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Leder

ET
ARBEJDSLIV
SOM
DAGPLEJER
Mandag den 4. februar 2019 havde jeg min sidste
arbejdsdag som kommunal dagplejer i Brylle.
I næsten 33 år er børn og deres forældre kommet i mit
hjem på Hyldegårdsvænget. Og det er blevet til mange
hen over årene – nogle familier er endda kommet flere
gange. Nu går jeg på efterløn. Og jeg glæder mig til at
starte et nyt kapitel. Men børn slipper jeg dog ikke helt,
da jeg har fire små børnebørn, som alle sammen bor
inden for kort afstand.
Det har været et dejligt arbejde at være dagplejer i
Brylle, selvom lange arbejdsdage og mange løft nogle
dage mærkes hårdere end andre.
Jeg har været heldig at få lov til at passe alle de små
poder, og jeg har altid oplevet det som et stort ansvar
at have 4 børn hver dag. Jeg har også oplevet det som
en stor tillidserklæring fra de forældre, der hver dag
afleverer deres allerkæreste til os dagplejere. Dén tillidserklæring har jeg gjort mit til at leve op til hver dag.

Dagplejen har i mange år benyttet Rytterskolen, hvor
vi en gang om ugen er mødtes og har holdt legestue.
Rytterskolen er et dejligt sted for børnene. Den store
gamle indhegnede have med de høje træer, så der
både er sol og skygge, giver børnene masser af god
legeplads.
Jeg har nu sagt farvel til de sidste børn og deres
forældre. Jeg har også hilst af med mine rigtig dygtige
dagplejekollegaer. Jeg håber, både for dem og for
byen, at den kommunale dagpleje kan fortsætte i
mange år endnu, for det er nemlig et rigtigt trygt og
godt sted for de 0-3 årige at være.
Jette Kaas Nielsen

Det dejlige ved jobbet som dagplejer har også været
at medvirke til den udvikling, der sker med børnene til
de som små selvstændige 3-årige forlader én og skal
fortsætte børnelivet i børnehaven. Så er ens arbejde
fuldført, og nogle andre tager over.
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Brylle dilettanterne opføre:
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landsby ordningen

DET SKAL VÆRE SKIDT FOR AT BLIVE GODT

BRYLLE SKOLE
Vi roder og regerer for tiden på Brylle skole. Vores aula får et
tiltrængt løft og bliver indrettet med bibliotek, afgrænsede
arbejdspladser og arbejdsområder til forskellige læringsstile.
Høje møbler, lave møbler, præsentationstavler og skærme
ved bordene så eleverne også kan arbejde sammen på
computeren.
Pædagogisk værksted har også fået en opgradering.
I uge 8 kommer sidste møbel med skabe, læsehuler og
personalegarderobe.

Danserummet har også fået en ordentlig omgang og er nu
indrettet med tegnepult ved vinduet, hæve sænkeborde,
mobile tegnestationer mm. Det er meningen at de tørre
funktioner fra billedkunst trækkes her op i skolens nye
designcenter. Vi skal have indvielse og navngivning af
rummet senere, når det er helt klar. På den ene side vil der
blive indrettet en kunstvæg til inspiration. Har nogle kunstplakater eller malerier i rammer på loftet, som de ønsker at
donere, tager vi imod med kyshånd.

Biblioteket rykker også rundt og skaber med deres boghylder noget af afskærmningen og gør plads til legeområde, læserum og formidlingshjørne. Fra Edward Pedersens
biblioteksfond har vi fået en donation til en gulvprojektor,
som skal hjælpe med at skabe 3D oplevelser i højtlæsning.

Sidst men ikke mindst så starter nedtagningen af skolekøkkenet mandag i uge 6. Nye lyse skabe, indbygningsovne og
keramiske komfurer samt nye møbler tager imod eleverne når
de vender tilbage i uge 8.
Så vi roder lidt, men det bliver så godt.

Vi glæder os rigtig meget til at kunne byde velkommen i ny
aula i løbet af foråret.

Skrevet af skoleleder
Betina Bek Faaborg

ELEVERNE TAGER KØREKORT
Den nye aulas muligheder har betydet at alle elever i mellemtrinnet har taget kørekort. De er nu klar til arbejdet uden for
klassen. Man mister sit kort hvis man ikke kan overholde
reglerne for de fælles arbejdspladser og alles ret til et roligt
arbejdsmiljø i aulaen.
Mister man kortet må det generhverves hos skolens AKT
vejleder.

5

landsby ordningen
BRYLLE SKOLE

FOREDRAG MED IMRAN RASHID

Mærker du til tider også frustrationer over, at de digitale
devices stjæler lidt for meget af din tid, eller nærværet i
familien…?
Bliv inspireret og få redskaber til at kontrollere de digitale
devices i din hverdag. Kom til foredrag i Tom
merup med speciallæge, forfatter og iværksætter Imran
Rashid.
Imran Rashid har undersøgt, hvilken betydning det har
for den fysiske og mentale sundhed at leve livet online
og filtrere enorme mængder data gennem hjernen. Han
gennemgår i dette foredrag, hvordan digitaliseringen
konkret påvirker mennesker, og hvad der skal til for, at vi
kan genvinde en større del af kontrollen over vores liv.
Det hele foregår onsdag den 6. marts 2019 på Tommerup
Skole i Højfynshallen, Stadionvænget 7, 5690 Tommerup,
kl. 19.00 – 21.00.

Det koster 50,00 kr. for medlemmer af Tommerup Skoles
Støtteforening eller Verninge Husflid og 100,00 kr. for ikke
medlemmer.
Du skal tilmelde dig senest den 1. februar 2019. Tilmeld dig
her: www.tommerup.nemtilmeld.dk
Vi glæder os til at se dig.
Venlig hilsen
Tommerup Skoles Støtteforening - med økonomisk støtte fra
Verninge Husflid
P.S. Du har mulighed for at købe Imran Rashids bog denne
aften. En bog, der har fået rigtig gode anmeldelser, og som
bestemt er anbefalelsesværdig at læse.

JULEKLIPPEDAG og luciaoptog
Siden sidst har det været jul. Vi kan godt afsløre at vi går
all in på jul her på Brylle Skole.
Juleklippedag med skøn deltagelse fra forældre, bedsteforældre og endda oldeforældre, som giver dagen ekstra
glød. De smukke julehjerter som traditionen tro bliver
flettet med antal klip efter hvor mange skoleår, man har
gennemført. Det smukke stemningsfulde Luciaoptog, som
blev gået tre gange; generalprøve på Agerholm, takket
være en gartis tur med fynbus på Assens Rådhus og sidst
en smuk og stemningsfuld lysfremførelse hjemme på
skolen på Luciadagen.
Skrevet af Betina Bek Faaborg
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wifiwe - alle har ret til et godt digitalt fællesskab

BRYLLE SKOLE

Det digitale samvær fylder mere og mere i elevernes
hverdag, og de sociale medier er altid lige ved hånden.
For eleverne er fællesskaber online og offline derfor mere
eller mindre uadskillelige. Samtaler, diskussioner og jokes
fra klasseværelset fortsætter efter skoletid på Facebook,
Snapchat og Instagram og desværre ser vi også, at konflikter fra de sociale medier finder vej ind i skolen.
Eleverne er hele tiden i kontakt og følger med i hinandens
liv – men når kommunikation går skævt online, mærkes
det også offline
Vi har elever hvor det påvirker skoledagen, at der har
været en konflikt online, hvor følelsen af at man skal være
online og hurtig til at svare nærmest kan virke stressende.

