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Brylleborgeren’s Jubilæum fredag den 12. August 2022 
 
Brylleborgeren holdt 10. års jubilæum fredag den 12. August, 
da det var 1. gang at bladet det udkom, for at tjekke hvor stor 
interesse der var for et fælles blad for alle foreninger/institu-
tioner i byen. Det var alle heldigvis meget glade for, og derfor 
har vi i dag et rigtigt godt blad.  
 
Bladudvalget havde gået og været meget spændt på hvor 
mange der ville møde op på dagen, da det var en af de dage, 
hvor det meget varmt, og så en fredag fra kl 16-18 !! men alle 
vore bange anelser blev heldigvis ikke indfriet. 
 
Der var mødt 30 op for at være med til at fejre dagen. Vi 
havde sørget for lidt køligt til halsen og lidt godt til ganen,  
det gjorde godt på den varme sommerdag.  
 
Der var taler fra Mogens Tøttrup og Jørgen Flensted samt 
Lone Akselsen, og den ansvarlige redaktør sagde også et par 
ord og takkede for den store opbakning som Brylleborgeren 
får, og for at de forskellige foreninger/institutioner stadig ger-
ne vil komme med indlæg om hvad der foregår i vores lille by. 
 
Så mange tak for det og vi håber  
på fortsat mange indlæg til bladet. 
 
Mange tak for fremmøde og gaver  
som redaktioner vil nyde til de  
kommende bladmøder. 
 
 
Redaktionen 
 
 
 
NB: Brylleborgeren har fået sin egen mailadresse:  
redaktoerbrylleborgeren@brylleby.dk

BETTY 
NIELSEN 

REDAKTØR
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  Livets gang i Brylle - 2022

  Lavet i andledningen af Brylleborgerens 10 års jubilæum
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          BRYLLE FORSAMLINGSHUS

Ny bestyrelse i Brylle Forsamlingshus.  
 
Torsdag den 10. november afholdt vi generalforsamling  
i huset, en lidt anderledes generalforsamling end det har 
været i de snart 10 år jeg har været med i bestyrelsen.  
I år havde vores formand Kai nemlig valgt at gå af – efter  
22 års arbejde i forsamlingshusets regi. Ligeledes tog vi  
også afsked med Irene, som gennem de sidste mange år  
har varetaget udlejning af huset. Kai vil dog fortsat være  
med på sidelinjen og varetage husets hjemmeside, ligesom 
de begge gerne træder til med evt. assistance ved vores  
arrangementer.  
 
Vi vil sige Kai og Irene tak for et  
meget fint samarbejde gennem  
alle årene, og ønsker alt godt i  
fremtiden.   
 
Vi har fået valgt nye kræfter ind,  
og håber vi kan drive huset videre  
i dets fine stand. Bestyrelsen består  
nu af: Formand Kirsten Raahauge,  
næstformand Jens Ove Brink, kasserer Maud Hansen, 
medlem Kim Vikkelsø-Pedersen, medlem Susanne Sørensen, 
medlem Jytte Nielsen og medlem Ove Bonven. Jens Ove 
Brink var desværre forhindret i at komme med på billedet.    
 

Fredag den 4. november 2022  
 
...gæstede cirkusprinsessen Charmaine Berdoni Brylle  
Forsamlingshus. Ca. 40 gæster var mødt op til denne  
aften i hesten tegn, og til hygge med ligesindede hestefolk.  
Aftenen startede kl. 19 med tapas, inden Charmaine gik  
på kl. 20.  

Vi har også været heldige at  
en ny udlejer meldte sig på  
banen til denne opgave. Vi  
byder velkommen til Hans- 
Henrik Nielsen og håber på  
et godt samarbejde. Hans-  
Henrik har tidligere boet i  
Brylle og har sågar haft ren- 
gøringen af huset for mange  
år siden, så han er lidt be- 
kendt med opgaven.  
Derudover har et par stykker  
meldt sig som hjælpere til  
arrangementer, rengøring og  
deslige. Det er dejligt at vide,  
at der står personer klar til at  
gi’ en hånd med – vi skal nok lade høre fra os.   
 
Af Maud Hansen

landevejen, træner og  
hver aften har shows rundt i hele landet.  
Som voksen valgte hun  
dog cirkus fra og har nu  
lagt sin store passion og  
fokus på frihedsdressur, tricks og ridning helt uden udstyr.  
Det var et meget interessant foredrag om hendes tilgang til 
denne form for træning og meget imponerende hvad man  
kan få lært vores 4-benede venner. Charmaine gav gerne 
gode råd fra sig, hvis man  
selv ville hjem i gang med  
denne form for samarbejde  
med hesten.  
 
Manngårdens Rideudstyr  
var også at finde denne  
aften. De havde medbragt  
både nyt og brugt udstyr,  
som de solgte fra en lille  
bod. Der var trængsel for at kigge på støvler og underlag 
samt diverse glimmerudstyr. Der var lidt for enhver smag. 

Hun fortalte først om 
at vokse op, sammen 
med sine søskende, i en 
cirkusverden hvor man 
ligger rigtigt meget på 
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TOMMERUP RIDE KLUB
        DANMARK DEJLIGST HAVEKONCERT

