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Jeg har levet det meste af mit liv som en nomade.  
 
Altid på farten i en kuffert mod en ny station, en fremmed luft-
havn, på jagt efter den næste oplevelse eller mødet med nye 
mennesker og kulturer.   
 
Dette resulterede i, at jeg de første 26 år af mit liv, flyttede bolig 
over tyve gange.   
 
Jeg er ikke et menneske, der evner at sidde stille ret længe af 
gangen. Jeg har ikke tålmodighed til lange møder, for meget 
smalltalk eller en hverdag, der bliver for triviel.   
 
Netop derfor havde jeg heller ikke planer om at blive i den lille 
udkantsby Brylle, da jeg tilbage i 2009, som 26-årig en lun 
forårsdag, flyttede ind i byens gamle forskole med min mand 
og lille søn. Byen skulle bare være et stop på vejen mod endnu 
flere eventyr, som lå og ventede om hjørnet. Jeg havde nær-
mest ikke tid til at stoppe op og se mig omkring, fordi jeg jo 
skulle videre ”lige om lidt.”  
 
Men den ene dag tog den anden.    
 
Børnene blev der flere af og spændende husrenoveringer 
meldte sig, mens naboerne begyndte at byde på kaffe.   
 
Og så kom den snigende - den velkendte frygt for at gå glip  
af verden og tanken om, at skulle videre i livet bankede på.  
 
Men for første gang i mit liv indså jeg, at jeg var landet i en  
by, som kunne mere end de tidligere byer, jeg havde boet i.   
 
Fra Brylle kunne jeg realisere det hele liv, uden konstant at 
skulle flytte mig rundt.   
 
Brylle kunne blive den base, jeg altid havde ledt efter. Med 
sin geografiske placering midt i Danmark, kunne den give mig 
friheden til at have et arbejde mange forskellige steder i landet.  
 
Samtidig derhjemme kunne Brylle være den lille trygge verden, 
mine børn uge efter uge skulle bruge i en stabil hverdag med 
skole, foreningsliv, cykelture og legeaftaler.   
 
Og sådan blev det.   
 
Efter nu elleve år i Brylle er stedet blevet meget mere end endnu 
en by på min vej.   
 
Det er et springbræt til livet, der venter ude i verden samtidig 
med, at det er den base, der binder de forskellige sider af livet 
sammen og giver jordforbindelse.   
 
Med sin geografiske placering kort fra Odense og motorvejen  
er Brylle nem at komme til, og samtidig oplever jeg en mulig-
hedernes by, hvor mennesker mødes på kryds og tværs, hvor 
iværksættere springer op af mulden, og hvor folk ikke skyder 
hinandens ideer ned.   
 

LANDSBYLIVET
SKABER

JORDFORBINDELSE
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Trods de almene landsbyudfordringer, som findes alle steder,  
så ønsker de fleste folk i Brylle faktisk hinanden det bedste.  
Vi hylder det traditionelle samtidig med, at vi favner iværk-
sætteri, foreningsliv og diversitet, og så er vi ikke bange for 
fornyelse.  
 
Dette oplevede jeg på egen hånd, da jeg sidste jul sad i mit 
hjem og aften efter aften, savnede det lys i mørket, som havde 
været på byens historiske Kvindeeg et par år tidligere. Jeg  
lavede en rundspørge og oplevede hurtigt, at andre også 
savnede samme lys, men at det var en stor og dyr opgave  
at få belyst det enorme træ.   
 
Efter at have sat mig ind i træets historie om, hvordan byens 
kvinder plantede træet, dengang de i 1915 fik stemmeret, var 
jeg ikke i tvivl om, at her var en opgave, jeg blev nødt til at kaste 
mig over. Der skulle lys på Kvindeegen igen!   
 
Sammen med en veninde stiftede jeg en forening en mørk de-
cember aften med det eneste formål at lyse Brylle op år efter år 
igennem Kvindeegens enorme trækrone.  
 
Måske en lidt kedelig forening at være medlem af, da vi hverken 
ville tilbyde busture, zumba-hold eller vinsmagninger.   
 
Ikke desto mindre forstod flere af Brylles borgere og virksom-
heder missionen og skyndte sig at støtte drømmen om at be-
lyse vores lille by i årets mørkeste måneder.   
 
Og det er netop det, vi kan i Brylle, når vi er bedst – vi formår  
at opbygge og støtte hinandens visioner.  
 
Landsbylivet her er hverken lig med stilstand eller forældelse.  
 
Det er et liv, hvor folk favner og fornyr og ikke mindst drager 
omsorg for hinanden.   
 
Det er Brylle, når det er allerbedst, og det er derfor, jeg er  
her endnu.   
 
Godt nok er jeg stadig en nomade inderst inde, men en fornyet 
en af slagsen med en jordforbindelse funderet i den gamle for-
skole i det, som nogen måske vil kalde udkantsdanmark, men 
som jeg kalder hjem.  
 
 
Ann-Alicia Thunbo Ilskov.  



                              BRYLLES KVINDEEG
STØT LYSET PÅ BRYLLES KVINDEEG  
– DET KOSTER KUN 52 KR.  
 
Kvindeegens Forening startede i december 2020 
med det formål at samle penge nok ind til at 
kunne sætte lys på Brylles mest ikoniske træ, 
nemlig Kvindeegen, som blev plantet i 1915  
af byens kvinder, som fejrede, at de danske  
kvinder endelig havde fået stemmeret.   
 

Siden december 2020 har vi samlet penge 
nok ind til, at vi 1. november 2021 med stor 
glæde kan tænde for de første lyskæder på 
byens historiske træ.   
 
Foreningens formål er, at lyset på Kvinde- 
egen skal skinne hvert år mellem novem- 
ber – marts. Dette sker ved, at lyset vedlige-
holdes og udvides år efter år med flere og 
flere lyskæder.   
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                              BRYLLES KVINDEEG
Jo flere penge vi får ind, jo flere lys kan der kom-
me på træet.   
 
SÅDAN KOMMER DER FLERE LYS I TRÆET  
 
Lyset er opsat af det verdensomspændende fir-
ma, MK ILLUMINATION, som bl.a. sætter lysde-
korationer op i diverse storbyer, forlystelsespar-
ker, gågader mm.   
 
Og nu også på Kvindeegen i Brylle.   
 
MK ILLUMINATION har stor erfaring med at 
oplyse store træer ved at bevikle grenene med 
lange lyskæder, som bliver siddende og holder  
i flere år, og som vokser sammen med træet, 
således at træet ikke tager skade. Præcis såle-
des er de første lys på kvindeegen blevet monte-
ret i efteråret 2021, og planen er, at mange flere 
kæder skal følge i takt med, at flere donationer 
kommer ind.   
 
STØTTE VIA MEDLEMSKAB  
 
Hvis man gerne vil støtte lyset på kvindeegen år 
efter år, kan man melde sig ind i foreningen gen-
nem et årligt medlemskontingent på 52 kr.   
 
For de 52 kr. får du glæden af at støtte belysnin-
gen af Kvindeegen og glæden ved at se træet 
oplyst i de mørke måneder mellem november  
og marts.   
 
Vi holder generalforsamling hvert år i september.   
 
STØTTE UDEN MEDLEMSKAB  
 
Ønsker man ikke at være fast medlem af for- 
eningen, men gerne vil støtte projektet, kan  
man sagtens støtte belysningen af kvindeegen 
uden medlemskab. Dette gøres ved, at man 
overfører det beløb man lyster til nedenstående 
konto.   
 