I understøttende undervisning tager vi stafetten op med et forløb,
som har til formål at sætte fokus på elevernes online trivsel og
styrke de digitale fællesskaber i og omkring skolen. Samtidig skal
det styrke deres bredere digitale dannelse gennem moduler om
teknologiforståelse, god tone og god stil samt sikkerhed online.
Undervisningsforløbet er udviklet af danske skoleelever og er målrettet elever i 4.-6. klasse.
Forløbet bliver en brik i en fortsat indsats om digitale unge og trivsel og stopper ikke kun ved eleverne, for de digitale unge har brug
for en kompetent voksen. Her kan hentes inspiration på Tommerup
Skole den 6. marts kl. 19-21, hvor Imran Rashid holder foredrag
om hvilken betydning det har, for den mentale sundhed at leve livet
online og hvad ser skal til for at genvinde en større del af kontrollen
over eget liv.
Skrevet af Betina Faaborg

tommerup rideklub
Lørdag d 24/8 inviterer Tommerup Rideklub og Brylle
Forsamlingshus igen til Danmark Dejligst Koncert i
Manngårdens Have.
Der vil, som de foregående år være forskellige aktiviteter
for børnene, bla Ponyridning, Hoppeborg/pude, halmborg
mv.
Det endelige musikprogram, er endnu ikke helt på plads.
Men CAPER CLOWNS, der netop er indstillet til Live
Prisen Odense og har udgivet nyt album, er på plakaten.
Ligeledes bliver der gensyn med den Irske troubadour
TOM DONOVAN. Sluttelig er der indtil videre lavet aftale,
med det meget festlige og populære band ZIDADA.

Idet arrangementet jo er en familiedag/aften, var vores store ønske, at få et børne/unge band på plakaten. Derfor søgte vi endnu
engang Assens Kommunes Eventpulje, idet det for os, rent økonomisk, er for stor en mundfuld. Desværre fik vi afslag.
Sæt kryds i kalenderen d. 24/8. og følg med på Facebook og
Danmark Dejligst hjemmeside. Her vil det endelig musikprogram
og tidsplan, blive offentliggjort.
Vi håber igen at se en masse glade mennesker til lidt hygge og
god musik under træerne.
Kjeld Frederiksen
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Brylle Gymnastikforening

Badminton for børn i Brylle
I efteråret startede der ungdoms badminton i Brylle Hallen
for første gang, i mange år.
Det har været en stor succes, og noget tyder på, at det
er kærkommen med en alternativ sportsgren, man kan
vælge at gå til. Både for drenge, såvel som for piger.
Tanken var fra start, at alle årgange skulle spille i samme
tidsrum, i ca 1,5 time.
De lærer nemlig en masse af hinanden, på tværs af årgangene, trods niveau forskel! - som jo også hurtigt bliver
udlignet!
Men allerede efter den første gang var tilslutningen så
stor, at vi med det samme måtte dele årgangene op, og
forlænge tiden i hallen!
Der var så mange unge badminton spillere, at der simpelthen var alt for lidt baner.
Det er bare så skønt at se, at så mange vil gå til badminton i Brylle.
De yngste, som er fra 1. Klasse til og med 3. Klasse,
træner i den første time fra kl 14.45-15.45, og i timen efter
fra kl 15.45-16.45 træner årgangen fra 4. Klasse til og
med 6. Klasse.
Det var fra start i september 2018 og frem til efterårsferien
i uge 42 gratis at komme og træne. På den måde havde
børnene en chance for at teste det af i en periode, om
badminton var noget for dem.
Trænerne er alle tidligere badmintonspillere, som har spillet badminton i vores egen ungdom og efterfølgende som
senior spiller.
Trænere på det yngste hold er Sara Eist og Gitte Roger.
Og på de ældstes hold er det Kent Henriksen og Clara
Henriksen. Clara er derudover også ungdomsspiller i
Dalum.

JUMP & Dance

Pigerne er over sæsonen blevet rigtig gode og lader sig
inspirere af de forskellige musiknumre vi bruger i træningen. Vi forsøger at træne på forskellige måder, således
at timen ikke altid bliver det samme – her på billedet er
nogle på trampolinerne, mens andre er på gulvet for at
lave styrke.
Vi er ved at nå afslutningen af sæsonen, og derfor er
opvisningen vores store fokusområde i træningerne. Pigerne giver den en skalle, og jeg er rigtig glad for at have
dem!
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Hvis der fortsat er børn som ønsker at teste af, om badminton er noget for dem, er man naturligvis velkommen
til at komme og prøve det af onsdag eftermiddag og det
er gratis.
Indtil videre har der kun været fokus på træning, men med
tiden er det selvfølgelig tanken, at hvis nogle af børnene
vil forsøge sig med stævner, at dette også bliver tilbudt.
I træningerne har det for det yngste hold, overvejede
være grundliggende slagtræning og spilleregler, vi har
øvet, men her efter jul er vi så småt begyndt at øve lidt
kamp også.
De ældste ungdomsspiller, har fra start af sæsonen, også
trænet kampe til træning udover slagtræning. Alderen
hjælper lidt på en hurtigere spilleforståelse, og de får også
hurtigere styr på slagene.
Men de yngste er allerede blevet gode, og vi kan se at der
sker en udvikling fra gang til gang.
Men, vigtigst af alt er det, at børnene hygger sig og nyder
en time i hallen med badminton.
Forårssæsonen varer frem til påske.
Badminton-hilsner fra
Gitte Roger

gymnastikopvisning lørdag d. 2. marts 2019
Brylle gymnastikforening glæder sig til endnu engang at
kunne åbne dørene i Brylle Fritidscenter til årets forårsopvisning, hvor vores hold vil vise hvad de har arbejdet
med gennem sæsonen. Opvisning er for alle interesserede og det plejer at være en formiddag med god stemning
og opbakning fra publikum. Der vil være mulighed for at
købe kaffe og kage under hele opvisningen.
Entré 25 kr. pr. person (børn t.o.m 10 år og aktive gymnaster er gratis)

program
9.30

Indmarch

9.40

Fællesopvarmning

9.50

Spilopperne

10.05 Voksen-barn
10.20 Zumba
10.35 Jump & Dance
10.50 Jumping Fitness
Udmarch + tak til instruktører

forårs jumping
Vi gentager succesen med forårsjump! Der vil igen i år
blive udbudt forårsjumping med start fra uge 13 til og
med uge 26. Der vil være hold tirsdag kl, 17.00 - 17.50 og
torsdag kl. 17.30 - 18.20. Følg med på vores hjemmeside
for tilmelding.

generalforsamling
i brylle
gymnastikforening
Der indkaldes hermed til generalforsamling i
Brylle Gymnastikforening
d. 13. marts 2019 klokken 18.30
på Brylle skole.
Dagsorden i følge vedtægterne – kan ses på
vores hjemmeside og i Brugsen.
Hvis du har forslag der skal tages til beslutning
skal disse stilles senest 14 dage før.
Det forventes at generalforsamlingen vil tage
ca. 1 time
Foreningen vil være vært ved øl, vand.
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brylle fritidscenter
Godt Nytår!!
Jeg vil kort opsummere hvad Brylle Fritidscenter er og hvornår
vi er dannet. Brylle Fritidscenter er en selvejende institution
som er stiftet i december 1979.
Brylle Fritidscenter har til formål at drive klubhus, idrætshal
m.m. til brug for idræts- og ungdomsarbejde.
Medlemmer af institutionen er:
				Brylle Boldklub
				Brylle Gymnastikforening
				Brylle Beboerforening
				Brylle Forsamlingshus
Hver forening har 1 medlem i bestyrelsen.
Resten af bestyrelsen 5 (i alt 9 medlemmer) vælges direkte
på den årlige generalforsamling, som bliver afholdt hvert år
i marts. Der vælges henholdsvis 2 og 3 medlemmer hvert
andet år. Foreninger kommer med deres medlemmer, fra
deres bestyrelser.
Blandt de 5 valgte medlemmer vælges en bestyrelse som
består af formand, næstformand, kasserer samt sekretær
og alm. bestyrelsesmedlem.