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 

6



        
Sponsorer DANMARK DEJLIGST KONCERT 20. aug. 2022 

Vognmand Hans Juel Jensen Brylle
GSV 
Vognmand Kaj Andersen
GE Electric Tommerup
Belvent Bellinge
Nipa Tommerup
Assenbølle Maskinstation
Bolbro Print, Odense
Vestfyns Kørsel
Skovgårde Vognmandsforetning
MTT Gribsvad
Dagli Brugsen Brylle
Superbrugsen Tommerup St.
Maxen Udlejning Brylle
Ditlevs Gartneri, Tommerup
Pluk selv blomster v/Lene Ditlev
Aavasngs Juletræer, Brylle
Manngårdens Rideudstyr
Selmer Vin, Tommerup
Meny Kaffe
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
Hair by Nybo, Tommerup
Nybolig Tommerup
Team Re-Style, Tommerup
Tommerup Optik
Skovlunde VVS Tommerup
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
DHM Byg Brunsegyden Tommerup
Dalum Køreskole v/Henrik Dellgren
Din Guldsmed Tommerup
Kjær Hairdesign Brylle
Karlinnas Massage Brylle
Brylle Auto, v/Kent Højmark
Automester Dyrup Bellinge
Tommerup Fysioterapi
LL Auto Tommerup
Revisionsfir P. Søby Odense
Fodterapeut Pernille Overgård Bellinge
Dampa Tommerup
Bygma Bellinge
Handymore v/Michael Rasmussen
Tandlægerne Bøgild Tommerup
Skoventreprenøren v/Holger Hansen, Aarup
NP Pladeindustri, Nårup, Tommerup
Langsted Maskinstation
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
Tommerup Tømrer og Snedker
Stutteri Strandager Odense N
Bellinge Fodklinik v/Anica Dreyer
Dansk Køle og Varmepumpeteknin Veflinge
RH Autoteknik Ellehaven 6 Tommerup
MT Skovservice, Mosegyden 9, 5250 Odense SV
JES`s BLIK OG VVS Pedersstrupvej 11 Od NV

Vi siger tusind tak til følgende sponsorer. I var med til, at mange fik en fantastisk og hyggelig dag med god musik.
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      BRYLLE PRIVATE BØRNEHAVE
    DET FØRSTE ÅR I BRYLLE BØRNEHAVE

Opstarten i Brylle Børnehave skal være tryg og god. 
Vi ved, at det kan være en stor mundfuld for det lille 
barn, at komme fra et lille sted som vuggestue eller 
dagplejer til en børnehave, hvorfor vi værner om 
tryghed, nærvær og omsorg.  
 
Vi har ligeledes fokus på forældresamarbejde og er 
stolte over vores forældrerelationer, hvor alle er en  
del af sammenholdet i vores lille oase.  
 
Vi afholder løbende samtaler mellem forældre og  
personale, både til opstart og løbende for at af-
stemme forventningerne til hinanden.  
 
Vores fokuspunkter er: 

• Motorik, både grov- og finmotorik

• Sociale kompetencer 

• Sprog, nysgerrighed, lysten til at lære

• Selvhjulpenhed – alle børn kan selv

 

Om Brylle Børnehave: 
Vi er en lille privat institution med plads til 42 børn  
i alderen 3-6 år. 
Børnene er fordelt på 3 grupper efter alder for målrettet læring, men alle 
grupper samles dagligt for  
leg og læring på tværs og udetid vægtes højt.  
Der er tilknyttet 2 faste voksne pr. gruppe.  
Der serveres morgenmad, formiddagsmad samt eftermiddagsmad og til 
frokost nydes den med- 
bragte madpakke. 
Åbningstiden er fra 06:15-16:45 mandag til torsdag og fra 06:15-16:15 
fredag. 

Med venlig hilsen 
Helene Bangsø 
Næstformand
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         LOKALHISTORISK ARKIV
  SKEMANDEN I LINDELY    DET FØRSTE ÅR I BRYLLE BØRNEHAVE

Lokalhistorisk Arkiv har arvet en samling af skeer efter Knud V. Ped-
ersen. Forskellige og smukt dekorerede skeer. En unik samling udført 
med stor kunnen af skemanden i Brylle.  
Skeerne er sat op i Lokalhistorisk Arkiv, og i skolestuen er ophængt 
fotos fra fremstillingen af skeerne. Fotos er taget af Carl Schjerning 
og Museum Odense. Alle er velkomne til at komme og se udstillingen, 
arkivet er fra januar igen åbent hver mandag formiddag 9-12.  
 
Margit Egdal 
Lokalhistorisk Arkiv i den gamle Rytterskole i Brylle

I Mads Hansensgade 5 i Brylle ligger ”Lindely”. Navnet giver 
sig selv, engang stod der en række lindetræer foran stuehuset. 
Dengang var det også en trelænget ejendom, men både lindene 
og den ene fløj forsvandt i begyndelsen af 1940’erne i forbindel-
se med ejerskifte. I 1942 flyttede Laurits Larsen ind i Mads 
Hansensgade 5. Han var ”skemand”, som vi siger på Vestfyn, 
andre steder ville man sige ”skemager”. Laurits Larsen indret-
tede sit værksted med alskens specialværktøj til fremstilling af 
skeer. Økser til udhugning af træblokkene, jern til udhuling af 
skeerne. Hvert jern til sin bestemte ske, og udvalget var stort.  
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                            BRYLLE GYMNASTIKFORENING

Voksen/barn 
Forældre/barn holdet træner hver mandag kl. 16.15-17.05 i 
skolens gymnastik sal. 
Det er en time med fokus på motorisk udvikling for børn i 
alderen 1-3 år. 
Vi danser, synger, hopper, kravler og bruger forskellige red-
skaber, tilpasset det lille barns udvikling. 
Vi bruger genkendelighed i det vi gør, da børnene er tryggest 
ved noget genkendeligt og efterhånden som månederne går, 
skifter vi nogle del-elementer ud med nye ting, så vi hele tiden 
har fokus på udvikling gennem leg. 
Både børn og voksne får pulsen op og sved på panden, og der 
bliver grinet og snakket på kryds og tværs. 
Kom og vær med, der er stadig ledige pladser - vi garanterer 
sjov og spas. 
 
Hilsen instruktørerne Pernille og Carina 
 
 
Spillopperne  
Spilopperne er et gymnastikhold for 4-6 årige (børnehavebørn). 
Vi har fokus på førtræning til spring og gymnastik for store børn 
og dét at gå til gymnastik. Vi øver os i at vente på tur, at lytte til 
instruktioner og at være en del af et fællesskab. Praktisk har vi 
fokus på særlige spændinger, afsæt, landinger, balance, rytme, 
hop og kolbøtter. Vi synger og danser og skaber et rum hvor der 
er tryghed til at lege med opgaverne. Børnene får opgaverne 
leveret med fortællinger og skægge indgangsvinkler så de kan 
leve sig ind i fantasien vi er i, mens vi bruger kroppen på forskel-
lige måder. Formålet med holdet er, at det skal være sjovt at gå 
til gymnastik! 
“Hos os handler det om børnenes følelse af at blive bedre, 
modigere og stærkere!” 
 