SÅDAN STØTTER DU  
 
Kontingentet på de 52 kr. eller et valgfrit beløb 
overføres enten på   
 
Mobilepay til: 2381MU eller til vores   
 
Bankkonto: Reg: 6880 og Kontonr: 1113884  
 
Foreningen modtager også meget gerne større 
støttebeløb på samme konto.   
 
Alle beløb større end 5000 kr. vil få en særlig 
tak igennem synlighed på vores Facebookside 
og på en sten foran Kvindeegen. (Har man som 
virksomhed brug for en faktura på det støttede 
beløb, så send os en email: aailskov@gmail.com)  
 
 
 
 
 
 
Tusind tak for jeres bidrag!  
 
Ann-Alicia Thunbo Ilskov & Louise Skytte,  
Kvindeegens Forening. 
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          BRYLLE PRIVATE BØRNEHAVE
BEDSTEFORÆLDREDAG, MUSIKFRØ, HØJTLÆSNING, TURE OG ARBEJDSDAG

Nyt fra i Brylle Private børnehave  
 
Fredag den 8. oktober var der bedsteforældredag 
i børnehaven.  En dag som både børn, voksne og 
selvfølgelig alle bedsteforældre sætter pris på. Børnene 
elsker at få lov at vise deres børnehave frem, og 
fortælle om deres hverdag til bedsteforældrene. Der 
blev både lavet snurretoppe af perler, læst bøger og 
bygget tårn på legepladsen.   
 

Alle grupperne har i løbet af efteråret arbejdet med 
eventyr, hvor der er blevet læst eventyr, tegnet og  
ikke mindst oplevet at være del af et eventyr da de  
fik besøg af Trolden Trille og Heksen Hilda. Børnene 
hjalp Trille med at få din tryllestav tilbage fra Hilda,  
som brugte den til at at brygge en ”glædes eleksir” 
(som alle børnene selvfølgelig måtte smage).   
 

Lige for tiden ser børnene særligt 
frem til onsdag, hvor alle grupper  
for besøg af Musikfrø sammen  
med Jeanett fra Assens Musikskole.  
De lærer nye sange og bevægelser, 
og øver sig så de er klar til at give 
koncert for alle forældre inden jul.   
 

Der behøver ikke ske særlige aktiviteter, selv hver- 
dagen er en fest. Når der er ture ud af huset, leg og  
sjov i Brylle Fritidscenter og højtlæsning.   
 
Der er også været gang i forældrene ved efterårets  
arbejdsdag, hvor der blev klaret forskellige opgaver  
rundt omkring på legepladsen.  
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                        LOKALHISTORISK ARKIV   
    PLOUGGÅRD I BRYLLE 

Arkivet har fået en smuk gave, som Bjarne Christensen her 
viser: en pragtramme med motiv fra Brylle. Motivet er Ploug-
gård i Mads Hansensgade. Den hvide bygning er stuehuset.   
 
Plouggård var engang en af de store gårde i Brylle. I 1910 
hørte der 50 tdr. land til gården, og de store længer af ege-
bindingsværk svarede til tilliggendet foruden stuehuset,  
som i 1860 var opført i grundmur med tegltag.    
 
De blev ikke gamle, mændene på Plouggård. I 1910 døde 
Peder Ploug kun 65 år gammel. Gården blev da delt mel- 
lem Peder Plougs søskende. Søsteren Stine Ploug, som  
var ugift, blev boende i hjemmet som husholderske.   
 
Efter at slægten Ploug gennem generationer havde sid- 
det på Plouggården, blev den imidlertid solgt til frem- 
mede i 1919.   
 
Ane og Anders Peter Hansen købte gården i 1925 og  
flyttede ind sammen med sønnen Laurits.   
Allerede et par år efter gik Anders Peter bort, Laurits  
og hans mor var nu alene om driften i mange år.   
 
I maj 1944 opstod der ild i et hus i Mads Hansensgade.  
Ilden bredte sig til nabohuset, og gnisterne føg over mod 
Plouggård. Det udviklede sig voldsomt, og da branden var 
slukket var både Mads Hansensgade 12, 14 og Plouggårds 
udlænge borte. Plouggårds stuehus stod til alt held endnu.   
 

I 1961 solgte Laurits Hansen gården til Brylle Kommune til 
udstykning. Der blev i løbet af 1960’erne bygget på jorden, 
og har man en grund, hvis matrikelnummer begynder med 
15, bor man på Plouggårdens jord, ligesom gadenavnet 
”Plouggårdsvej” er et minde om den prægtige, gamle gård.    
 
Margit Egdal  
Lokalhistorisk Arkiv i den gamle rytterskole i Brylle 

Plouggård foreviget af Sylvest Jensen Luftfoto 1939.  
I dag står kun stuehuset tilbage, og adressen er Dannesbovej 18. 



I denne udgave af Brylle Borgeren fortæller vi lidt om,  
hvad de ansatte på Agerholm laver, når de ikke er at  
finde blandt børnene. Mange vil genkende lignende  
ting fra egen arbejdsplads.  
 
Som dagtilbud skal vi leve op til kravene i Dagtilbudsloven, 
som bl.a. handler om ”Trivsel, udvikling, læring og dannelse”  
– alt sammen set ud fra et børneperspektiv og med en leg-
ende tilgang. Vi er rigtig glade for, at netop legen atter har 
fået en høj prioritet i Dagtilbudsloven. Alt dette kan man læse 
meget mere om i vores pædagogiske læreplan, som ligger på 
hjemmesiden.  
 

                      LANDSBYORDNINGEN

            BEHIND THE SCENE
       AGERHOLM GÅRDBØRNEHAVE OG VUGGESTUE 

For at være et fagligt stærkt dagtilbud kræver det, at 
personalet har tid; tid til uddannelse og kompetenceud-
vikling, til reflekteret planlægning samt evaluering. Kun 
på den måde kan vi sikre, at vi kommer omkring alle 
børns trivsel, udvikling, læring og dannelse.  
Det betyder, at personalet arbejder i teams omkring 
den enkelte gruppe, hvor der ud fra børnegruppens 
forudsætninger og dens interesser både tilrettelæg-
ges aktiviteter og tales om, hvordan personalet bedst 
understøtter leg og børnefællesskaber.  
 
På Agerholm bruger vi en metode, der kaldes Vækst-
modellen, som vi i samarbejde med forældrene udfylder 
i forbindelse med den årlige forældresamtale. Denne 
vækstmodel skaber afsæt for dialog om, hvad der går 
godt for barnet, og hvad der måske skal øves lidt mere 
på.  
 

Alle 3 årige i Assens Kommune tilbydes en sprogvurdering, 
hvilket også tilbydes på Agerholm. Det er et nyttigt redskab, 
som giver et fingerpeg på barnets sproglige udvikling og er 
med til at danne afsæt for sprogarbejdet med både gruppen 
og det enkelte barn. 
 
Vi forbereder og deltager i kommunens tilbud om ”Forpost-
er”, som er et tværfagligt forum, hvor ansatte og forældre 
kan få råd og vejledning på Agerholm om stort og småt.  
 
Personalet udfylder indstillingsskemaer til Kompetencet-
eamet (talepædagog, børnefysioterapeut, psykolog og 
ressourcepædagog). Den relativt nye datalovgivning betyder, 
at al kommunikation, referater fra møder, vækstmodeller osv. 
journaliserer personalet i et system, der hedder Acadre.  
 