Nyt tag på klubhus incl isolering, gangbro samt vindspærre
og reparation af tagrende.
Tillige regner vi med udskiftning af vinduer i omklædningsrum, vaskerum/fyrrum og dommerrum samt udvendig dør
til vaskerum.
Taget på mellembygning mellem hal og klubhus skal eftergås
og evt ny tagdækning udføres.
Der udføres nyt redskabsrum (Teknisk Skole) ved tennishus,
til opbevaring af bl.a. havetraktor m.m. som skal anvendes
til fremtidig vedligeholdelse af hele udendørsareal, især ny
multibane(kunststofbane) fejning af fliseareal, græsslåning
samt rive parkeringspladsen m.m.
Til at udføre dette arbejde søger vi en person (evt. pensionist)
i det nødvendige antal timer.

Fra året 1980 og til 2000 har vi bygget og etableret det
der findes på grunden i dag, og der har været mindre
til- og ombygninger frem til 2010.

Vi afholder frivillig arbejdsdag som sædvanlig her i foråret til
diverse arbejder udendørs, bl.a. klargøring af tennisbaner,
hegn ved spejderareal mod Krybilyparken.

Vi har de senere år fået udført en del større arbejder og alle
entreprenører udvalgt efter tilbudsgivning og den billigste er
valgt som udførende.

Dagen starter med morgenbrød m.m. og afsluttes med en
lettere frokost.

Større arbejder nævnt i tilfældig rækkefølge.
Nyt alu-indgangsparti, ny tagdækning østside hal og derefter
er der monteret solcelleanlæg, som klarer det daglige forbrug
af el på +siden.
Ny gulvbelægning i mødelokalet (linoleum) samt nyt inventar
(borde & stole). Der er malet lofter i lys tone og træværk i hvid.
Der er tillige opsat LED-belysning i hele klubhuset samt i omklædningsrum ved hal.
Toiletter og mellemgang er blevet malet og loftet tonet som i
klubhus.
Toiletter har fået monteret nye toilet - og håndpapirsholdere i
Design.
Hallen har fået opsat nye LED-armaturer som kan justeres i
flere lysstyrker.
I 2018 blev der afslutning på Multibane/aktivitetsområde efter
en hård kamp om en afslutning af dette, både med hensyn til
vejr og entreprenører, men det blev færdigt og fremstår i dag
som et flot anlæg. Der blev holdt indvielse den 15. september
2018.
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Arbejder som er aftalt i bestyrelsen skal udføres i 2019 er
følgende:

MØD OP OG FÅ EN HYGGELIG DAG. Arbejdsdagen bliver
lagt op Brylle Fritidscenters hjemmeside - brylle fritidscenter.dk
Der er mindre arbejder som udføres løbende som f.eks. skab
til tom emballage, maling af træværk i omklædningsrum efter
udskiftning af vinduer, sparkeplader på indvendige døre, nyt
skilt over indgangsparti, renovering/opsætning af nye reklameskilte i hal.
For en god ordensskyld skal jeg nævne at 2 medlemmer af
bestyrelsen IKKE genopstiller ved generalforsamlingen 2020.
Hvis du er interesseret i at få din indflydelse frem kan dette
muliggøres ved valget i marts 2020 ????
De afgående medlemmer i 2020 er sekretær Arne Roger Nielsen
samt undertegnende
Formand Mogens Rasmussen

privat pasningsordning i brylle
Pga. ny lov hedder vi nu privat pasningsordning, vores
kvalitet, nærvær, omsorg og spændende oplevelser er
stadig den samme.

program

Vi har deltaget i Åben by, hvor man havde mulighed for at
komme og hilse på os, og få en snak med os. En hyggelig
dag.

Birthe

Trimdagen blev afholdt i Brylle private børnehave, hvor vi
løb på cykelbanen. Der blev budt på frugt og saft og alle
fik diplom.

Iris

Bedsteforældre dag i hallen, hvor der blev hygget med
boller, sang og leg. En rigtig hyggelig dag.
Julemanden kom på besøg i hallen, da vi holde juletræsfest, det var en stor fornøjelse for alle børn. Der blev
danset og sunget julesange og børnene fik godteposer af
julemanden.

Privatpasningsordning-mariehønen.dk
Telefon: 28291587
Iris-privat-pasningsordning.dk
Telefon: 40332149

Mette

Metteprivatpasningsordning.dk
Telefon: 28713792
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Billedeskole i Brylle
og vissenbjerg
Trædrejning
Trædrejning

landsbyordningen agerholm Vuggestue
en del af brylle landsbyordning - selv om vi er små

At være en del af et fællesskab, er vigtigt for alle børn. Det
oplever vores børn hver dag, både det lille fællesskab, i
små grupper og det fællesskab som hele vuggestuegruppen giver. Børnene er heller ikke ret gamle, før de oplever
at være en del af et større fællesskab med børnehaven og
skolen. Vi samarbejder med børnehaven, både i hverdagen
og i forbindelse med børnenes overgang til børnehave. Hver
fredag formiddag har vi fælles samling i børnehaven, hvor
vi synger og leger. En gang om ugen er det os, der fodrer
dyrene i børnehaven. Vi benytter ofte børnehavens legeplads. Her er der god mulighed for at afprøve ”børnehavelivet” med kendte voksne tæt på. Ofte er man heldig at møde
gamle venner fra vuggestuen eller en storebror/søster, dette
giver altid stor gensynsglæde for både store og små. Fordi
vi ligger dør om dør med børnehaven er overgangen en tryg
oplevelse. Inden børnehavestart er barnet flere gange på
besøg med og uden en kendt voksen og vænner sig let til de
nye ansigter og omgivelser.
			
Selvom aldersspringet op til
			
skolebørnene kan synes stort, er
			
der ikke mangel på fascination fra
			
vuggestuebørnenes side. Når vi
			
møder ”de store skolebørn”
			
enten i skoven eller på skolen,
			
når vi bruger gymnastiksalen hver
			
14. dag, skaber det stor glæde.
			
Vi møder altid nogle søde og
			imødekommende skolebørn, som
ikke er blege for at snakke med, eller give en hånd til vores
små. Det er skønt at opleve.
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Masser af læring i de daglige rutiner.
Hverdagen i vuggestuen består af mange daglige rutiner:
måltider, bleskift, af/påklædning, oprydning mm. Vi er meget
opmærksomme på den læring, der er i disse rutiner og har
fokus på at, børnene bliver så selvhjulpne som muligt. Hver
gang et barn oplever at ”kunne selv”, giver det barnet en
succesoplevelse og mod og lyst til at kunne klare endnu
mere. Derudover styrker det barnets motorik at hælde op i
kop, kravle op på stol/puslebord/krybbe, selv være med til at
tage tøj af og på, være med til at rydde op og meget mere.
De daglige rutiner fylder i hverdagen, men giver til gengæld
utrolig meget læring til det enkelte barn.

