hvad der sker i Staudehaven  
og med Staudehaven. 
Som alle ved, er de stovte staudedrenge, og dem er der  
knapt 10 af for tiden, meget velkomne til at komme hver 
onsdag i vækstsæsonen og arbejde under Henning Egedals 
kommando. Staudeformand Henning krydser os af og oply- 
ser hver enkelt om dagens arbejde. Det sker efter nøje over-
vejelse af kræfter, evner og håndelaget hos os for at bruge  
og mestre de mange mulige haveredskaber. Henning fornem-
mer, hvilket af dem hver af os kan tumle pågældende dag, og 
hvor det skal gøre godt. Jeg må indrømme, at ikke alle møder 
lige arbejdsduelige op hver gang. Det hænder jo i vor alder, at 
sliddet indfinder sig. En af os har fået beskadiget en hånd, så 
han har bedt sig fritaget indtil videre, og andre lider lejligheds-
vis af ryg- og knæproblemer. Det skal dog lige nævnes, at vi 
har en stor forbindingskasse med alt i og også en hjertestarter 
inden for rimelig afstand. Heldigvis er vi så mange staude-
drenge, så den nødvendige arbejdsfordeling med hensyn til 
vores slitagegrad og øvrige helbred kan finde sted, så staude-
haven konstant bevarer sit flotte og velholdte udseende. 
Det skal jo være sådan, at besøgende nyder synet af haven 
og kan plukke en flot buket. 
 

Onsdag 7. oktober havde vi en hyggelig oplevelse. Midt i 
vort arbejde dukkede 3 kvinder op på kirkegården. Den ene 
bar på ryggen en guitar. Jeg var på vej ned med en spand 
ukrudt til affaldsbunken, da de kom. Naturligvis hilste jeg 
dem velkommen og spurgte, om jeg kunne hjælpe dem. 
Næh, de skulle bare ned og besøge en fjerde dame i Brylle. 
Jeg spurgte dem, om de optrådte? Jo da, i en snæver 
forsamling. ”Sådan en har vi her, så giver I ikke et nummer”, 
spurgte jeg? Det ville de gerne, så de tog plads på vor kaf-
febænk og gav et par numre med guitarspil og sang. 
Så fik vi den oplevelse med. Bagefter helligede vi os det 
traktement, Henning kom med – kaffe, franskbrød med ost  
og alskens syltetøj samt en rest småkager. Et par billeder  
viser musiktrioen og staudedrengene ved kaffebordet. 
Så jo, det går godt i Staudehaven. Jeg tror, at den ny 
kirkegårdsgartner, Flemming, er nogenlunde tilfreds  
med vort arbejde. 
Tro ikke, at vi i udviklingen af staudehaven er gået i stå. 
Vi fostrer stadig ny idéer for at gøre den bedre og rigere. 
Noget vi drøfter for tiden er, om vi skal indrette en lille lund 
med georginer. De blomstrer med rig og stor farvepragt  
lidt senere på året, hvor de fleste stauder er gået i hvile,  
så måske kunne det være en god idé med en sådan lund. 
Vi får se. 

Ole

Siden jeg skrev ovenstående beretning er nyt kommet til, og 
det bør BrylleBorgerens læsere også informeres om. 
 
Rytterskolen har, som visse andre institutioner, for nyligt haft 
orienterende besøg af 2 kompetente herrer fra administra-
tionen. De orienterede om de tanker, Byrådet havde gjort sig 
med hensyn til nødvendige besparelser på drift og vedlige-
holdelse af de kommunale bygninger. Byrådet har besluttet, 
at der skal spares godt 5 millioner, en ret stor procentuel 
besparelse på området.  
Der er ikke på forhånd taget politisk bestemmelse om, hvilke 

bygninger der skal spares på og eventuel sælges, men 
byråd-et vil lytte til de 2 omrejsende herrers indstillinger. 
Byrådet er helt klar over, at driftsomkostningerne for Rytter-
skolen er relativ beskedne, og at bestyrelsen gør et stort og 
synligt arbejde med at vedligeholde den. Der er næppe tvivl 
om, at Byrådet meget gerne ser, at Rytterskolen bevares 
som Rytterskole. Der blev nævnt den mulighed, at vi køber 
Rytterskolen for en symbolsk pris og selv driver den, men 
igen - ingen beslutninger er taget. Bestyrelsen er helt klar 
over den ny situation og vil på et snarligt bestyrelsesmøde 
sammen med repræsentanter for Arkivet drøfte den. 
 
På bestyrelsens vegne 
Ole Sand
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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 67 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 - 
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hskov35@gmail.com 28 26 55 44 
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
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: Jørgen Pedersen - 
Træffetid: tirsdag - fredag kl. 7-15. 20 22 98 94

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 
Iris-privat-pasningsordning.dk 40 33 21 49 
Metteprivatpasningsordning.dk 28 71 37 92 
Jonnasprivatepasningsordning 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 53
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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 

Hair by Nybo
Tlf  51 82 77 88

Skolevej 7A
5690 Tommerup

Online booking: 
Hairbynybo.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
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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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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