Vi har på Agerholm en personalerepræsentant i Fællesbesty-
relsen, vi har en arbejdsmiljørepræsentant, der er medlem af 
landsbyordningens MED-udvalg, vi har en sproglig vejleder, 
der er med i kommunens netværk af sproglige vejledere, vi 
har fælles personalemøder ca. hver 6. uge om aftenen, og vi 
har årlige fællesmøder for hele landsbyordningen.   
 
Dette og meget mere er alt sammen arbejdsopgaver, som 
ikke er synlige i det daglige, men som er med til at sikre et 
fagligt stærkt miljø.  
 
For sidst – men absolut ikke mindst - er vi alle drevet af, at vi 
er vilde med børn og gerne vil være med til at gøre en forskel 
for hvert enkelt barn, som bliver os betroet at passe på. 
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                      LANDSBYORDNINGEN

Skolestarten i år glædede vi os ekstra meget til. Efter lang tids 
zoneopdeling og adskillelse måtte vi igen være sammen alle 
sammen og på tværs af klasser.  
 
Vi glæder os helt enormt over igen at have forældredage  - nu 
med forældre inden for på skolen.   
Vi glæder os over at have legepatrulje og pauseaktiviteter på 
tværs.   
Fællesskab er et kontinuerligt indsatsområde. Vi vil være et 
godt sted at være og at lære.  I foråret har vi haft to pædago-
ger på kursus i Milife, som er et trivselskoncept for mellem-
trinnet. Det skal bredes ud på skolen så vi får arbejdet proak-
tivt med elevernes ”værktøjskasser” ift. at være en del af og 
fremme fællesskabet lige såvel som at håndtere uenigheder  
og konflikter. 
 

Fællesskoven skal stadig være en masse natur, plads til at 
bygge huler, lege og opleve naturen og årstidernes skiften.   
 
Under perioden med coronarestriktioner måtte mange tra-
ditioner gentænkes og det var ikke helt så ringe endda.  
Det betød på ingen måde at de traditioner der var, er dårlige, 
men at de nye tanker som er tænkt, kan udvikle på det som 
var og bidrage med noget nyt.  
I den ånd blev skolernes motionsløb afviklet på en ny bane 
rundt på skolens områder og igennem fællesskoven. Et nyt 
”heppe-sted” i skolegården gav ny energi til løberne. Ved 
siden af heppestedet var der sat en forhindringsbane op til 
de yngstes centi-meter-maraton og selv om det for de smås 
vedkommende kun blev til et centimeter halvmaraton, var  
det alligevel en rigtig god oplevelse.  
 
Juleklippedagen er næste tradition, hvor der i år åbnes op for 
forældre og bedsteforældre og som traditionen foreskrives 
flettes der stadig hjerter til vores flotte Aavang-træ. Så kom-
mer der værksteder som vi kender det, mens dagen afsluttes 
i klasserne med hygge og nærvær.   
 
Tradition og fornyelse hånd i hånd. Det glæder vi os også 
meget til.  
 
I fællesskab med andre skoler i Assens er Brylle Skole med i 
projekt læselyst; hvor vi sammen prøver at få vores elever til 
at blive ved med at have lyst til at læse. Vores læsevejleder 
Malene skriver mere om det her. 
 
Læsning er alle fags moder. Kravene til læsemængden på 
uddannelsen stiger, så det går ikke, at mellemtrins eleverne 
stopper deres læseudvikling, når de kan læse. Det skal øves 
og vedligeholdes.  
 
Jeg håber du nød at læse med her til og vil nyde at læse de 
små indlæg om livet og fællesskabet i landsbyordningen.  
 
Betina 

                          SKOLELEDERENS KLUMME

Det helt store fællesskab oplevede vi da vi i starten af skoleåret 
i august tog på fælles skoletur til Legoland. Elevrådet stod bag 
turen og brugte deres trivselsmidler til transporten derover og  
da vores børn var 12 år og derunder, kom alle elever ind på  
gratisbilletter fra Skolemælk. Læs mere om en rigtig dejlig dag. 
 
Vi vil som sagt gerne fællesskab og vil gerne som landsbyord-
ning støtte op om de arrangementer der er i Brylle. Inden Brylle-
løbet lavede SFO løbehold, hvor børnene kunne træne og i slut-
ningen af november inviterer vi igen til lanterneworkshop, hvor 
man kan lave lygter der kan lyse vejen op, når vi samlet går  
mod rytterskolen hvor træet tændes.  
 
En af de helt store frikvartersaktiviteter er at vores store elever 
cykler i skoven og på skrænten mod Solgården, er entrepre- 
nante og bygger forhindringer. Vi ser de har et godt fællesskab 
omkring cyklingen, så vi er gået i kontakt med kommunen om  
at få gravet cykelbanen i fællesskoven frem og måske endda  
få den udvidet med nogle seje forhindringer. Her er vi heldige,  
at lokalrådet støtter elevrådet i at ansøge fonde om hjælp.  
Hvor det ender ved vi ikke, men vi forsøge at følge i børne-nes 
spor og støtte op om et god fællesskab.  
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                      LANDSBYORDNINGEN
            SAMMEN KAN VI MERE! - BRYLLE SKOLE

Efter sommerferien startede sammenhængssamarbejdet i 
skoledistrikt Brylle - Tallerup for 4. klasserne. 
 
En skøn dag på en vindblæst ø - Bågø.  
 
4. klasse på Brylle skole fik lært elever i 4. klasse på Tallerup-
skolen at kende.  
 
 Naturvejleder Christian Heller guidede os igennem dagen 
med ryste-sammen-lege og teambuildingsøvelser.  

            LÆSELYST  PÅ BRYLLE SKOLE
Torsdag d. 28.10 havde vi fornemt besøg på Brylle Skole af forfatteren 
Kenneth Bøgh Andersen, der var inviteret til at holde foredrag for mel-
lemtrinseleverne. 5 skoler i Assens kommune deltager i et landsdæk-
kende projekt om at styrke elevernes LÆSELYST, her deltager Brylle 
Skole. Så ideen med foredraget var at pirre elevernes lyst til at læse 
bøger. 
 
Der blev både talt om Antboy og starten på ideen til denne super-
helt, djævelens lærling og hele universet omkring det. Tilblivelsen 
og fortsættelsen af universet og beretningen om et meget kikset 
interview. Persongallerier, Frankenstein, Grimms eventyr som gen-
fortælling var også nogle af emnerne. Kenneth Bøgh Andersen fik 
også fortalt om starten på sin skrivekarriere, om det der lige er ud-
givet og det der er i gang. Det var både medrivende, med masser 
af informationer og humoristisk. Der var masser af godbidder til de 
læselystne, ufuldendte fortællinger om nogle af bøgernes indhold, 
hvor man så må læse sig til fortællingens endeligt hvis man er nys- 
gerrig nok. Til slut på foredraget var der også en elev der var så hel- 
dig at vinde en bog og afsluttende autografskrivning til de inte-
resserede (der var mang).  
 
Eleverne var både spørgelystne og  
meget lyttende. Så håbet er nu at  
alle Kenneth Bøgh Anderserns bø- 
ger bliver udlånt fra bibliotekets hyl- 
der og at læselysten styrkes. 
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                      LANDSBYORDNINGEN
            I  LEGOLAND 

ELEVRÅD FIK HELE SKOLEN I LEGOLAND  
FOR AT HØJNE TRIVSLEN   
 
Den 26. august var alle eleverne fra Brylle Skole på en gratis tur 
til Legoland. Og det kan de takke et sejt elevråd for.   
 
I slutningen af skoleåret fik alle Elevråd nemlig en lille pose 
penge til at højne trivslen på skolerne for og i Brylle gav det 
elevrådet en god ide.  
 