Nærvær i små grupper.
Vi arbejder i mindre grupper med børnene. Som oftest er det
efter alder. To gange om ugen arbejder vi i faste grupper med
aktiviteter indenfor de forskellige læreplanstemaer. Derudover er vi ofte opdelt, når vi går tur og leger på legepladsen.
Børnene har en fast spisegruppe til frokost. Vores skønne,
gamIe bondehus med de små rum, giver god mulighed
for opdeling. I den lille gruppe med få børn og én voksen,
skabes der nærvær og tætte relationer, og det enkelte barn
bliver set og hørt på en anden måde. Da vi er 5 voksne til 15
børn betyder det, at der altid er mulighed for en tryg favn og
den omsorg, der er brug for, både når vi arbejder i mindre
grupper, og når vi alle er samlet.

Brylle private Børnehave
jeg kan ikke... jeg kan måske... jeg prøver...

Lillegruppen
Succesoplevelser er dem vi udvikles af, alle mennesker
små som store udvikles allermest af succesoplevelser. En
sådan oplevelse opnås i stort set alle slags situationer,
når man skal huske hvor man har sat sin drikkedunk og
faktisk selv finder den igen i køleskabet hvor man satte
den før, når man mestrer at tage sine bukser på, sin trøje
og når man når dertil hvor selv strømper kan man selv få
på. For slet ikke at nævne det at kunne åbne sin madpakke selv. Den glæde som ses i børnenes øjne, den ryg
som lige blev et par centimeter længere ved at blive rettet
op, stoltheden som stråler ud af barnet og den sociale
glæde i gruppen der skabes ved disse succeser blandt
vennerne, lige præcis de oplevelser er bl.a. med til at gøre
pædagogfaget fantastisk at være i.
I Brylle Private Børnehaves lillegruppe er selvhjulpenhed
en af de mange ting vi arbejder rigtig meget med.

jeg kan!!!

Storegruppen
Vores sprog er en spændende og sjov ting, at have
fokus på. I storegruppe har børnene nået en alder, hvor
de bliver mere nysgerrige og beviste om deres sprog.
Derfor arbejder vi lystigt med det inde for forskellige
emner.
Når børnene hører historie, er det en blanding af historier med billeder der understøtter deres forståelse
af historien. Eller historie hvor de blot lytter og danner
deres egne billeder af handlingen. Altid når vi har hørt
historie snakker vi om evt. nye eller kendte ord og hvad
de endelig betyder. Samt en form for genfortælling af
det læste. Som en af børnene sagde en dag: “Det er
som at få lov at høre historien igen”.
Ofte læser vi historier hvor børnene er aktive med eks.
med at sige en rim der passer ind i fortællingen eller
lave bevægelser til eks. når der læses hest i historien
klapper de sig på lårene eller ved prinsesse leger vi at,
vi reder håret og gør os fine. Det giver mange sjove
opmærksomme fælles stunder.
Synge og rime blot på ord eller i remser er også et stort
hit og en sjov måde at lege med ordene. I rim og remser
udtales ordene ofte tydeligere end almindelige tale og
kan være en hjælp, når børnene begynder at bruge nye
ord i deres ordforråd.

Mellemgruppen
Når der skal ske udvikling det jo være på forskellige måder og især gennem fin- og grovmotorikken kan man se
udviklingen ret hurtigt. Det er så berigende at se hvordan
børnene mestrer at kunne nye ting de selv ikke troede de
kunne, men med det rette fællesskab, kammeratskab og
vejledning fra de voksne, sker der kæmpe store skridt i
udviklingen. Vi bruger alt hvad vi har på stuen til at øve
vores motorik. Vi elsker at lave baner, ligge på gulvet og
tegne/male og munden tages også i brug når vi fx spiller
”minifodbold” hvor bolden må pustes rundt på banen.
Også skolens gymnastiksal bruger vi med stor glæde,
hvor mellem- og storegruppe hver tirsdag går over og
boltrer sig gennem leg og forskellige planlagte aktiviteter.

-Og så er det bare sjovt at kunne sige et rim udenad
sammen med sine venner.
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lokalhistorie

brylle bymidte
købmanden på dannesbovej 2
Når vi er ved købmændene i Brylle, skal Tove og Leo Nymann
Andersen også nævnes med købmandsforretningen, de
åbnede 1939 i det nybyggede Dannesbovej 3. Der var mange
muligheder for handel i Brylle, nogle handlede hos den ene,
andre hos den anden eller tredje.
Den sidste købmand i Brylle blev Jane Andersen, som drev
Brylle Nærbutik på Dannesbovej 2 fra 1991. Tilmed kom Brylle
Sol til fra 1995 – først over købmandsbutikken, men da Jane
lukkede butikken 31.12.2001, fik solcentret stueetagen. Brylle
sol lukkede for fire år siden, en købmand kan man heller ikke
mere opdrive i Brylle – men så har vi den ny, moderne Brugs
på Hyldegårdsvej.
Supplerende oplysninger modtages gerne, vi er i arkivet hver
mandag formiddag.

Købmandsbutikken blev egentlig opført som bageri af
Henrik Henssel i 1892, han forpligtede sig dengang til, at
der ikke måtte drives høkerhandel på grunden de første 30
år. Da de gamle restriktioner var faldet bort, kom der – en
købmandsbutik! David Davidsen åbnede købmandshandel
på stedet 1926 og drev butikken til 1929, hvor han solgte
til købmand Breddam. På det tidspunkt havde Breddam
udsigt til Anna Nielsens kolonialhandel i det stråtækte hus på
Ryttergade 2 overfor, til købmand Kate Agri ved kirken, og til
brugsen henne på Toftevej, men det skulle ikke afholde en
god købmand fra at åbne endnu en butik. Breddam drev sin
købmandshandel i over 30 år. Købmand Jørgensen havde
butikken nogle få år, fra 1961 til 65. Derefter kom der igen en
købmand, Karl Smith, som blev mangeårig købmand i Brylle,
næsten 30 år kunne man handle hos købmand Smith. På det
lidt nyere billede af Brylle bymidte ses hjørnet af Karl Smiths
butik – og som på det gamle billede holder der en vogn foran
butikken. Saaben så man nærmest daglig på købmandens
plads. Carl Schjerning har taget det smukke billede med
Brylle Kirke i baggrunden i 1973.
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Venlig hilsen Margit Egdal
Lokalhistorisk Arkiv, Ryttergade 3 i Brylle

verninge husflid
kurser
Formand
Karen Elise Pedersen
Linde Allé 33
5690 Tommerup
tlf. 21626176
karenelise@tommerupnet.dk
Næstformand
Birgit Mose
Svanevej 13
5690 Tommerup
tlf. 28305465
birgitmose@gmail.com
Sekretær og PR ansvarlig
Anette Rasmussen
Lundegårdsvej 55
5690 Tommerup
tlf. 50570311
anetterasmussen@yahoo.dk
Medlem
Stig Rudolfsen
Solbakken 5
5750 Ringe
tlf. 25156636
s.rudolfsen@live.dk
Kasserer
Arne Enggaard Jørgensen
Brunsegårdsvej 43
5690 Tommerup
tlf. 21797983
arne.e.j@post.tele.dk
Medlem
Dagny Andersen
Hjulets Kvarter 192
5220 Odense SØ
tlf. 30435301
dagny@hotmail.dk
Medlem
Elef Holm
Bøgevænget 6
5690 Tommerup
tlf. 29110298
elefholm@gmail.com
Suppleant
Ragnhild Møller Hansen
og Valdemar Duus
Skoleleder
Bente Eriksen
www.verninge.husflid.dk
tlf. 64762294 eller
mail: verningeahusflid.dk

