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INDLÆG
til næste blad skal være
redaktionen i hænde senest
den 30. juni 2021
arneogbetty@gmail.com
Bladet udkommer 4 gange årligt
6/3 - 5/6 - 8/8 - 1/12

LEDER

VOKSEVÆRK
AF RASMUS LAURSEN

Når man færdes i Brylle , kan man godt få indtryk af, at byen
har vokseværk.
Der bygges lejligheder i stor stil, mange endda, og de er alle
udlejet. Man skulle tro, at der snart var lejligheder nok. Dog
er det ikke tilfældet.
Nu skal der bygges lejligheder, hvor Toftegård lå, og der bygges også flere lejligheder ved Solkrogen.

Meget andet kunne også nævnes, det vil føre for vidt. Nu
kunne man jo fristes til at tro, at det hele i Brylle et lutter idyl.
Men der er også ”mørke uvejrsskyer” som trækker op.

Der er også bygget mange nye parcelhuse i byen. Det er
glædeligt, at så mange mennesker har lyst til at bo i Brylle.
Man kunne så spørge hvorfor folk har lyst til at bo i Brylle.
Nogen forklarer sig med, at den ligger i passende afstand
fra Odense, og det er sikker også en del af forklaringen.

Først som bibliotek. Men da biblioteket flyttede ud på skolen,
dannede en flok mennesker foreningen ”Rytterskolens Venner”.
En forening , som har rigtig mange medlemmer.
Foreningen har ansvaret den daglige drift og vedligeholdelse.
Lys og varme betales af kommunen. Mange har stor glæde af
at bruge skolen.Årligt har vi 10 filmaftener, og der arrangeres
hvert år ture og fælles udflugter. Der er ældregymnastik, foreningsarrangementer og meget andet.

Det kan jo også være, at folk synes, det er rart at bo i Brylle.
Her er mange foreninger, som alle gør en stor indsats for, at
det føles godt at bo i Brylle. Jeg kan nævne Brylle Fritidscenter.
Jeg kan, herfra hvor jeg bor, se hvor mange, der hver dag
be-søger centret. Der er en dejlig sportshal, et stort moderne
stadion og en meget flot multibane.
Det er en daglig glæde at være vidne til, at så mange mennesker har glæde og gavn af det store center.
Hvorfor har vi så det store gode Fritidscenter. Det har vi fordi
nogle ildsjæle gik forrest. De har lagt et stort arbejde i at gøre
drømme til virkelighed, og de har evnet at få folk til at slutte
om de store projekter. Jeg har lyst til at nævne navne, men det
afstår jeg fra. Ingen nævnt, ingen glemt .

INDLÆG TIL

Kommunen har planer om at sælge den gamle Rytterskole,
som i år fylder 300 år. I 1963 ophørte den som skole og siden
har den tjent fællesskabet som en slags kulturhus.

Det ville blive et stort savn , hvis vi ikke fremover kunne bruge
den fine gamle skole, en af de få skoler som er bevaret.
Derfor må kommunen også have interesse i at skolen bevares
som kulturcenter for Brylle.
Nu har den jo været samlingspunkt i Brylle i 300 år, og jeg
tror at kommunen vil leve op til deres ansvar og medvirke til,
at skolen fortsat bevares.
Brylle vil også leve op til sit ansvar og bidrage til at skolen
bevares.
God sommer
Rasmus Laursen

Til Brylleborgerne
Hvis der er nogle i Brylle eller omegn, som har noget at fortælle om
byen eller noget der er sket for længe siden, skal man være så meget
hjertelig velkommen til at skrive og fortælle om det.
Man må meget gerne sende billeder med, så nye tilflyttere også får et
indblik i, hvordan det så ud med bebyggelse og lignende.

Indlæg sendes på: arnogbetty@gmail.com
Med venlig hilsen
Redaktionsudvalget
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BRYLLE GYMNASTIKFORENING

FORÅRSSÆSON 2021
ZUMBA FITNESS

CIRKELTRÆNING

Zumba fitness er en dansebaseret fitnessform, hvor ALLE
kan være med. En blanding af aerobic og dans inspireret af
salsa, samba, hiphop, bhangra og meget mere. En effektiv
motionsform med fed musik og høj energi. Enhver danser
på sin egen måde, både nybegyndere og erfarne deltagere
får glæde af træningen

45 min med fuld intensitet på både puls og styrke, hvor
ALLE kan være med da øvelserne altid kan differentieres
i niveau. Der trænes både med egen kropsvægt, samt
kettlebels, håndvægte osv.

LØB

DANCE MIX

Løb i fællesskab med andre i Brylle og omegn. Der er plads
til alle der har lyst at være med, uanset niveau. Vi skal bare
ud og give den gas og have det sjovt.
Ruterne vil variere og der vil oftest være indlagt interval af
forskellige typer og eller bakketræning.
Vi anbefaler at du har en løbevest/løbejakke på som altid
kan ses i den mørke årstid.