”Fordi vi har været nedlukket i så lang tid og ikke har kunnet 
været sammen på tværs af klasserne på skolen, ville vi gerne 
have en fælles tur og en fælles oplevelse.”, fortæller Tristan, 
som sidder i elevrådet for 6.klasse.  
 
Sammen med deres elevrådslærer Jannie, gik de unge men-
nesker i gang med at undersøge, om skolen kunne bruge 
skolemælksbilletterne, som er gratisbilletter til børn under 12 år. 
Det kunne de godt, så alle elever kom gratis ind.   
 

Elevrådet besluttede herefter at pengene fra trivselspuljen 
skulle gå til bus- transporten fra Brylle til Billund.  
 
ELEV-DEMOKRATI NÅR DET ER BEDST  
”Det har været en spændende proces at se elevdemokrati 
virke i praksis, og at noget elevrådet har arbejdet med kom 
fysisk til udfoldelse, da de tre busser kørte mod Legoland i 
går – Alle har haft en helt fantastisk fælles oplevelse.   
 
”Medbestemmelse, fællesskab og undgå ensomhed er en 
del af skolens indsatsområder og der må vi sige, at med den 
fælles skoletur har begge været i højsædet.”, siger skoleleder 
Betina Faaborg.  
 
”Det var rigtig fedt at se alle glæde sig til noget, vi havde ar-
rangeret” fortæller Tristan.   
 
Og det er han klassekammerat Johanne helt enig i: ”Det var 
lidt svært at holde det hemmeligt, mens det sidste faldt på 
plads. Heldigvis var min lillebror også med i elevrådet og 
vidste det godt, for det havde været svært at holde det hem-
meligt hjemme.”  
 
I august var der så fælles skoletur for hele Brylle skole:   
 
”Det var fedt at være der – vildt hyggeligt, men vi kunne godt 
have brugt noget mere tid!”, siger Tristan. 
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     VERNINGE HUSFLID
Flet til jul  
Lørdag 4. december kl. 10.00 – 17.00  
Flet i pil, siv og andre naturmaterialer.  
Pris: 315 kr. – unge under 18 år 235 kr  
Underviser Marianne Landrock mobil 22782044 
Tobovej 43   
 
Ryd op i dit rod   
Onsdag 26.januar kl. 17.00  – 19.00  
Underviser Mette Ingeborg Algren mobil 26177635 
Har du svært ved at holde orden i dit hjem?  
445 kr unge under 18 år 335 kr  
Tobovej 45   
 
Strikke workshop ”Ærøsokker”  
på Hørvævsmuseet  
Causeri over den strikkede strømpes historie med 
billedvisning af 65 forskellige strømper som har  
relation til foredraget.  
Foredrag incl. kaffe / kage, pris 175 kr, medlem af 
Verninge husflid 125 kr.  
Underviser/foredragsholder Birgit Kønig  
 
Forårsklar med pileflet til terassen  
Forårsklar med levende pil, rundaser og plantestativer 
til jord og krukker.  
Lørdag 26. februar kl. 10.00  - 15.00 på skolen.  
Underviser Marianne Landrock tlf. 65967224  
 
Gratis aktiviteter for medlemmer af verninge husflid 
Filtecafe, tegne/male, trædrejning og håndarbejde. 
 
Medlemskab 100 kr.om året - Mere info Bente Erik-
sen, mobil: 24943556 – tlf. 64762294   
www.verninge.husflid.dk – og på FB  

KURSER
       DET ER VIGTIGT                BRYLLE LOKALRÅD

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

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

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

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

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

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

På et møde i Brylle forsamlingshus den 17. april 2013 deltog 
Tommy Dalgaard, Kai Hou og jeg i Landdistriktsrådets 
generalforsamling. Landdistriktsrådet er det folkevalgte 
medborgerråd for kommunens landdistrikter, og det år havde 
de valgt Brylle til deres årsmøde. Midt under mødet kom det 
frem, at hvis man oprettede et lokalråd, fik man økonomisk 
tilskud. Den opfordring greb vi og oprettede på stedet Brylle 
Lokalråd.   
 
Et par år senere formaliserede Assens Byråd lokalrådsar-
bejdet, i et forsøg på at tilpasse lokalråd som kommunens 
talerør til og fra lokalområdet. Brylle Lokalråd dækker hele 
Brylle Sogn, altså Brylle by, Frankfri, Vesterlauget, Gun-
destrup, Brunsvig, Render, Tobo og Stærmose. Stærmo-
seområdet har et solidt sammenhold, og har derfor formet 
deres eget lokalråd, der, som en satellit under Brylle Loka-
lråd, beskæftiger sig med lokale forhold, og har deres egen 
økonomi og egne regler. De modtager også særskilt kom-
munalt tilskud. Render havde også tidligere et selvstændigt 
råd, som imidlertid er stoppet.   
 
Brylle Lokalråd har fra starten af beskæftiges sig med fire 
hovedområder; Bosætning (udstykning, eje- og lejeboliger, 
trafikforhold), erhverv (arbejdspladser, handel), Landsbyordn-
ing (sikker skolevej, bevarelse af skole og børnehaver) og 
Foreninger (kirke, samlingssteder, kultur).   
 
Indtil for et par år siden, havde vi stort fokus på at etablere 
fiber, og næsten alle i sognet kan nu tilbydes fibertilslutning, 
lige bortset fra Vesterlaugsvej, hvor der ikke var tilslutning 
nok til etablering af hurtigt internet.   
 

Igennem årene har vi prøvet forskellige modeller til at intro-
ducere ny tilflyttere til vores område. Første forsøg var en 
byvandring med efterfølgende kaffebord i Rytterskolen. Næste 
variation var møde i Fritidscenteret, hvor alle de nye brylle-
borgere delte en ”Velkommen til Brylle” kage. De sidste to 
år har alle med interesse for at komme til at kende dit sogn, 
deltaget i Åben By arrangementet i Brylle Hallen. Her udstillede 
mange foreninger, råd og virksomheder deres formåen. Et godt 
arrangement som forhåbentlig kommer igen. Endvidere har vi 
også en lokal ambassadør som deler velkomstposer ud eller 
sørger for at naboerne for en velkomstpose som de kan byde 
deres nye nabo velkommen med.  
 
Brylle by har en befolkning på 1243 personer, hvilket gør Brylle 
til kommunens 8. største bysamfund i Assens Kommune. 
Igennem lokalrådets foreløbige 8 leveår, har det absolut vist sit 
værd i den almindelige kommunikation med kommunens em-
bedsfolk om for eksempel trafikregulering, rågebekæmpelse 
og om Brylle Vandskov.   
 
Lokalrådet tog initiativ til den spektakulære belysning af 
Kvindeegen midt i Brylle. Et par vintre var træet belyst, og 
kunne ses i miles omkreds til stor glæde for alle. Desværre var 
lyskæderne ikke stærke nok, og projektet blev opgivet. Held-
igvis er nye kræfter i gang med en indsamling så vi atter kan få 
lys på det gamle egetræ.  
 
Brylle Lokalråd går aktivt ind i og tager stilling, hvor der er be-
hov for at forbedre og udvikle vores område, til gavn for skole, 
handelsliv, foreninger og ikke mindst for en øget bosætning. 
Lokalrådet er nærdemokrati.  
 
Vagn Top 

                          VELKOMMEN TIL NYTÅRSKUR
Velkommen til nytårskur i Brylle  
 
Mandag d. 17. januar 2022 kl.19:00 i Brylle forsamlingshus. 
 