Hyggelig fredag formiddag.
Vi strikker, snakker, maler, - måske er
træ værkstedet åbent, så der kan drejes.
Fredage 15. marts kl. 10.00 – 12.00
Kaffe og brød 10 kr.
Ingen underviser, vi hjælper hinanden.
Tobovej 45, 5690 Tommerup
Trædrejning
Weekendkursus 2. og 3.marts kl.9.00 – 15.25
Underviser Ejler V. Lungskov
Tlf. 22565295
Foredrag / Debat
Speciallæge, forfatter og iværksætter
Imran Rashid
”Mærker du til tider også frustrationer over, at de
digitale devises stjæler lidt for meget af din tid, eller
nærvær i familien”.
Onsdag 6. Marts kl. 19.00 – 21.00
Højfynshallen, Tommerup skole, Stadionvej 7,
5690 Tommerup.
For medlemmer af Tommerup skoles støtteforening
og Verninge husflid, entre 50 kr.
Yoga for gravide og yoga efter fødsel.
Mandage start 18. marts
Yogalokaler som er hyggelige og velindrettede.
Alt er gjort klar til dig.
Tallerupvej 21, 5690 Tommerup.
Broderi – En leg med nål og tråd.
23. og 24. marts kl. 9.00 – 15.50
Underviser Hanne Rye
Mobil 86554970
Chokoladekursus
Lær at lave hjemmelavede flødeboller og fyldte chokolader
23. marts kl. 10.00 – 14.35
Underviser: Carsten Plagborg
Strik – flerfarverstrik
29. – 30. marts, fredag aften og lørdag kl.9.00 – 21.45
Underviser Anne Marie Nielsen
Info på www.verninge.husflid.dk
Akvarel i naturen
Det er en dejlig oplevelse at male i naturen.
11. – 12. maj kl. 9.00 – 15.25.
Se mere på www.verninge.husflid.dk eller
ring tlf. 6476 2294.
Info og priser på kurser.
De fleste kurser afholdes på Brylle skole eller i huset,
Tobovej 45, 5690 Tommerup
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Nytårskur med lokalrådet
Dette er et resume af Årsberetningen og referatet fra Brylle
Lokalråds Nytårskur i januar i år. Alle rapporter ligger på
www.brylleby.dk
Vores placering ind mod Odense Kommune og tæt ved
motorvejen, gør at mange børnefamilier flytter hertil i disse
år, tiltrukket af billigere huse og byggegrunde. Mange områder i Brylle Sogn er i vækst, men det er også nødvendigt
at fokusere på vækst; flere børn til skolen, flere indbyggere
der benytter Brugsen og de lokale håndværkere, og mere
erhverv og flere iværksættere der etablerer sig her hos os.
Det er her Lokalrådet har sin sande berettelse, for hvem
skal ellers tale Brylles sag? Byrådspolitikerne gør det ikke,
desværre. Ingen byrådspolitiker er mere tilknyttet Brylle end
andre, og alle er desværre lige langt væk, når beslutningerne
skal tages. Den kommunale administration er heldigvis mere
lydhør, og vi har i det forgangne år, haft et rigtig godt samarbejde med mange embedsfolk omkring trafik, udstykning
og bosætning.
Lokalrådets bestyrelse har i det forløbne år arbejdet for ny
udstykningsareal. Dette er midlertidig udskudt, men i mellemtiden vil lokalrådet indsamle gode ideer til boligformer,
for der er slet ingen tvivl om at lejeboliger og bofællesskaber
er det der skal til, og som bliver værd at flytte til Brylle efter.
Vi har skrevet anke om Baltic Pipelines linjeføring nord for
Krybilyparken, men endnu ikke hørt om nogen beslutning.
Skovrejsningsprojektet Brylle Vandskov har vi været involveret i om forslag til anvendelsen af de foreløbig 14 ha. øst
for Toftevej 40. Her bliver der etableret bord-bænkesæt i
skoven, og ligeledes etableret ridesti rund om skoven og
med adgang til nyplantningen øst for Borreby Møllebæk.
Skovrejsningen er stadig under udvikling på begge sider af
Toftevej mod Render.

En stor udfordring er rågerne, som fylder en hel del i Brylle
by, men bestyrelsen er i dialog med relevante kommunefolk.
Lystændingsarrangementet hvor lyset på Kvindeegen
tændes, blev til en enestående succes, også selvom det
tømte vores kassebeholdning. Men lyset er kommet for at
blive, nu er spørgsmålet bare hvordan? En indsamling i Brylle
gav på kort tid det manglede beløb – tusinde tak for den
kæmpe velvilje.
På nytårskuren blev det foreslået at danne en forening til
bevarelse af lyset på Kvindeegen.
Åben By, messearrangement i Brylle Hallen blev et forrygende og velbesøgt arrangement den anden lørdag i september.
Det vil også fremover blive den anden lørdag i september.
Lokalrådet sender en Brylle App i luften inden længe, men
mere herom senere.
Landsbyambassadørordningen er en succes, og hver gang
en ny familie flytter til, kommer en ambassadør med informationer om områdets fortræffeligheder.
Den 2. april er der Dialogmøde med Brylle Lokalråd og et
antal byrådspolitikere. Mødet er åbent for alle og emnerne
bestemmer I, så meld endelig ind med gode forslag.
Generalforsamlingen blev dygtigt styret af Louise Andersen
fra Frankfri. Beretningen og regnskabet blev godkendt. Brian
Barkholt gik ud af bestyrelsen, og Mikkel Olsen, Brylle blev
valgt ind. Kai Hou og Mogens Tøttrup blev genvalgt.
På det efterfølgende konstituerende møde, blev MarieLouise Tuemand Larsen, Brylle valgt til formand for det
kommende år. Det er en kyndig og dygtig formand som
nu skal lede Brylle lokalråd.
Vagn Top
Afgående formand
Brylle Lokalråd
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beboerforeningen
Det er dejligt at se den store opbakning fra Brylles borgere
til byens mange foreninger og aktiviteter her i vores by.
Brylle er kendetegnet ved at være en lille by med mange
aktive foreninger og mennesker. Foreningernes samarbejde
bl.a. med Brylles lokalråd og Brylleborgeren medvirker i høj
grad til at vores by kommer på landkortet i Assens Kommune og bidrager derfor også til, at vi får indflydelse på
udviklingen af byen og nærområdet.
På bestyrelsens vegne vil jeg hermed takke de mange husstande der sidste år valgte at blive medlem i BBF. Det giver
os et godt økonomisk tilskud til at være aktive i de mange
sammenhænge vi deltager i, ofte på tværs af foreninger og
aktiviteter. Beboerforeningens indtægt er alene baseret på
medlemskontingentet.
For året 2019 har vi nyt partytelt og ny gasgrill klar til Skt.
Hans hvor vi igen i år holder fællesspisning, vi giver igen i
år legepladsen en opgradering og så støtter vi selvfølgelig,
både økonomisk og arbejdsmæssigt, fortsat op om Brylles
flotte lokalblad, Grundlovsdag på Rytterskolen, lokalrådets
arbejde samt sponsorater til f.eks. julelys på kvindeegen
og meget mere.
Vi håber derfor meget, at jeres husstand igen i 2019 vil støtte
BBF med 125,- kr. for et års medlemskab og vi har derfor
vedlagt dette girokort for 2019 i Brylleborgeren. Der kan
selvfølgelig også fortsat indbetales via netbank.
Du kan betale de 125 kr. årligt i kontingent på
Netbank overførsel:
Reg.nr. 6810 Konto nr. 1193602
Ps. Husk at anføre gadenavn og husnummer.
Netbank via Girokortbetaling :
Kort nr. +73 nr. 86411261
Husk at anføre gadenavn og husnummer.

program
Generalforsamling i Brylle Beboerforening
Tirsdag den 9. april 2019 kl. 19:00 på Brylle skole.
Dagsorden:
1.