Hilsen instruktører Line og Jeanett 
 
 
Zumba  
Endnu en sæson med Zumba fest i Fritidscenteret 
Igen i år er der skruet op for den ugentlige Zumba fest i Fritid-
scenteret, når lidt over tyve glade deltagere indtager gulvet og 
giver maks. gas i en god times tid – vi danser os uden proble-
mer til varmen!  
 

Musikken er som altid en god blanding af latin og verdensmusik 
og vi er således på mere eller mindre en lille tur verden rundt på 
bare en times tid. 
På Zumba holdet er det allervigtigste at være i bevægelse og at 
gå hjem svedig og med et stort smil på læben. Det er ikke vigtigt 
(og nej, det er det virkelig ikke!) om du kan alle trin eller har haft 
forudgående dansetræning el.lign. Vi har plads til alle, og det er 
aldrig for sent at starte på holdet, da der med jævne mellemrum 
er nye numre på playlisten. 
Måske har du set Zumbaholdet give den gas på gulvet til den 
årlige gymnastikopvisning og tænkt, det så fedt ud, og det 
kunne være sjovt at prøve - kom og vær med! Måske har du 
danset Zumba før, men af forskellige årsager kommet væk fra 
det – kom og se, om ikke det er lige præcis så sjovt som du 
husker det! Eller måske har du bare tænkt, det kunne være fedt 
med et hold, hvor man kan møde op uden de store forudsætnin-
ger og bare give gas på kcal forbrændingen en times tid – kom 
og prøv! 
Du finder os i Fritidscenteret, hver onsdag kl. 19.15 – 20.30.  
Vel mødt! 
 
Dorte Risum 
Zumba instruktør. 
 
 
Jumping Fitness – Tirsdag og torsdag    
Så fik vi gang i endnu en sæson   
Alle kan være med til Jumping Fitness 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 styrkeøvel-
ser på gulvet eller trampolinen.   
Der er garanteret sved på panden i mens vi har 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. Måske er der nogle 
mænd derude der også kunne tænke sig at få sved på panden. 
 
Mange hoppende hilsner og på gensyn fra   
Sabina og Dina - Jumping instruktører i BGF.  

        DET KØRER DERUDAD....

10



                            BRYLLE GYMNASTIKFORENING

Kidsjumping - torsdag:    
Kids Jumping er et hold til børn fra 2.-6. klasse. Undervisningen 
foregår på trampoliner. Tempoet er i top og pulsen kommer op. 
Musikken er det de unge elsker at synge med på og lytte til.  
Det er en KÆMPE succes, trods 5 nyindkøbte trampoliner er  
pladserne revet væk. Og det er vi meget glade og stolte over.  
Vi har det MEGA sjovt på trampolinerne og ud over at øve moto-
rik mv. på trampolinerne, så er der også lagt 1 eller 2 lege ind pr. 
gang hvor fællesskab og samarbejde bliver øvet.  
 
Mange hoppende hilsner og på gensyn fra   
Sabina og Dina - Jumping instruktører i BGF.   
 
 
Cirkel træning  
Cirkeltræningen her i foråret er godt i gang og efterhånden også 
snart slut igen. Det har været en dejlig forårssæson med fint frem-
møde og masser af energi! Vi træner fortsat på hver vores station 
som et levn fra coronaen, men fra næste sæson skal vi tilbage til 
den regelrette cirkeltrænings-model med stationer. Tak for jeres 
altid store energi og engagement når vi suser rundt og løfter 
vægte og sveder til god musik.  
 
Vi ses i næste sæson fra instruktør Anette Brolykke 
 
 
Løbehold i Brylle gymnastikforening 
De to løbehold er kommet godt fra start, men der er plads til flere. 
Holdene er ganske gratis, så mød endelig op og vær med. Vi 
mødes foran Brylle Fritidscenter hver mandag. 
 
Begynderløb mandag kl 18.30 – 19.10: Løbeholdet som ikke 
kræver nogen form for erfaring med løb. Træningen består hoved-
sageligt af fartlege og indimellem lidt styrkeøvelser. Vi løber i 
nærheden af fritidscenteret, dvs. man behøver ikke kunne løbe en 
bestemt distance for at møde op på dette hold.  
Kom frisk hvis du gerne vil i gang med at løbe – vi har det sjovt og 
tiden går hurtigt.

Løbehold mandag kl 19.10-20.00:  
Løbeholdet for dem som er lidt mere vant til at løbe.  
Træningen består hovedsageligt af intervaltræning, men  
også styrkeøvelser og fartlege.  
Kom frisk til en løbetræning du aldrig selv vil tage dig sammen  
til at få gjort – du er garanteret en høj puls. 
 
Mange hilsner fra instruktør Kristina 
 
 
Brylle Efterårsløb 2022 
BGF Efterårsløb 2022 Brylle gymnastikforening afholdt for 2. 
gang BGF Efterårsløb lørdag d. 8. oktober 2022 kl. 10. Vi var 
rimelig heldige med vejret, kun en lille byge under opvarmningen 
og ellers solskin under løbet. De ca. 75 løbere fik tilsammen 
løbet en masse runder på rundstrækningen fra Brylle Fritid-
scenter, rundt i Krybilyparken og tilbage til fritidscenteret igen. 
Løberne havde en time til at tilbagelægge så mange omgange 
som muligt. Bagefter var BGF klar med medalje til børnene samt 
kaffe, kage og saftevand til alle. Vi satser på at gentage suc-
cesen næste efterår.

HUSK at sætte X til BGF  
gymnastikopvisning  

lørdag d. 4/3-23
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     ET UVENTET BESØG
Et uventet men dejligt besøg. 
Onsdag eftermiddag, den 31. august, fik Bodil 
og jeg en sjov og uventet oplevelse.  
Bodil går til ryggymnastik i Tommerup hver 
onsdag fra 12.30 til 13.30. Efter det, kørte vi til 
Brylle, gennem Stærmose/Render og til Brylle.  
 