Alle i hele Brylle sogn indbydes til nytårskur, hvor vi byder  
hinanden godt nytår med et glas champagne og med kransekage til.  
 
Nytårskuren er der hvor bestyrelser, råd, virksomheder og alle andre  
interesserede mødes og diskuterer ideer og initiativer, som kan bringe  
Brylle videre i den gode udvikling.  
 
Dagsorden til nytårskur og generalforsamling samt vedtægter og grundlag  
kan læses på hjemmesiden: www.brylleby.dk og på Facebook gruppen Brylle.  
 
Alle personer som er bosiddende i Brylle sogn er valgbare og stemmeberettigede.  
 
Venlig hilsen  
Brylle lokalråd 
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Medlemmer i Beboerforeningen kan med rabat leje nedenstående udstyr. 
 
 
 

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

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

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

Medlemmer i Beboerforeningen kan med rabat leje nedenstående udstyr. 
 
 
 

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

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

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

Midt i september var Beboerforeningen Brylle på “Det 
Grønne” og rydde lidt op. Vi fik fjernet gamle mål og rådne 
stammer og så fik vi fabrikeret en ny og fin sandkasse. Ugen 
efter kom Arne Nielsen med et sponsoreret læs frisk sand. 
Mange tak for det!  
 
I Beboerforeningen Brylle arbejder vi stadig for at samle 
penge ind til vores ønske om at få fornyet legepladsen på 
“Det Grønne”. Og med hjælp fra mange af vores større 
og mindre erhvervsdrivende i Brylle, har vi indtil nu samlet 
500.000 kr ind! 1000 tak for alle jeres støttekroner, dem er  
vi super taknemmelige for!  
Der er også en del private der har spædet i kassen via vores 
MobilePay og her skal også lyde en stor tak!  
 
Er du også interesseret i at støtte vores projekt kan du ind-
betale via MobilePay nr 227207 HUSK at mærk indbetalingen 
“legeplads”  
 
Vi har flere ansøgninger ude til større puljer fra forskellige or-
ganisationer og vi håber på at få samlet nok ind til at opstarte 
projektet i foråret 2022.  
 

                   BEBOER FORENINGEN
                                ARBEJDSDAG PÅ  DET GRØNNE

Husk du kan blive medlem af BBF mod indbetaling af et 
årligt kontingent på 125 kr. til MobilePay 227207 eller via 
bankoverførsel 6810 1193603  
HUSK gadenavn og nummer.  
Med et medlemskab i BBF er du med til at hjælpe os 
med aktiviteter for Brylles borgere og du får samtidig 
mulighed for at leje forskelligt udstyr som f.eks par-
tytelte, soundbox, borde og stole til fordelagtige priser.  
 
På vegne af Beboerforeningen Brylle  
Anette Clemmensen 
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      RASMUS LAUERSEN FORTÆLLER

BRYLLE UNDER FORVANLING   
Kig godt på billedet - Bad man om et bud på hvor billedet  
er taget, er der sikkert ikke mange, der kan gætte det ???  
 

Billedet blev taget ud for mit hus, Tobovej 39 i 1973.  
 
Søen lå på gdr. Johannes Jensens mark.  
Gården hed Krybily.   
 
Søen opstod i begyndelsen af 70’erne, og den voksede sig 
større og større, og på det dybeste sted var den 4 m dyb.  
 
Johannes værnede om søen, og han udsatte endog fisk,  
og der var et svanepar i søen, og første sommer de var  
der, udrugede de et kuld på 6 unger. Der var også rug- 
ende ænder og blishøns.  
 

Glade børn på isen.  
 
Mange besøgte søen, og 
især blev den populær, da 
den var frosset til. Masser 
af børn benyttede den som 
skøjtebane.   
 
I baggrunden ses Voldborg 
og Folmer Nielsens hus - 
tidligere skoleinspektør på 
skolen. I dag er det fuld-
stændigt skjult af bevoks-
ningen.  
 
Børnene havde også en 
tømmerflåde på søen, og 
den blev brugt flittigt. Det  
er Johannes Jensens børn  
- Peter og Lene, som står 
på tømmerflåden.  
 
Intet varer evigt. Heller ikke 
den smukke sø i Brylle.  
I 1975 påbegyndte man et 
gravearbejde på sports-
pladsen bag ved skolen,  
og på ganske få uger for-
svandt søen.  
 
Nævnes skal det også, at 
Johannes Jensens gård 
Krybily heller ikke eksi-
sterer mere.   
 
På en del af gårdens jord 
ligger nu det dejlige bolig-
område “Krybilyparken”.   
 
En del af den nye vandskov 
er også placeret på gårdens 
jord.  
 
Sådan ser der ud i dag.   
Rasmus Lauersen 
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         LOKALHISTORISK ARKIV   
           BORGERMØDE

RYTTERSKOLENS VENNER   &

Onsdag den 27. oktober holdt Lokalhistorisk forening for 
”Brylle , Broholm , Tommerup og Verninge” og Rytterskolens 
Venner møde på Brylle Skole om Rytterskolens fremtid . Der 
var stort fremmøde. Trods andre arrangementer i området var 
63 personer mødt op.  
 
Assens Kommune har planer om at sælge Rytterskolen . 
Den endelige afgørelse træffes februar 2022 . Planerne om 
at sælge Rytterskoen har vakt betydelig modstand . Derfor 
indkaldte de to foreninger til borgermødet . Museumsinspek-
tør Ellen Warring indledte med at fortælle ”Rytterskolernes” 
historie. En meget spændende fortælling.  
 
Efter indledningen var der debat om Rytterskolens fremtid 
med Erik Bo Rasmussen som ordstyrer . Der kom mange 
gode indlæg .Der var stor enighed om Rytterskolens betydn-
ing for lokalområdet , og at det ville være et stort savn, hvis 
den ikke fortsat var der som det gode samlingssted. Alle var 
også enige i, at der skal værnes om den enestående kulturarv, 
som Rytterskolen jo er.  
 
Debatten mundede ud i en enstemmig erklæring om at rette 
henvendelse til Assens Kommune og gøre opmærksom på, 
at den eneste rigtige måde at bevare Rytterskolen på er , at 
den fortsat er i kommunal eje. Alle var også enige om , at man 
fortsat vil yde et stort , frivilligt arbejde til gavn for Ryttersko-
len.  
 
Lone Akselsen.  
Rasmus Laursen. 

 



        DANMARK DEJLIGST HAVEKONCERT

                                                                                                    
Efter aflysning pga Corona i 2020, afholdt  vi  igen, den ef-
terhanden traditionsrige DANMARK DEJLIGST KONCERT. 
 
Tommerup Rideklub var igen arrangør og det  foregik d 21 
aug, i haven på rideskolen i Render.  
 
Igen var vi heldige med flot vejr og høj solskin. Vi valgte i 
år at korte arrangementet lidt ned, da vi stadig var pålagt 
Coronarestrriktioner såsom pas mv. Vi havde derfor kun 4 
bands på programmet. De gjorde det til gengæld super flot 
alle fire og vi hørte kun positive tildendegivelser.  
 
Et arrangement af denne størelse er fuldstændig umuligt, 
uden alle de frivillige hjælpere. Så alle 50-60  store og små 
hjælpere, skal have en stor tak.  
 

TOMMERUP RIDE KLUB
Ligeså vigtig er alle vores SPONSORER, der spon-
sorer alt ligefra EL arbejde, toiletvogn, generatorer, 
container, kølevogn, køreplader, samt kontante bi-
drag. Uden jer ingen koncert. I er også med til , at 
vi kan holde fast i konceptet, med gratis adgang, 
så alle kan komme og få en hyggelig dag og aften.  
 