Valg af dirigent

2.

Beretning v/formand

3.

Regnskab v/kasserer

4.

Kontingent

5.

Indkomne forslag

6.

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
a.

Kasserer Bjarne S. Andersson

b.

Henrik Gabs

c.

Anette Clemmensen

7.

Valg af revisor

8.

Eventuelt

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 11. april.

Mobilpay: 227207
Husk at anføre gadenavn og husnummer.
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Brylle boldklub
brylle - tommerup fodbold

veteraner (+45), forår 2019

Snart går vinteren på hæld, men endnu træner vi på kunstgræsbanen i Tommerup hver onsdag kl. 19.15, omklædt og
klar til at gå på banen, uanset vejr og vind. Vi er privilegeret
at kunne træne på banen, som bliver ryddet for sne og saltet,
hvis der er behov for det. Vi har er en trofast skare på 12-18
stykker , som trofast træner på det dejlige underlag, men vi
kan sagtens være flere. Selv om du ikke har alderen, er du
velkommen – vi giver 20 kr. i brugerbetaling pr. gang, som
går til vedligeholdelse af banen.
I skrivende stund har jeg en træningskamp mod Allested
på programmet, men der kommer nok en enkelt mere, så vi
kan blive klar til sæsonen. En dato jeg kan melde ud nu er,
at søndag den 24. marts har vi træningskamp fra kl. 10.00 –
11.00, hvor jeg vil forslå en fælles frokost, inden Tommerup
Boldklub i samarbejde med Brylle Boldklub vil afholde en
rafle-løgn-turnering kl. 13.15, hvor vi kan dyste mod seniorerne og super veteranerne. Jeg håber i skriver datoen bag øret
og bakker op om arrangementet.
Sæsonen ventes som vanligt at starte først i april, hvis vejret
vil det. Vi har måttet sige farvel til Per Hedelund, som desværre må stoppe af helbredsmæssige årsager, men jeg er
dog ganske fortrøstningsfuld for sæsonen. Det er lykkedes
mig at gøre et par gode indkøb mens transfervinduet var
åbent.

Efteråret blev som vanligt sluttet af med et brag af en afslutningsfest sammen med super veteranerne, hvor der i bedste
oscarstil blev uddelt diplomer til årets spiller. For vores vedkommende blev det ganske velfortjent Rene ”Buller” Jensen,
som tog titlen.
Når vi kommer i gang med sæsonen, skal vi have fundet ud
af hvad vi gør – holdet ”kok” Torben Krog, solgte vi til en klub
på Grønland, så nu er det nok slædehunde der nyder godt af
Torbens kogekunst. Mon ikke vi finder en løsning – mad skal
vi da have efter vores hjemmekampe.
Måske vi skulle holde en ”afslutningsfest” efter forårssæsonen? Der har været snakket lidt om det.
Er der nogen som ser dette indslag og tænker, jeg er ca. 45
år og gerne vil være en del af dette fællesskab, så kontakt
undertegnede.
Jeg ser frem til en god sæson med god opbakning fra spillerne – vi ses!!
Med venlig hilsen
f. Veteran-holdet
Peter Gade, 30228599

u16 & u18 piger
U16 og U 18 piger, er en flok super søde og spille glade piger, hvor der bliver gået til den, både til træning og til kamp.
Senest har begge hold deltaget i kommunemesterskabet i
Vissenbjerg, hvor U 16 blev kommunemestre og U 18 fik en
flot 2 plads. Stor ros til pigerne, der kæmpede bravt.
Udendørssæsonen, hvor pigerne fik en flot 3 plads, sluttede
med bowling og fest.

18

Vi Starter udendørs træning igen inden så længe, så pigerne
er klar til forårs sæsonen. Kunne du tænke dig at være med
på holdet, så kontakt os gerne.
Træner: Morten 28184674
Træner: Martin 53812255
Hold leder Mette: 28713792

Den står ikke kun på bold. En vigtigt ting for os, er
det fede sammenhold der er på holdet. Vi har f.eks
lige holdt en weekend hygge dag i hallen med Bowling, god mad, film og overnatning. Vi kårede også
årets kammerat, fighter, spiller og træner.
Malou, Amanda, Alberte og Sarah Søgaard stort tillykke til dem endnu engang.
Vi takker også for de sponsorer der har gjort det
muligt at holde sådan et 24timers event.

B

B

#Hygge #Sammenold #Pigefodbold

De kolde dage har sat ind, men det holder ikke de seje piger
væk fra multibanen om torsdagen hvor den står på udendørstræning. Trods tæt på 0 gr møder pigerne trofast op
gang på gang. Hallen er også i brug hver Tirsdag. Så kunne
du tænke dig at blive en del af U11 pige holdet, så kontakt
os endelig.
Stævnerne er i fuld gang, og tro os, de andre hold ved hvem
Brylle U11 er ;o)

O

YLLE

U

Brylle boldklub

BR

LD KL

Her skal lyde en
stor tak til Brylle
Dagli’ Brugs for
morgenbrød,
Scandisolutions
for pokaler.
Samt de frivillige
sponsorer og
hjælpere.
Næste tur er
den 17. Feb.
Hvor vi skal
løbe ind med
OB til åbningskampen mod
Vejle. Det bliver stort.

Kunne du tænke dig at blive en del af fodbold miljøet i Brylle,
så besøg bryllebk.dk eller fang os på banen.

Med venlig hilsen
Michael Winther.