Mellem Render og Brylle står der pludselig en 
flok unge mennesker i vejkanten, 8 styk, 2 piger 
og 6 drenge. De vinker til os og vi kan se de vil 
spørge om noget. De ser venlige ud så vi stop-
per og ruller vinduet ned.  
En af de unge mænd kommer hen til bilen og 
forklarer at de er 8 økonomistuderende fra 
Københavns Universitet som er på Rus-tur.  
Han forklarer at de er på en opgave.  
De er blevet frataget telefoner og penge, har 
fået bind for øjnene og er blevet kørt ud i bil, 
så de ikke ved hvor de er henne. Han spørger 
os om vi ved hvor Port Artur ligger og om vi 
ved om der er nogen dagligvareforretning i 
nærheden, da deres opgave går ud på at finde 
tilbage til Port Artur og medbringe mindst 10 
pandekager. Jeg svarer ham så, at jeg godt 
ved hvor Port Arthur er men at det med pande-
kagerne bliver svært når de ingen penge har, 
hvilket han svarer at, ja, det er så næste ud-
fordring.  
 
Bodil og jeg så hinanden i øjnene og  
så var det aftalt. Jeg spurgte om de  
ikke ville med hjem til os og bage  
pandekager. Det ville de meget gerne.  
De første 3 unge ind på bagsædet og  
så hjem på Rosenvænget 2. Jeg hen- 
tede de sidste efterfølgende. Da de 
var samlet, fandt Bodil en opskrift på  
pandekager, fandt mel, æg og kryd- 
derier frem og så gik de i gang med  
at lave pandekager. Vores køkken  
egner sig ikke til 8 kokke, så nogle af  
de unge gutter spurgte om der ikke  
var noget de kunne gøre for os.  
Bodil sagde, vi trænger til at få fejet  
terrassen. Jeg fandt koste og skovl  
frem og trillebør. Så fik vi fejet terrassen.  
Vi bød dem på noget at drikke. Det ville  

de gerne men det skulle være uden alkohol, 
det var forbudt den dag, så det blev sodavand, 
kaffe, vand og juice. Så var der prøvesmagning 
af pandekagerne, de var gode. Bodil fandt en 
stor Alu-bakke som vi aldrig har haft brug for, 
så den fik de til pandekagerne. Vi havde også 
et stort glas solbærsyltetøj i overskud, så det fik 
de også med.  
Ved 16.30 tiden ville de gå ud til Port Arthur.  
Jeg synes det var noget bøvl at gå med den 
store bakke med pandekager, så jeg tilbød dem 
at kører dem ud til Frankfri, hvilket de tog imod. 
Inden de tog afsted, fik vi taget et fællesfoto på 
gårdspladsen. 
 
Vi har efterfølgende fået hilsner og billeder fra 
dem, de vandt konkurrencen om hvem der kom 
hjem med de bedste pandekager, de virkede 
også meget sejerssikre hjemme hos os. Alt i alt, 
en både sjov og anderledes oplevelse, den er 
vi begge glade for. At der findes gode og søde 
unge mennesker har vi aldrig været i tvivl om 
men at vi skulle møde dem på denne måde 
havde vi ikke regnet med. 
 
Venlig hilsen 
Bodil og Johannes Schjerning 
Rosenvænget 2 Brylle

Fra venstre mod højre bagerst:  
Simon, Lukas, Oliver, Anne, Sofie, Mathias,  Andreas og Oliver. 

Fra venstre forrest: Bodil, Johannes med vores hund Fie på skødet.
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Onsdag den 26. oktober havde ”Rytterskolens 
Venner” indbudt til vælgermøde. Fire politikere 
havde givet tilsagn om at komme.  
Det var MF Erling Bonnesen fra venstre ,  
MF Carsten Hønge fra SF, Sara Emil Baaring, 
socialdemokratiet og John Hoppe fra det Kon-
servative Folkeparti.  
 
På selve mødedagen kom der afbud fra Car-
sten Hønge og Erling Bonnesen. I stedet kom 
Nynne Printz fra SF og Araz Khan fra venstre.  

Mødet startede med, at hver kandidat fik fem 
minutters taletid. Her skulle de redegøre for, 
hvilken rolle lokalsamfundene spiller. Derefter 
var ordet frit.
 

RYTTERSKOLEN
        VÆLGERMØDE I BRYLLE

                           BRYLLE BOLDKLUB
BRYLLE 

B

O L D K LU
B

          PETANQUE

Der kunne kandidaterne lægge deres politik 
frem.  
Mange var mødt frem til mødet, og der var stor 
spørgelyst.  
 
Lone Akselsen var ordstyrer , og hun sørgede 
dygtigt for, at både gæster og kandidater kom 
til orde.
 
Nu er valget overstået , og den eneste af 
kandidaterne der opnåede valg var Sara Emil 
Baaring. 
 
Rasmus Laursen

Humøret er højt, når vi kaster kuglerne, på banerne ved  
Brylle Fritidscenter. 
Vi har fået afviklet vores forskellige turneringer.  
 
Bl. a. Vores rødvinsturnering, som blev vundet at: 
 
Inger Lise Sørensen og  
Johannes Jensen. 
Stort tillykke. 
Dette er et godt bevis på,  
at petanque er for alle. 
 
Husk vi spiller  
lørdag kl 10 
Tirsdag kl 14 i vinterhalvåret  
Tirsdag kl 18 i sommerhalvåret 
 
Kom endelig ned til en lille snak. 
 