Hvis alt går vel, håber vi at være på banen igen 
næste år og forhåbentlig uden restriktioner, så vi vi 
kan udvide med mindst et band mere. Det vil bety-
de at vi kan fortsætte længere ud på aftenen.                                                                                              
 
Kjeld                                                                                                    
Pva. Tommerup Rideklub 

Ha’ dit coronapas klar og 
undgå kø ved indgangen 

PROGRAM: 
Kl. 13.30: Haven åbner 
Kl. 14.15: Night Riders 
Kl. 15.30: En Lille Pose Støj 
Kl. 17.00: Alberte Winding 
Kl. 19.00: Strangers In Town 
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Vognmand Hans Juel Jensen Brylle                                                                          
GSV  

Vognmand Kaj Andersen  
GE Electric Tommerup  

Belvent Bellinge  
Nipa Tommerup  

Assenbølle Maskinstation  
Bolbro Print, Odense  

Vestfyns Kørsel  
Vognmand Carsten Kej, Skovsgårde  

Stutteri Strandager  
MTT Gribsvad  

Dagli’ Brugsen Brylle  
SuperBrugsen Tommerup St  

Maxen Udlejning Brylle  
Ditlevs Gartnerri, Tommerup  

Pluk selv blomster v/Lene Ditlev  
Aavangs Juletræer, Brylle  
Manngårdens Rideudstyr  

Selmer Vin, Tommerup  
Meny Kaffe  

En Lille Pose Støj ELPS  
Dækcenter DGI, Højme  

Knarreborg Smedie  
Tømrer Carsten Stensgaard, Stærmose  

Kjærgaards Ferielejligheder Brylle  
Fin Form Tommerup  

AH Smede & Maskinfabrik, Brylle  
Miljø-Byg, Tommerup  

Stark Tommerup                                                                                                
Højfyns Murerforretning  

DM Byggeservice  
ATM Consult  

Hårsaksen Tommerup  
Nørregård Tømrer & Snedker Tommerup  

Tømrerfirmaet Træhuset, Brylle  
Robinhus v. Lillian Drikkjær  

Hair by Nybo, Tommerup  
Nybolig Tommerup  

Tommerup Optik  
Team  Re-Style, Tommerup  

Advokat Per Elander Rasmussen Tommerup  
Partikelfilterrens Tommerup  
Skovlunde VVS Tommerup  

Ejendomsmæglerne Gørtz Jespersen Aarup  
Eldorado, Tommerup  

Belvent Bellinge  
Vagns Haveservice, Brylle  

Erhvervspoleren Brændekilde  
HDJ Kloakservice, Odense SV  

Verninge Savværk  
Stens Haveservice, Brylle  

Verninge Auto  
Stjernegaards Multiservice, Tommerup  

Druds Vinduespolering, Brylle  
HM Byg Brunsegyden Tommerup  

Dalum Køreskole v/Henrik Dellgren  
Din nye Guldsmed Tommerup  

Kjær Hair Design Brylle  
Karlinnas Massage Brylle                                                                                                          

Brylle Auto, v/Kent Højmark  
Automester Dyrup Bellinge  

Tommerup Fysioterapi  
LL Auto Tommerup  

Revisionsfirma P. Søby Odense  
Fodterapeut Pernille Overgård Bellinge  

Dampa Tommerup  
Bygma Bellinge  

Handymore v/Michael Rasmussen  
Tandlægerne Bøgild Tommerup  

Skoventreprenøren v/Holger Hansen, Aarup  
A Beslag v/Asbjørn Lauridsen  

Dravwco , Ringe  
NP Pladeindustri, Nårup, Tommerup  

Langsted Maskinstation  
Wulff Metal, Tommerup  

Tømmerfirma Mertz Sørensen Brylle  
Brylle Bryghus, Tommerup  
MM Entreprenør aps Brylle  
Abildgaard Massage, Brylle  

Verninge Entreprenør og Maskinforretning  
Villys Buddes Kloakservice Tommerup  

HN Auto, Glamsbjerg  
DLG Odense  

Www.trailer.dk Brændkilde 

                   SPONSORER
VI SIGER TUSIND TAK TIL FØLGENDE SPONSORER.  
I GAV MANGE MULIGHED FOR AT FÅ,
EN DEJLIG KONCERTOPLEVELSE I HAVEN
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                            BRYLLE GYMNASTIKFORENING
ZUMBA 
Woop woop – der er højt til loftet og plads til alle på Zumba 
holdet! 
 
Det er en helt almindelig onsdag aften i Brylle Fritidscenter. 
Klokken er lige omkring syv og undertegnede instruktør er 
netop ankommet til hallen, tænder lys og starter anlæg-
get på lavt blus, så aftenens dansemusik byder deltagerne 
velkomne. I løbet af de næste 10 minutter fyldes hallen af en 
flok glade Zumba deltagere og snakken går lystigt. Det er alt 
fra hvordan arbejdsdagen er gået, til den netop overståede 
fødselsdag, til hvor man kan få fat på de smarte Zumba sko 
som instruktøren altid render rundt i.   
 
Hurtigt bliver klokken kvart over syv og alle finder en plads 
på gulvet. Ingen Zumba aften i Brylle uden en intro fra under-
tegnede instruktør. Om alt fra aftenens playliste, til velkomst 
til nye del-tagere, til kommende Zumba events – og nå ja… 
hvor man kan købe de der Zumba sko, jeg render rundt i.   
 
Aftenens playliste startes, volumenknappen justeres op og 
hurtigt falder holdet ind i de taktfaste klap, der kendetegner 
introen på opvarmningen. Vi er i gang!  
 
I løbet af den næste times tid bliver der grinet, svedt, vrikket 
hofter, lavet squats og grinet lidt mere igen. Der bliver råbt 
”hey” en hel del gange og et enkelt ”uh-uh” sniger der sig 
også ind. Pulsen er høj, men ikke mere end at der også er 
plads til smil og interaktion med dem, der står i nærheden 
af en på gulvet. 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. Musikken spænder 
bredt og vi kommer stort set hele verden rundt!  
 
Billedet siger faktisk det hele – efter en times Zumba er 
vi svedige, men humøret er i top og vi går glade hjem! Er 
du blevet nysgerrig på om Zumba kunne være noget for 
dig - kom endelig forbi og få en prøvetime! Vi er allerede 25 
danseglade deltagere og vi glæder os til at se dig!  
 
Bedste Zumba hilsner,  
Dorte Risum  
Instruktør  
 

Dance mix og dance kids   
Hver torsdag danser vi løs på de to hold, Dance Kids (6-9 år) 
og Dance Mix (10-14 år).  
 
Vi danser i Brylle Fritidscenter og har masser af plads og 
store spejle. Vi øver koreografier til fed musik, laver hand-
shakes og leger danselege. Vi har plads til flere på de to hold 
og det er ikke for sent at starte.   
 
På Dance Kids er der også en hjælpeinstruktør så alle kan få 
hjælp til det, de synes er svært.   
 
Kig op i Fritidscenteret i Brylle torsdag kl 15.30 for Dance 
Kids og 16.15 for Dance Mix.  
 