U11 piger
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Brylle boldklub
tennis

Så nærmer vi os igen foråret og tennissæsonen står atter forrest for at komme i gang. Vi håber på at få et fantastisk vejr
igen i 2019, så banerne kan blive brugt.
Sæsonen starter i starten af maj måned, men det er jo afhængig af hvordan vejret det arter sig. Banerne bliver sat i
stand på en frivillig arbejdsdag i Brylle Fritidscenter, hvis man
har lyst til at give en hånd med. Man starter med morgenmad og slutter med frokost. Datoen vil blive slået op på
Friridscentrets hjemmeside når den er blevet fastlagt. Brylle
Fritidscenters hjemmeside er www.bryllefritidscenter.dk
Så kom og vær med og få en hyggelig lørdag ud af det, så I
får nogle gode baner at spille på. Vel mødt.
Brylle Tennis

petanque forår 2019
Foråret er på vej, og vores baner er gjort klar til den
nye sæson, som ligger lige foran os.
Kan du kaste en kugle - så kan du også spille petanque. Kom ned og prøv, vi spiller tirsdag og lørdag.
Evt. spørgsmål
Kontakt Maja 27121662

Vinderne fra Petanque turneringen blev:
1. Plads: Frederik Jensen og Poul Sørensen
2. Plads: Ellen Olsen og Bodil Pedersen
3. Plads: Marie Pedersen og Aage Bechsgaard
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generalforsamling

Generalforsamling
i Brylle Boldklub
Onsdag den 13. Marts kl 19
i Brylle Fritidscenter

ole sand fortæller
En dejlig hilsen til forårssolen skrev Benny Andersen: “Det
er forår, alting klippes ned. Der beskæres i buskadser og
budgetter. Slut med fordums fede ødselhed”.
Foråret har vi om lidt, men vi har allerede oplevet, at alting
klippes ned. Om fordums tider var præget af ødselhed kan
diskuteres, men i dag fornemmer vi ingen større ødselhed.
Alt er dog ikke trist. Jeg havde en god oplevelse midt i
januar, takket være rotationen af Borgerservice i min kommune, Assens.
Min alder var vokset et godt stykke ud over kørekortets
udløbsdato, men den slags går let hen over ens påpasselighed, for et kørekort - det er da bare altid i orden!
Heldigvis blev udløbsdagen bemærket af min kone, og så
var spørgsmålet, hvornår, hvordan og hvor lod kørekortet
sig forny, og skulle jeg hos doktormanden først? Efter lidt
research fandt jeg ud af, at jeg ikke behøvede at gå til doktormanden og betale 600 kr. for at minde ham om, hvordan
man på et stykke papir i en tegnet urskive angiver tiden 10
min. i 2 og svare på nogle simple minusstykker. Det viste
sig også, at jeg slet ikke behøvede at køre, eller her bør jeg
vel sige - lade min kone køre mig, til fjerntliggende Assens
Borgerservice i Assens.

Næh, Borgerservice kom faktisk til mig i Knarreborg ved
Fakta bl.a. onsdag 15. januar i tidsrummet 9 til 10.30. Så det
var bare at lade sig transportere de 3 km fra Brylle til Fakta
og hoppe ind i minibussen til 3-dobbelt damebetjening. Her
fik jeg en hurtig, dygtig og venlig betjening. Jeg havde selv
billede med, men kunne ellers få taget et foto på stedet. Jeg
fik et midlertidigt kørekort, betalte 130 kr. og kunne så gå ud
uden dårlig samvittighed, hvis den ellers havde indfundet sig,
sætte mig i bilen og vanen tro, lade min kone køre mig hjem.
Kørekortet ankommer inden for 3 måneder, hvis Post Nord
ellers vil og kan. Det gælder hele 15 år, hvis jeg ellers kan
følge med.
Se det var en lykkelig historie i en tid, hvor mange er
utilfredse med nedskæringer. Der er noget at være tilfreds
med og glæde sig over. Tak til Borgerservice og tak til salig
Andersen for hans dejlige sang, og hvor har han ret: “...men
når forårssolen skinner, lever jeg”.
Ole Sand
Krybilyparken 7
Brylle
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Vigtige telefonnumre i Brylle og omegn

vigtige Telefonnumre

Beboerforeningen Brylle
Formand: Tommy Dalgaard tommydalgaard@hotmail.com
Kasserer: Bjarne S. Andersson bjarne.s.andersson@hotmail.com
Bestyrelsen:
Henrik Gabs - gabs@henrikgabs.dk
Martin Aalund
Annette Clemmensen anettebrolykkepedersen@yahoo.dk
Hanne Winther - hannew@ofir.dk
Eigil Kristensen - eigilkri@gmail.com
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Brylle Boldklub
Formand: Poul Krog poulmkrog@sport.dk
Næstformand: Henrik Østergaard kroggaardsvej@hotmail.com
Ungdomsformand: Michael Winther mwinther82@gmail.com
Seniorformand: Jimmi Rasmussen Tjummy1@gmail.com
Kasserer: Anne Marie Sørensen kasserer.bryllebk@gmail.com
Johnny Godbergsen johnnygodbergsen@hotmail.com
Jesper Skytte-Eist Petersen
jesperskyttepetersen@live.dk
Brylle Forsamlingshus
Formand: Kai Hou formand@brylle-forsamlingshus.dk
Udlejer: Irene Hou info@brylle-forsamlingshus.dk
Brylle Fritidscenter
Formand: Mogens Rasmussen mprasmussen48@gmail.com
Næstformand: Henning Berg h-berg@email.dk
Kasserer: Finn Henriksen finnbhenriksen@sol.dk
Sekretær: Arne Roger Nielsen arneogbetty@gmail.com
Bestyrelsesmedl.: Gittemai Roger foto@gitteroger.dk
Forsamlingshusrep: Lars Nygaard Jensen
larsnygaardjensen@gmail.com
Gymnastikrep.: Frederikke Frehr
fritidscentret@bryllegymnastik.dk
Boldklubrep.: Henrik Østergaard
kroggaardsvej@hotmail.com
Beboerforeningsrep: Eigil Kristensen
eigilkri@gmail.com
Brylle Gymnastikforening
Formand: Kasper Eulert formand@bryllegymnastik.dk
Næstformand: Dina Korspang naestformand@bryllegymnastik.dk
Kasserer: Frederikke Frehr Kristensen kasserer@bryllegymnastik.dk
Bestyrelsesmedlem: Anja Mørk Rasmussen
Kalle Bøgh & Michael N. Andersen
Badminton: Frederikke Frehr Kristensen badminton@bryllegymnastik.dk
Gymnastik: Dina Korspang &
Anja Mørk Rasmussen
gymnastik@bryllegymnastik.dk
Brylleborgeren: Kalle Bøgh brylleborgeren@bryllegymnastik.dk
Suppleant: Louise Skytte

29 46 63 53
29 80 51 12
40 88 18 80
26 81 95 45
25 70 16 98
27 14 19 76
30 35 36 79

23 83 41 62
26 28 38 69
30 80 70 40
53 67 44 86
60 22 61 35
29 43 44 49
26 39 23 97

64 75 16 57

24 20 82 32
61 76 32 64
21 60 64 68
40 11 11 15
20 16 70 00
60 74 08 38
23 96 26 92
26 28 38 69
30 35 36 79

23 96 26 92

23 96 26 92

25 80 20 40

Brylle Landsbyordning
Leder af landsbyordningen:
Betina Faaborg - bebfa@assens.dk
SFO: Betina Faaborg - brylleskole@assens.dk
Agerholm Børnehave
Agerholm Vuggestue
Dorrit Arnecke - doarn@assens.dk
Bestyrelsesformand: Karin Tankred karin.tankred@outlook.dk
Brylle Menighedsråd
Formand: Vagn Top - vagn@ferie-fyn.dk
Næstformand og kasserer: Trine Hermann trinehermann_406@msn.com
Kontaktperson og præst: Dorthe terp Dahl maildtd@km.dk
Kirkeværge: Birthe Sørensen birthesoerensen@gmail.com
Sekretær: Lotte Andersen lotte.boegh.andersen@gmail.com
Frivilligområdet: Mette Krogsgaard mettejanus1@gmail.com
Medlem: Gunhild Jørgensen
Graver: Kristian Skytte graverbrylle@gmail.com
Brylle Private Børnehave
Leder: Amalie Wright Jørgensen, pædagog
Formand for bestyrelsen: Martin K. Pedersen Kaszubinska@gmail.com