Brylle petanque  
Maja Nors 
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     VERNINGE HUSFLID
KREATIVITET 

Tufting/smyrna med danella – nål 
Lørdag 21. januar kl. 11.00 – 16.00 
En hyggelig lille syssel - man kan bl. a. lave fine små 
væg tæpper af sine garnrester. 
Pris:225 kr.- unge under 18 år 170 kr. + materialer 
Underviser Gitte Elbæk tlf.29279693 
Medbringer alle materialer, mere info på hjemmesiden 
eller på tlf. 29279693 
Tobovej 45, 5690 Tommerup 
Nyt Tufting / smyrna med danelle – nål 
Tirsdag 25. februar kl. 17.00 – 21.00 
 
Akvarelmaling 
Torsdag 2. februar kl. 19.00 – 21.45 
Alle med interesse for akvarelmaling, hvad enten  
de er begyndere eller let øvede er velkommen på 
dette hold. 
Underviser: Tove Ketil Lenge  tlf. 24200625 
Pris: 740 kr. – unge 555kr. 
Tobovej 45, 5690 Tommerup. 
 
Stenmaling – kunsten at male på sten 
Torsdag 2. marts kl. 17.00  – 21.00 
Naturens materialer vinder mere og mere ind, og 
mange er rigtig glade for at male på sten. At male på 
sten kan næsten være en meditativ oplevelse, når du 
har sat dig tilrette, glemmer du tid og sted. 
180kr. -  unge under 18 år 135 kr.+ materialer 
 
Håndsyet læder 11.og 12. marts kl.  9.00  - 15.00  
 
Akvarel 24. marts 
 
Billedskole for børn starter til  Januar, musik og de 
forskellige sangkor, pilates hyggelig torsdag formid-
dag, tegne og male dag samt trædrejnings aftener. 
 
Følg med på  www.verninge.husflid.dk og FB og  
lokal aviserne.
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                      LANDSBYORDNINGEN
                          6. KLASSE PÅ BORNHOLM

Onsdag besøgte vi NaturBornholm, som er et fantas-
tisk sted med gode formidlere. Vi fik en masse viden 
om sten, klipper og grundfjeld. Formidleren kunne vise 
os skurestriber i klipperne og en forstenet vandmand. 
Fra middagstid besøgte vi Brændesgårdshaven. Det 
er et hyggeligt legeland med levende dyr, nogle kunne 
man kigge på, andre måtte man klappe. 
Efter aftensmaden gik vi en aftentur til en af de bunkere 
der findes i området, og derfra gik vi en mørketur til 
Dueodde Fyr. 
 
Torsdag besøgte vi Rokkestenen. På vej gennem 
skoven kiggede vi på skurestriber og snakkede om 
retningen på istidens is. 
Frokosten blev spist i Svaneke, og herefter kørte vi til 
Rytterknægten og Ekkodalen. Ekkoet var desværre 
ikke hjemme, så vi morede os med at være ekko for  
de kammerater, der råbte. 
 
Fredag skulle vi meget tidligt op, da vi skulle med 
den første færge. Vi var lidt spændte på, om vi kunne 
mærke bølgerne, for det havde blæst en del både ons-
dag og torsdag. Heldigvis, mærkede vi ikke meget. Vi 
var retur på Odense Banegård lige over middag, mætte 
på oplevelser og indtryk. 
 
Tak for en fantastisk uge 6. klasse, I er de bedste.  
 
Jannie 
Brylle Skole

Mandag den 5. september 2022 var 6. klasse, Magda 
og jeg klar på Odense Banegård kl. 07.20. Turen gik i 
første omgang til København, hvorfra turen skulle gå 
mod Ystad med bus. Bussen var desværre meget for-
sinket på grund af forskellige nedbrud. Heldigvis havde 
vi dejligt vejr, så humøret var højt, mens vi ventede. 
Sammen med os ventede en klasse fra Espe, som en 
del af Brylleeleverne blev gode venner med i løbet af 
ugen. 
 
Da bussen endelig kom, fik vi hurtigt eleverne i bussen, 
og vi kørte mod Ystad. Vi fik at vide, at færgen ventede 
på os, men en skibskaptajn kan kun holde skibet til-
bage i noget tid, så vi så rumpen af færgen, da vi kom 
til havnen i Ystad. 
 
Heldigvis var vejret stadig godt, så der blev leget, hyg-
get og spist is foran færgeterminalen. 
Da den næste færge kom, gik det som vanligt snildt 
med at komme ombord, og vi blev anvist vores pladser. 
Vi ankom til Rønne og var cirka 2 timer forsinket. Hel-
digvis var bussen klar til os, og vi blev kørt til Dueodde 
Familiecamping og Hostel.  
 
Da vi ankom, fik vi vores værelser og pakkede ud. 
Snart efter var der aftensmad Dejligt med en stor buf-
fet, så der var noget for en hver smag. 
 
Campingpladsen har en legeplads med en hoppepude, 
som blev flittigt brugt om eftermiddagen og aftenen. 
Her blev der hygget med eleverne fra Espe. 
 
Stranden lå fem minutter fra campingpladsen, og 
stranden ved Dueodde er med det fineste sand, som er 
blevet brugt i timeglas. 
 
Tirsdag var vi på tur i bus på den nordlige del af Born-
holm. Her besøgte vi blandt andet Hammershus, vi 
gik en tur rundt om Opalsøen, hvor vi spiste frokost. 
Eleverne smagte røgede sild i Gudhjem. På vejen hjem 
kom vi også forbi Helligdomsklipperne. 
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                      LANDSBYORDNINGEN
                          NYT FRA  SKOLEN

                      LANDSBYORDNINGEN
      DEMOKRATIETS  FEST DAG

Vi er på den årstid hvor fællesskoven er et sandt farve-
spil. Vi ser skoven som baggrundstæppe mange gange 
hver dag: når jeg ser forventningsfulde elever møde ind 
om morgenen eller når glade legende elever der jubler 
over et godt slag i rundbold, når elever venter på skole-
bussen eller henter cyklerne når skoledagen er forbi. 
 
Jeg holder af at gå rundt i skolen, sige god morgen 
til eleverne, høre lyden af frikvartersleg, se de stores 
stolthed når de lykkes med at hjælpe de små eller 
glæden hos en elev, når en læsekode knækkes eller  
en opgave løses.  Jeg glædes over at høre medarbej-
derne grine sammen og lykkes sammen.  
 