Hilsen Marie (instruktør) og Johanne (hjælpeinstruktør) 
 
Spillopperne   
Vi er nu godt i gang med gymnastiksæsonen! Der er fuld 
blæs på i gymnastiksalen hver onsdag når byens ’Spillopper’ 
giver den gas. Der er lige omkring 18-20 seje børn i alderen 
3-5 år. Det er motorikken og glæden ved leg og bevægelse 
der er i fokus. Det betyder at vi både øver at krave, trille, 
hoppe, løbe, lave koldbøtter, synge, tumle, bygger redskabs-
baner og grundlæggende færdigheder inden for spring og 
bevægelse. Dermed er der noget for både store og små.  
 
Der er i år en god blanding af både nye og ’gamle’ som har 
været med tidligere. For mange er det første gang de er til 
en aktivitet ’på egen hånd’, og det kan være en stor omvælt-
ning. Efter at vi nu har været i gang nogle måneder, ved de 
efterhånden alle hvad der skal ske i gymnastiksalen. De øver 
sig i at stå i kø, hjælper hinanden, og blive bedre fra gang til 
gang. Alle glæder sig til at vise hvad de har lært når vi når 
marts måned og den årlige forårsopvisning i Brylle Fritid-
scenter bliver afholdt.  
 
Cirkeltræning i BGF  
Så kom vi i gang med cirkeltræning i Brylle Gymnastikforen-
ing og hvor er det bare skønt at se jer allesammen give den 
FULD gas!  
 
Cirkeltræning er en måde hvorpå man får trænet kroppens 
store muskelgrupper igennem og træningen er bygget op 
omkring forskellige øvelser, der dækker både styrke og 
kardio (konditionstræning). Vi laver typiske 8-10 forskellige 
øvelser á 3 omgange og det fede ved cirkeltræning er, at 
man helt selv bestemmer hvor vild man vil være.  
 
Der er garanti for sved på panden og stærke muskler, så 
kom endelig og vær med TORSDAG kl. 19.15-20.00 i gym-
nastiksalen på Brylle skole, der er plads til flere!  
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                            BRYLLE GYMNASTIKFORENING
COOL KIDS  
Børn medsærligebehov.  
Cool Kids er et hold med høj puls, sjov og sammenhold for 
børn med særlige behov. Vi tager udgangspunkt i den sjove 
motion. Vi skal løbe, danse, spille bold og have pulsen op.  
 
Holdet er for børn der har et særligt behov af den ene eller 
anden grund. Her vil være maks. 10-12 børn på holdet og 
træningerne tilrettelægges efter de børn der deltager på 
holdet. Det eneste krav er masser gåpåmod.  
 
Der er plads til flere endnu, så kom og vær med mandag  
kl. 17.15-18.00 i Gymnastiksalen på Brylle skole.   
 
Vi ses! J  
 
Jumping Fitness –  
Tirsdag - Begyndere/let øvede, Torsdag - øvede.    
 
Så startede sæsonen endelig for jumping igen.     
 
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 sty-
rkeøvelser på gulvet eller trampolinen.    
 
Der er garanteret sved på panden i mens vi har det hop-
pende 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 fit-
ness 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 
holdene, 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.  
 
Mange hoppende hilsner og på gensyn fra    
Sabina og Dina - Jumping Fitness instruktører i BGF.    
 
Kids Jumping:     
Kids Jumping er et hold til børn fra 2.-6. klasse. Undervis-
ningen vil foregå på trampoliner. Tempoet er i top og pulsen 
kommer op. Musikken er det de unge elsker at synge med 
på og lytte til.  
 
I skrivende stund er holdet fyldt op, men vi arbejder i BGF 
på at skaffe lidt flere trampoliner så der kan blive endnu flere 
dejlige børn på holdet. Holdet ligger om torsdagen.   
 
Hold øje med flere pladser på BGF´s hjemmeside.    
 
Mange hoppende hilsner og på gensyn fra Sabina og 
Dina - Jumping Fitness instruktører i BGF.   

OPVISNING BGF:   
Sæt X i kalenderen allerede nu - Gymnastikopvisning  
LØRDAG 5. MARTS 2022 kl. 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 med of 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 opvisnin-
gen.   
 
Entré 25 kr. pr. person (børn t.o.m 10 år og aktive gymnaster er 
gratis)   
 
Brylle efterårsløb:   
Den 9. oktober 2021 afholdte Brylle Gymnastikforening for første 
gang BGF Efterårsløb.   
 
100 løbere deltog i det skønne efterårsvejr, hvilket må siges at 
være en succes. Løbet var sponsoreret af Nordeas Løbspulje og 
var derfor gratis for alle deltagere. BGF havde derfor mulighed 
for at give løbe T-shirts, forplejning, præmier og tidstagning til 
løbet.  
 
Løbet foregik på en rundstrækning fra Brylle Fritidscenter og 
rundt i Krybilyparken, ca. 1 km og løberne havde en time til at 
tilbagelægge så mange omgange som muligt – der blev løbet/
gået mange kilometer.  
 
I de forskellige kategorier fik vinderen af piger under 10 år løbet 
7 omgange, vinderen af drenge under 10 år løb 9 omgange, 
vinderne af drenge mellem 10-14 år løb 10 omgange, vinderen 
af piger mellem 10-14 år løb 8 gange, vinderen af mænd 15år+ 
løb 14 omgange og vinderen af kvinder 15år+ løb 11 omgange. 
 
Stort tillykke til alle vinderne.  
 
I Brylle Gymnastikforening håber vi, at vi kan gøre løbet til en 
tilbagevendende tradition, ligesom Brylleløbet i juni måned. 



             BRYLLE BOLDKLUB
         TROLDEBOLD 

         U15 PIGER

BRYLLE 

B

O L D K LU
B

Troldebold i Brylle Boldklub med træner Poul Krog.  
 
Lidt billeder fra en træningsdag, hvor man kan se at ungerne 
nyder det og går til det med stor vilje og energi.

WOW en udendørssæson, de sejeste U15 piger fra Brylle 
Boldklub har haft.   
 
Sådan vil jeg gerne starte. 
 
Brylle Boldklub har en fantastisk gruppe piger i årgang 2006-
2008, der har et fantastisk sammenhold og respekt over for 
hinanden. Det betyder utrolig meget, når man skal præstere 
som hold og gruppe.   
 
I denne sæson har vi igen fået Brylle på landkortet, hvilket 
disse piger har sørget for, ved at præstere på et meget højt 
niveau, som vi trænere er meget stolte af.   
 
9 kampe var på programmet i sæsonen, og vi vandt de 
første 8 i træk, hvilket gjorde at vi her i den sidste kamp 
havde en ren finale om 1 pladsen imod OKS. Uafgjort var 
nok for Brylle. Men nogengange kan fodbold være en hård 
sport, hvilket vi så i den sidste kamp. Vi taber desværre 0-1 
på hjemmebane hvor der ellers var flot flot opbakning fra 
byen. Vi havde mange fine chancer, men bolden ville bare 
ikke ind denne dag. Vi ender på en meget flot 2 plads, med 
samme point som nr 1, bare med 3 mål mindre.   
 
Er sikker på pigerne tager revanche, men alle pigerne om-
kring holdet skal være stolte af denne sæson, hvor de har 
flyttet sig enormt meget. I ER SÅ SEJE PIGER!!!   
 

Efter den sidste kamp, havde U15 pigerne afslutning, hvor 
vi alle var ude og bowle og spise. En super afslutning på en 
fantastisk sæson. Vi fik kåret årets fighter, årets spiller og 
årets kammerat.   
 
Årets fighter blev Freya   
Årets spiller blev Jill   
Årets kammerat blev Selma   
 
Stort tak til alle spillere, nye som gamle for en fantastisk 
sæson.  
 