64 74 65 77
64 74 65 83
30 45 48 03
30 45 48 18
64 74 66 72

22 47 07 77
28 78 28 80
64 75 13 17
24 46 38 56
30 49 74 42
21 96 17 15
23 95 60 54
40 37 29 52
53 60 71 15
24 81 80 99

Privat Pasningsordning
Privatpasningsordning-mariehønen.dk
Iris-privat-pasningsordning.dk
Metteprivatpasningsordning.dk

28 29 15 87
40 33 21 49
28 71 37 92

Den Kommunale Dagpleje

64 74 68 10

Landsbyambassadør
Bente Paulli - bente@paulli.net

23 11 69 04

Lokalrådet i Brylle
Marie-Louise Tuemand Larsen,
E-mail: ml@hallaudio.dk
22 65 30 35
Mikkel Olsen, E-mail: swubber@gmail.com
Mogens Tøttrup, E-mail: amtott@hotmail.com
40 16 60 37
Kai Hou,
E-mail: formand@brylle-forsamlingshus.dk
22 84 46 71
Vagn Top - vagn@ferie-fyn.dk
22 47 07 77
Rep. Stærmose Lokalråd: Tommy Poulsen,
E-mail: tommy@poulsens.dk
40 78 37 00
Rep. Render by: Patrick Giolitti,
E-mail: pgiolitti@hotmail.com
27 13 88 53
Rep. Beboerforeningen: Tommy Dalgaard
tommydalgaard@hotmail.com
29 46 63 53
Rep. Landsbyordningen: Betina Bek Faaborg,
E-mail: bebfa@assens.dk
40 24 41 47
Rep. Landsbyambassadørordningen: Bente Paulli,
E-mail: bente@paulli.net
23 11 69 05
Redaktionsudvalget BrylleBorgeren
Betty Nielsen, Kildemaden 5
arneogbetty@gmail.com
Tommy Dalgaard, Mads Hansensgade 9, Brylle
tommydalgaard@hotmail.com
Layout: Anne Vibskov
anne@vibskov.dk
Maud Hansen, Toftevej 11, Brylle
info@mh-kontorservice.dk
Tommerup Rideklub
Daglig leder: Kjeld Frederiksen
Formand: Carsten Louis Larsen carstenlouislarsen@gmail.com
Kasserer: Henrik Skov hskov35@gmail.com

20 87 72 20
29 46 63 53
20 89 95 53
40 98 40 46
40 35 77 81
25 53 24 63
28 26 55 44

Gårdbutik
SalG af Gedekød på froSt
i udSkærinGer
veleGnet
til steGninG
i ovn, steGeso
oG Gryde

Gedekød
er fedtfattiGt
samt har lavt
kolesterolindhold

v/ brødrene Berg Hansen
Stærmosevej 115 • 5690 Tommerup www.vaedegaard.dk

Tlf. 6176 3264 • 6476 1831

Behandling på dine præmisser
Personlig rådgivning
med forståelse og respekt
skaber tryghed.

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

Karlinna Frederiksen
Fuglebakken 3
5690 Brylle
Tlf. 26830131
karlinnaf@gmail.com

Kranio sakral terapi
Massage
Infrarød sauna
Reiki Healing
Lifewave

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

www.karlinasmassage.dk
Medlem af Danske Bedemænd
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Tlf. 64 76 13 13
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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Vores entreprenørafdeling tilbyder følgende:
•
•
•
•
•
•
•

Kloakering
Jordarbejde
Anlægsarbejde
Slamhåndtering
Spuling
TV-inspektion
Nedbrydning

• Oprensning af søer
• Dræning
• Op- og indmåling
med GPS
• Snedrydning og
saltning
• PE-svejsning

Entreprenør og kloakmester Michael Larsen · Toftevej 46 · 5690 Tommerup · Tlf. 21 64 45 54
michael@michaelsmaskinstation.dk · www.michaelsmaskinstation.dk

DET SKAL

BYGGES
VAEK

Rigtige maend n0jes ikke
med at tale om tingene
- de gor noget ved det

Brylle Auto
v/Kent Højmark
Plouggårdsvej 18 · Brylle
Tlf. 64 75 15 08 · www.brylleauto.dk
Vaskehal åbent 7.00-22.00

Hair by Nybo
Tlf 51 82 77 88

Skolevej 7A
5690 Tommerup
Online booking:

57427

STARK
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Møllebakken 34 • 5690 Tommerup
Tlf. 6376 1200

Hairbynybo.dk

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

over e
d
u
t
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n
a
v
d
det sæ

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

Bredgade 91 · 5690 Årup · 40 48 33 83

NYT SPORTSUDSTYR?

Tjek det store udvalg i din lokale
INTERSPORT butik eller på intersport.dk
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Kørekort til
Bil & MC
Nye hold hver
tredje uge

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

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

Dannesbovej 1B
Tlf..:
Tlf.:
Brylle
29 70 41 43
5690 Tommerup
Tlf.: 29 70 41 43

Ring og bestil på:

64 76 18 00

Face book: ”Elses fodpleje”
Du kan altid booke en
tid via min Facebookside
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Levere Rentefr

Kom og få et kig på vores
lækre KØKKEN OG BAD udstilling
Vi sælger kvalitets køkkener fra Artego! Kom ind og se den
flotte udstilling. Vi hjælper dig gerne med at finde frem til
den rigtige løsning til dit hjem, og vi måler gratis op.

TOMMERUP OG HAARBY

26

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

Første lørdag i hver måned har vi en ekspert fra fabrikken
til at vejlede dig, og i hverdagen kan vi selvfølgelig også
hjælpe dig.

hvidevarer • elartikler • belysning

Knarreborgvej 30 • 5690 Tommerup • Tlf. 64 75 16 40 • www.eldoradoweb.dk

• Affald fjernes med grab
• Containere udlejes
• Grus, sten og muldjord
leveres

Tlf. 6475 1415
Mobil 2043 3922
sh@arnenielsenbrylle.dk
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5690 Tommerup

B
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Brylle Industrivej 9

LD KL

MurerMester
Murermester
Henrik
svendsen
Henrik
Svendsen
Tommerup
St.
toMMerup
st.

Tlf.
64762601/ /40164208
40164208
tlf.
64762601
Totalentrepriser · Bygningsrenovering · Om- og tilbygninger

Totalentrepriser
· Bygningsrenovering
· Omog tilbygninger
Kirkekalkning
· Pejse · Badeværelser
· Reparationer
Kirkekalkning · Pejse · Badeværelser · Reparationer
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HANS JUEL JENSEN

VOGNMAND & ENTREPRENØR
AUT. KLOAKMESTER
Dannesbovej 54 Brylle
5690 Tommerup

Tlf. 65 96 19 26
NYT Spuling og Kloak TV

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

Speciale - omfangsdræn og udvendig isolering af kældervægge
Alt i entreprenørarbejde udføres
Traktor m/fejekost
Multitrækkere
Nedbrydning
Kranbil med grab
Udgravning
Bortkørsel af al affald
Planering
Affaldscontainere
Snerydning
Træfældning
Gravemaskine/minigraver

Hyldegårdsvej 1 · 5690 Tommerup · Tlf. 64 75 12 11

Vi mødes i Brugsen!

Odense afdeling
Odense afdelingDalumvej 54 B
Dalumvej 54 B
5250
Odense
SV
5250 Odense SV
Tlf. 88 20 84 60Tlf. 88 20 84 60
midspar.dk/odense
midspar.dk/odense