I september var alle skolens lærere på kursus for at blive 
klædt på som praktiklærere, så vi igen kan få lærerstu-
derende i praktik. 3 stk unge lærere-in spe startede efter 
efterårsferien og skal være hos os frem til uge 48. Mens 
lærerne var på kursus tog pædagogerne, vikarerne og 
alle eleverne til Port Arthur og havde en helt fantastisk 
skoledag! 
 
Efteråret er fyldt med traditioner: motionsløbet er en af 
dem. Igen i år løb store og små en rute mellem skolen 
og Agerholm. I år var det krydret med seje forhindringer.  
 
Det er en glæde at se landsbyordningens børn sammen. 
Der gives plads til de som ønsker at løbe og give den 
max gas og der er plads til at tage en lille ved hånden  
og løfte op på en balanceforhindring.  
 
Landsbyordningens yngste havde deres helt egen bane 
og også her blev der gået til den. 
 
En anden tradition er halloween i SFO, hvor der inviteres 
på forældrekaffe. Det kan I læse mere om i artiklen. 
 
Selvfølgelig er der også udfordringer hos os som vi 
arbejder med at tage os af på bedste vis. Men der er så 
mange gode historier på Brylle Skole. I kan følge med i 
dem på landsbyordningens facebookside.  
Historier om fede læringsaktiviteter og særlige dage. I 
den kommende tid vil vi også have fokus på at vise den 
helt almindelig hverdag – Vi håber I vil følge med 
 
VH Betina Faaborg  

Halloween for hele familien på Brylle Skole   
Mandag spredte (u)hyggen sig på Brylle Skole. SFO’en 
havde nemlig inviteret børn, forældre og søskende til 
en uhyggelig hyggelig halloweendag   
Der var masser af sjove aktiviteter planlagt. Fx. beton-
spøgelser, udskæring af græskar, røre/følekasser, og 
bag et mumiepølsehorn. 
Det er sjældent, det er fedt at få et stort åbent sår - på 
nær lige til halloween!  I et klasselokale stod elever fra 
6. klasse klar med ansigtsmaling - det var virkelig et hit 
og malerne fra 6. klasse gjorde det SÅ godt! 
 
I bålhytten blev der serveret varm tyndskid (nogle 
børn hævdede at det var den bedste varme kakao de 
nogensinde havde smagt!), der var klistrede øjne i skåle 
og så kunne man gå en tur på gravpladsen, hvor store 
personligheder tilsyneladende ligger til hvile   
Indenfor i boden med forfriskninger kunne man tage 
sig et glas troldetis eller heksetis - eller bare en helt 
almindelig kop tordenkaffe eller tryllete   
Vi ved ikke helt, hvor mange der nåede at tisse i buk-
serne af skræk, men vi ved, at det var en fortryllende 
uhyggelig hyggelig eftermiddag med en fantastisk 
opbakning fra vores forældre, børn og i særdeleshed 
vores pædagoger, som havde planlagt dagen. 
 
Venlig hilsen 
Betina Bek Faaborg 
Leder

             HALLOWEEN
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                      LANDSBYORDNINGEN
      DEMOKRATIETS  FEST DAG

Folketingsvalget er en festdag for vores demokrati, og 
det fejrede vi selvfølgelig til morgensamling på Brylle 
Skole. Vi gennemførte vores eget valg - og det store 
spørgsmål var: hvad skal vi synge i dag? 
Hver elev fik en stemmeseddel som skulle placeres på 
den kandidat, man ønskede skulle vinde. Spændingen 
var stor! Blev det Busters Verden? Køb Bananer, Jut-
landia eller morgenmadskanon???     
Den helt store sejr gik dog til sangen om Andeby, der 
er i slemt forfald, fra filmen Bøllebob. Skarpt forfulgt af 
Jutlandia som vi sluttede morgensamlingen af med. 
Som prikken over i’et viste Malene fra biblioteket, 
hvordan man kan stemme på årets “Orla-pris”, og 
opfordrede til, at man bruger sin stemme. 
 
Det er dog ikke kun denne ene dag, vi fejrer demokra-
tiet på Brylle Skole. Vi har ofte medbestemmelse - fx. i 
legepatruljen i 10-frikvarteret og om fredagen har vores 
dygtige pædagoger lavet “valgfag i indskolingen”, hvor 
eleverne selv vælger sig ind på et “fag”, som de vil 
arbejde med i 4 uger.  
Det giver glæde, ansvarsfølelse og fællesskab at være 
med til at sætte dagsordenen - og alle har ret til at blive 
hørt 
 
Venlig hilsen 
Betina Bek Faaborg 
Leder

Nyt fra formanden i fællesbestyrelsen 
Fællesbestyrelsen i Brylle Landsbyordning består af foræl-
drerepræsentanter, ledere, medarbejdere fra både Agerholm 
og skolen, samt elevrepræsentanter. Vi holder 11 møder om 
året, hvor vi gennemgår økonomi, laver tilsyn af principper og 
hører beretninger fra medarbejdere. Hele fællesbestyrelsen 
brænder for at gøre det bedste for Brylle Landsbyordnin-
gen, og vi arbejder for gode værdier i Landsbyordning. Vi 
er dermed til at fastsætte de overordnede retningslinjer for 
skolen. Vores arbejde består også i at samarbejde med UBF 
(Uddannelse, Børn og Familieudvalget) i Assens Kommune.  
 
Vi er en fællesbestyrelse som er meget stolte af de medarbej-
der der arbejder i landsbyordningen. De er virkelig engageret 
og de sætter en masse seje og spændende ting i gang til 
børnene. Deres glæde ved deres arbejde kan vi, som foræl-
drerepræsentanter i fællesbestyrelsen, også se når vi bringer 
og henter vores børn.  
 
Jeg, som formand i fællesbestyrelsen, ønsker at både bibe-
holde det rigtig gode arbejde, som vi allerede har, men jeg 
ønsker også en fællesbestyrelse som kan række længere end 
bare til møderne. Vi skal være mere synlige over for foræl-
drene på skolen. Desuden håber vi, på sigt, at have et samar-
bejde med andre fællesbestyrelser, da vi højst sandsynligt 
kan lære noget af hinanden. 
 