Stort tak til alle forældre, bedsteforældre, søskende og ven-
ner omkring holdet. Jeres opbakning igennem sæsonen, har 
været helt fantastisk.   
 
Tak til formanden og næstformanden for jeres kærlighed til 
Brylle Boldklub.   
 
God jul og Godt nytår til alle.   
 
Mvh Jesper Petersen  
Træner U15 Brylle Piger  

 

22



Så er tennissæsonen slut for denne gang, og der er jo 
blevet spillet noget tennis på banerne igen i år, men langt 
fra nok, der er jo plads til mange flere.   
 
Brylle Fritidscenter har haft en arbejdsdag her i efteråret, 
hvor der er blevet ryddet op i beplantningen på skrånin-
gerne, og det har jo pyntet på det, og hvor bane 1 blev 
afdækket med brædder lagt på stregerne.  
 
Hans og Mogens har gjort bane 2 vinterklar og har taget 
nettene ned. Mange tak for det frivillige arbejde som de 
leverer hvert år.   
 
Så kan man kun vente på at foråret kommer, så der kan 
komme gang på banerne igen.  
 
Alle ønskes en rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår. 

Betty

             BRYLLE BOLDKLUB

         TENNIS

             BRYLLE BOLDKLUB
         OLDBOYS - I FODBOLDENS TEGN

BRYLLE 

B
O L D K LU

B

Efter en, trods corona’en, veloverstået sæson, havde vi fælles afslutning lørdag den 9. oktober.  
Indforstået at det drejer sig om Veteraner, Platin- og Guldholdet, som sammen med de  
”unge” – Old Boyserne, som havde en dejlig dag i fodboldens tegn.  
 
Vi mødtes ved 14-tiden og delte hold, hvor efter vi på skift dystede i hallen og på kunst- 
græsbanen hen over eftermiddagen. Efter et velfortjent bad og borddækning kunne vi  
sætte os til bords og nyde en treretters menu. Under middagen var der i bedste Oscar- 
stil uddeling af diplomer til årets spillere: Lars Drejergaard fra Veteranerne, Carsten  
Pedersen fra Platinholdet og Morten Kappen fra Guldholdet. Efter middagen kunne vi  
fortsætte i fodboldens tegn ved at se vores landshold banke Moldova på udebane 4-0,  
herefter var der rafling, hygge & snak.  
 
Nok er sæsonen slut, men det er ikke ensbetydende for, at vi ligger stille – vi mødes hver  
onsdag kl. 19.30 til vintertræning til en rund tyver på kunstgræsbanen i Tommerup St.,  
så hvis der er nogen som overvejer at skulle i gang igen, så kontakt mig gerne.  
 
Med venlig hilsen  
Peter Gade, 30228599 
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 Guide til indsendelse af stof til Brylleborgeren! 
 

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

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

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

navngivet tydeligt. 
 

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

 
Billeder: 

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

 
Korrektur 

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

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

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

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

        GUIDE TIL BRYLLEBORGEREN       
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Hair by Nybo
Tlf  51 82 77 88

Skolevej 7A
5690 Tommerup

Online booking: 
Hairbynybo.dk

 
 

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

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

 

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

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

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

        BEDRE BILLEDER TIL BRYLLEBORGEREN
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Beboerforeningen Brylle
Formand: Tommy Dalgaard -
tommydalgaard@hotmail.com 29 46 63 53
Kasserer: Bjarne S. Andersson - 
bjarne.s.andersson@hotmail.com 29 80 51 12
Sekretær: Hanne Winther -  
hannew@ofir.dk 27 14 19 76
Bestyrelsen:
Henrik Gabs - gabs@henrikgabs.dk 40 88 18 80 
Anette Clemmesen 
anettebrolykkepedersen@yahoo.dk 25 70 16 98 
Martin Aalund 26 81 95 45
Mette Bærentsen - 
mettebc84@hotmail.com 24 94 36 50
Michael N. Andersen -  
michael.n.andersen@hotmail.com 40 16 26 40 
 
Brylle Boldklub
Formand: Poul Krog - 
poulmkrog@sport.dk 23 83 41 62
Ungdomsformand: Michael Winther -
mwinther82@gmail.com 30 80 70 40
Senior ansvarlig: Kent Kirkegaard - 
kirkegaardkent@gmail.com 29 91 73 69
Kasserer: Anne Marie Sørensen - 
kasserer.bryllebk@gmail.com 60 22 61 35
Johnny Godbergsen - 
johnnygodbergsen@hotmail.com 29 43 44 49

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

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

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

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

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

Brylle Private Børnehave
Leder: Mette Weiss Andersen, leder@bryllebh.dk 53 60 71 15
Formand for bestyrelsen: Camilla Wilberg Schmidt 42 66 64 64
E-mail: camilla.wilberg89@gmail.com

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

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

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

Redaktionsudvalget BrylleBorgeren
Betty Nielsen, Kildemaden 5
arneogbetty@gmail.com 20 87 72 20
Tommy Dalgaard, Mads Hansensgade 9, Brylle
tommydalgaard@hotmail.com 29 46 63 53 
Maud Hansen, Toftevej 11, Brylle
info@mh-kontorservice.dk 40 98 40 46
Layout: Anne Vibskov 
anne@vibskov.dk 20 89 95 5326
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Personlig rådgivning 
med forståelse og respekt 
skaber tryghed.

Telefon 64 76 12 18
Kirkebjerg 1
5690 Tommerup
www.scharfe.dk
info@scharfe.dk

Medlem af Danske Bedemænd
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Sikker El
V. Simon Schmidt
Højeløkkevej 18B 
5690 Tommerup
kontakt@sikker-el.dk
Tlf.: 63 76 60 90 
www.sikker-el.dk  
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Tlf. 64 76 13 13

 

Behandling på dine præmisser 
Kranio Sakral Terapi 

Massage, infrarød sauna 

Healing, Håndlæsning 

” Jeg kan kun sige, hvis du ikke har været i Karlinnas kyndige hænder, 
så skynd dig at få bestilt en tid, for det er simpelthen fantastisk, hvad 
hun har gjort for mig og min krop” 

Karlinna Frederiksen 

Fuglebakken 3 

5690 Tommerup 

Tlf: 26830131 

www.karlinnas.dk  

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

Vibskov  

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



STARK
Møllebakken 34 • 5690 Tommerup

Tlf. 6376 1200

BYGGES 
 

DET SKAL
 

 VAEK

57
42

7

Rigtige maend n0jes ikke 

med at tale om tingene 

- de gor noget ved det
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Online booking
HairbyNybo.dk
Tlf  51 82 77 88
5690 Skolevej 7a

 

MASSAGE 
WELLNESS 

BEAUTY 
 

Behandling tilpasset dig  
og dine behov 

 
Gundestrupvej 48, Brylle 

5690 Tommerup 
SMS 26 73 27 72 

www.abildgaardklinik.dk 
 

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

 

 



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

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

LIDT UD OVER 

DET SÆDVANLIGE

33

Bredgade 91 · 5690 Årup · 40 48 33 83

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

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

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

Brylle AutoBrylle Auto
v/Kent Højmark

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

Vaskehal åbent 7.00-22.00



Tlf..:Tlf.: 29 70 41 43

 

3L-Ludvigsen A/S  Vibækvej 100  5690 Tommerup 

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

Ring og bestil på:

64 76 18 00

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

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

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

Kørekort til 
Bil & MC

Nye hold hver 
tredje uge

30

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

30
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www.atm-consult.dk

CVR 40 12 08 82

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

BRYLLE 

B

O L D K LU
B
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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