Lige nu har vi fokus på den  
gode overgang fra børnehave  
til 0. klasse. Det kan være en  
svær overgang, da man som  
barn går fra at være de store  
i børnehaven til at være de  
mindste på skolen. Vi er me- 
get stolte af at være en Lands- 
byordning, som i forvejen, og  
helt naturligt allerede har et  
godt samarbejde på tværs af  
Agerholm og skolen. Vi vil rig- 
tig gerne understøtte de man- 
ge ideer fra medarbejderne,  
så vi sikrer en så god over- 
gang som muligt. 

BØRN OG ÆBLETRÆER VOKSER OP SAMMEN I 
BRYLLE 
Tre æbletræer blev den 12. oktober plantet af både de  
nye og de kommende skolebørn ved Brylle Skole. Der  
blev gravet, klappet jord på plads og sat skilte på. Så  
nu har børnene ansvaret for tre træer, som forhåbentlig  
giver saftige æbler til næste efterår. 
 
Det var de kommende skolebørn fra Brylle Private Børne-
have, og Agerholm Gårdbørnehave og vuggestue som  
sammen med 0. klasserne fra Brylle Skole (Brylle Landsby-
ordning) plantede træer.  
 
Arrangementet er en del af Æblefestivalen, og initiativet er 
skabt i samarbejde med Brylle lokalråd. 
 

”Skolestarterne fra de to børnehaver planter hver sit træ og 0. 
klasserne planter et fælles. Nu vil træer og børn vokse sam-
men i de kommende mange år og symbolisere fællesskab 
her i Brylle.  
 
 Vi håber, at det kan blive en fast årlig tradition  
 at plante træer, når man er ny skoleelev,” fortæller  
 Martin Kaszubinska Pedersen, som sidder i Fælles 
 bestyrelsen for Brylle Landsbyordning og i Brylle  
 Lokalråd

          PLANT TRÆ

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

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

 

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

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

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

        BYD EN TILFLYTTER VELKOMMEN

        BEDRE BILLEDER TIL BRYLLEBORGEREN

Ambassadør 
 
Hjælp til med at byde tilflyttere til Brylle vel-
kommen. 
 
Tilflytterne skal have haft bopæl udenfor  
Assens kommune.  
Velkomstposen indeholder et velkomstbrev, 
vin og chokolade fra Lokalrådet, øl fra Brylle 
bryghus, rabat på 1. arrangement i forsam-
lingshuset, og lidt materiale med tilbud fra de 
mange lokale foreninger, samt oplysning om 
erhvervslivet i Brylle og omegn. 
Har du lyst til at byde nye tilflyttere velkom 
men til Brylle,  
kan du kontakte: 
 

Gerda Sørensen, tlf.nr. 40 28 89 25  
eller på mail: gerda@fuglesang.dk 
 
Med venlig hilsen  
Lokalrådet
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        BYD EN TILFLYTTER VELKOMMEN
 

 Guide til indsendelse af stof til Brylleborgeren! 
 

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

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

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

navngivet tydeligt. 
 

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

 
Billeder: 

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

 
Korrektur 

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

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

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

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

        GUIDE TIL BRYLLEBORGEREN       
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                      LANDSBYORDNINGEN
                           NYT  FRA  AGERHOLM

Græskarfest på Agerholm 
Den 29. oktober blev der holdt Halloweenfest på Agerholm. 
Allerede fra morgenstunden gik både store og små igang 
med at pynte op ude og inde til eftermiddagens arrangement.  
Menuen stod på myresovs, regnorme mix og friskbagte 
fingre.  
Mange græskar er blevet skåret, og vi glædede os over 
at kunne tænde lys i dem mandag morgen. Mange tak til 
forældre og børn for en rigtig hyggelig dag. Tak for den store 
opbakning og jeres hjælpsomhed.  
 
Efterårsferie sammen med SFO 
I ferierne må det gerne være lidt særligt og anderledes 
at komme i SFO. Derfor samlede vi både børnehave- og 
SFObørn på Agerholm til fælles leg og læring. Først på ugen 
stod i Æblefestivalens tegn. Store og små fik i fællesskab 
samlet, plukket, skåret og kværnet æbler i massevis. Stort 
engagement og mange kræfter blev brugt, for at indvie vores 
nye frugtpresser. Vi fik presset en masse frisk æblejuice og 
selvfølgelig var der også tid til smagsprøver. 
 
Sidst på ugen var der mulighed for at vælge, hvor man havde 
lyst til at lege henne. Nogle SFObørn ville gerne blive på 
Agerholm og nogle børnehavebørn, ville gerne med på sko-
len og lege. Det var super dejligt at se, hvordan der blev leget 
på tværs af aldersgrupperne, og hvordan de store børn nød 
at vende tilbage til ”børnehavetiden” og børnehavebørnene 
havde mod på at udforske skolen og legepladsen, som ven-
ter, når man ikke længere skal gå i børnehave. 
 
Det var en rigtig dejlig uge, og vi vil fortsat planlægge at 
holde ferier sammen i vores landsbyordning. 
 
Myreturen og Myrebo - vores vuggestue 
Vi er så heldige at vuggestuen har fået plads til endnu flere 
dejlige børn. Det betyder også, at vi fik brug for mere plads at 
boltre os på.  
 
Vuggestuen er derfor blevet til Myreturen og Myrebo. 
Myretuen er for de helt små. De holder stadig til i det gamle 
stuehus på gården. Myrebo er for de store vuggestuebørn og 
de er flyttet over i den første del af del af den gamle staldbyg-
ning, hvor Billerne boede før. 
 
Billerne har derfor indtaget deres “nye” lokaler. Vi kalder 
vores nye lokaler for Billerummet. 
Vi har to små rum samt et stort “puderum”. De mere intime 
rammer skaber en fin fordeling af børnene og nogle gode 
lege. Billerne er delt i hver sit lille rum, når vi spiser frokost. 
Det skaber ro og fordybelse at børnene deles op i mindre 
grupper, når de skal spise.  
 

Bieksperter 
Så er der klækket et hold bi-eksperter fra Agerholm børne-
have. Brumbasserne har brugt september måned på at 
fordybe sig i biernes levevis og steder. Der er blevet snakket 
om biernes vigtige funktion i naturen. Vi har flyttet pollen fra 
blomst til blomst, studeret biernes levesteder og leget lege, 
hvor bidronningen fik hjælp af både arbejdsbier og vandbier. 
Vi har tegnet og klippet bier som suger nektar til boet og vi 
har kigget på bi-tavler og læst bøger om bier. Vi sluttede af 
med hjemmebagte boller og ja… selvfølgelig med honning 
på. Tak til Artur for lån af tavler og for Honning. Børnene var 
meget optaget af forløbet og de summer stadig rundt og 
leger med deres flotte bi-hatte. 
 
Mad over bål 
Nogle dage laver vi mad i fællesskab. Fx elsker vi at lave mad 
over bål. Sidst var menuen Dhal med naanbrød og mynte/
agurkeraita. Sådan en maddag kan godt tage flere dage at 
forberede, for der er så mange ting, som børnene sagtens 
kan være med til! Det tager bare lidt længere tid. 
Vi var i Brugsen og handle ind til maden den ene dag. Den 
næste dag skar vi så grøntsagerne ude på legepladsen. 
Børnene var med til at skrælle og skære gulerødder samt 
snitte spidskål.  
Ungerne er mega seje til at hjælpe med grøntsagerne. 
Kaninerne kastede sig med fryd over de store flotte yder-
blade fra kålen. 
Store og små hjalp med at hugge brænde; og solen stod højt 
og duften af mad bredte sig over legepladsen. 
Billerne var seje og smagte på maden. Brødet var et hit, og 
nogen fik spist maden - der var dog også en del, der ikke 
blev spist - men så blev vores høns glade for resterne. 
 
Se mange flere billeder fra både vuggestuen og børnehaven 
på vores Facebookside ”Brylle Landsbyordning” 
 
Venlig hilsen 
Sasia Ingvartsen 
Sekretær
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Hair by Nybo
Tlf  51 82 77 88

Skolevej 7A
5690 Tommerup

Online booking: 
Hairbynybo.dk

                   BEBOER FORENINGEN

Hej Brylle 
Alle husstande er fortsat meget velkomne som medlemmer i Beboer- 
foreningen og du kan betale dit årlige kontingent via dette Mobilepay  
nummer eller bruge QR koden nedenfor (skriv din adresse i beskedfeltet)  
Alternativt kan du betale via netbank:  
Reg.nr. 6810 Konto nr. 1193602  
eller via Girokortbetaling:  
Kort nr. +73  nr. 86411261 
 
Vi tager altid gerne imod en hjælp- 
ende hånd, så hvis du indimellem  
har tid og lyst til at bidrage lidt til  
arbejdet i for-eningen, vil vi blive  
meget glade og du skal bare rette  
hen-vendelse til en af os i bestyrel- 
sen, så finder vi ud af det.  
 
Formand 
Tommy Dalgaard

Bestyrelsesliste for Beboerforeningen for Brylle og Omegn 2022 
Formand Tommy Dalgaard 2946 6353 tommydalgaard@hotmail.com Mads Hansensgade 9 
Kasserer Henrik Tjørnelund Madsen  6020 6300 hentmadsen@gmail.com Hyldegårdsvænget 8 
Næstformand Anette Brolykke 2570 1698 anettebrolykkepedersen@yahoo.dk  
Sekretær Martin Aalund 2681 9545 aalundmartin@gmail.com 
Bestyrelses medl. Mette Kirkegaard Bærentsen 2494 3650 Mettebc84@hotmail.com 
Bestyrelses medl. Henrik Gabs 4088 1880 gabs@henrikgabs.dk 
Bestyrelses medl. Michael Nørgaard Andersen 4016 2640 Michael.n.andersen@hotmail.com 
    

 

 

 

rettelser til tlfliste  

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 
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Beboerforeningen Brylle
Formand: Tommy Dalgaard -
tommydalgaard@hotmail.com 29 46 63 53
Næstformand: Anette Brolykke 
anettebrolykkepedersen@yahoo.dk 25 70 16 98
Kasserer: Henrik Tjørnelund Madsen - 
hentmadsen@gmail.com 60 20 63 00
Sekretær: Martin Aalund -  
aalundmartin@gmail.com 26 81 95 45
Bestyrelsen:
Henrik Gabs -  40 88 18 80 
gabs@henrikgabs.dk 
Mette Kirkegaard 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: Kirsten Raahauge - 
formand@brylle-forsamlingshus.dk 
Kasserer: Maud Hansen -  
kasserer@brylle-forsamlingshus.dk  
Udlejer: Hans-Henrik Nielsen -  
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: Bo Christensen 
maudogbo@mail.dk 20 86 78 63 
Gymnastikrep.: Frederikke Frehr
fritidscentret@bryllegymnastik.dk 23 96 26 92
Boldklub: Kent Kirkegaard - 
kirkegaardkent@gmail.com 29 91 73 69
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 
(Ansvarlig for BGF indlæg til Brylleborgeren)
Kasserer: Frederikke Frehr Kristensen -
kasserer@bryllegymnastik.dk 23 96 26 92
Bestyrelsesmedlem: Kristina Sørensen,  
Casper Larsen og Mette Kirkegaard Bærentsen 
Suppleant: Louise Bernth  
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: Pia Schmidt -  
formand@bryllekirke.dk 40 98 23 88 
Næstformand: Vagn Top - formand@bryllekirke.dk 22 47 07 77 
Kasserer Trine Hermann -
budget@bryllekirke.dk 71 94 30 32
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 
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 53
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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  



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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Brylle AutoBrylle Auto
v/Kent Højmark

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

Vaskehal åbent 7.00-22.00



 

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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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

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 
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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