Dance mix er et hold til børn fra 9-14 år. Tempoet er i top
og pulsen kommer op. Er du klar på at danse løs og have
det sjovt i en aktiv time?
På Dance mix er der plads til alle, både dem der har prøvet
det før, men også nybegyndere. Vi skal have en sjov time.
Musikken er det, de unge elsker at synge med på og lytte til.
Vi samarbejder om at lave koreografier/serier.
Så husk drikkedunk og tøj man kan bevæge sig i.

Aldersgruppe: Fra 14 år
Træningssted: Multibanen ved Brylle Fritidscenter
Instruktør: Dorte Risum

Aldersgruppe: Fra 15 år
Træningssted: Start fra Brylle Fritidscenter
Instruktører: Kristina Sørensen

JUMPING FITNESS

Aldersgruppe: Fra 16 år
Træningssted: Brylle Skoles gymnastiksal - udendørs
Instruktører: Dina Dorthea Korspang
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Holdet er for dig, der enten ingen erfaring har med Jumping eller som bare godt kan lide en time med udgangspunkt i basistrinene. Uanset om du er helt ny inden for
jumping eller har prøvet det før, lover vi dig sved på
panden, høj puls og masser af grin og smil.
En time hvor ALLE kan være med.

Aldersgruppe: Fra 15 år
Træningssted: Multibanen ved Brylle Fritidscenter
Instruktører: Frederikke Frehr Kristensen

Aldersgruppe: 9-14 år
Træningssted: Brylle Skoles gymnastiksal
Instruktør: Marie Krusell Howitz

SPRING

Aldersgruppe: 0.-3. klasse
Træningssted: Brylle Skoles gymnastiksal
Instruktør: Christoffer Vestergaard Jensen
Holdet for ALLE, hvor børn bliver til gymnaster og lærer
omkring motorik og kropsbevidsthed.
Der vil være rytmegymnastik og springgymnastik, som
man gjorde det i gamle dage samt hvad vi selv syntes er
sjovt at lave og blive bedre til. På springholdet er der ikke
noget der hedder ”det kan jeg ikke”. Hvis man har en
dårlig dag og det er lidt surt, så stræber vi efter at kunne
sige
”Det kan jeg ikke ENDNU”. Vi har rigtig mange seje gymnaster på vores hold og vi hjælper hinanden til at blive
bedre og have det sjovt.
Så SPRING med på vores hold.

GÆLDENDE FOR ALLE HOLD –
TILMELDING VIA APP: MIN FORENING
OBS: Ved færre end 4 deltagere aflyses timen!

Tilmelding forår 2021

På grund af de gældende COVID-19 restriktion vil alle
forårs hold forgå udendørs og med maks. 24 deltagere.

Der tilbydes følgende hold:

Mandag:
Løb: kl. 19.00 - 20.00
Spring 0.-3. klasse: kl. 15.30-16.45
Spring 4. klasse og op efter: kl. 17.00 – 18.15
Tirsdag:
Jumping Fitness: kl. 17.00 - 17.45
Zumba Fitness: kl. 19.00-20.00
Torsdag:
Dance Mix (2. klasse opefter): kl. 16.30 - 17.30
Cirkeltræning: kl. 19.15 - 20.00
Deltagelse på alle hold er gratis, og det er muligt at deltage for ALLE. Dog kræver det tilmelding til hver træning.
Tilmelding til de enkelte træninger foregår via appen:
MinForening.
Mere information vil komme på vores hjemmeside:
www.bryllegymnastik.dk
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RYTTERSKOLEN

300 ÅRS FØDSELSDAG

I år fylder Rytterskolen 300 år, og det skal fejres.
Det foregår lørdag den 7. August 2021
Festen starter klokken 13.30 i Rytterskolens have.
Assens Harmoniorkester underholder og spiller til fællessang.
Der bliver opført et rollespil med lokale skuespillere, og der
bliver mulighed for at købe pølser, øl og vand.
Slut op og vær med til at gøre dagen festlig.
Alle er velkommen.

Bestyrelsen

Grundlovs dag 2018

LOKALHISTORISK ARKIV
RYTTERSKOLEN - EN MILEPÆL I DANSK HISTORIE
I anledning af sin 50 års fødselsdag 11. oktober 1721 lod
Fr. IV opføre 240 skoler ”de fattige til gavn” rundt om i landet
på sine krongodser. Skolerne var beregnet for bøndernes børn
og betegnelsen ”rytterskoler” skyldes, at de blev bygget på de
12 rytterdistrikter, som skulle underholde kongens rytteri.
Henrik Jørgensen blev den første skoleholder i Brylles rytterskole. Hans årsløn var 24 rigsdaler (til sammenligning fik en
ryttersoldat 34 rigsdaler). Desuden skulle han have 3 læs
brænde, 14 læs tørv à 6 tønder, 280 lispund hø, 280 lispund
halm, fri græsning til to køer og seks får samt to dages arbejde om året af hver husmand foruden fri bolig.
Religion var det vigtigste fag, og børnene skulle helst kunne
Luthers Katekismus udenad. Desuden skulle de lære at
læse samt det ”hvormed de i sin Tid kunne tjene Konge og
Fædreland”. F.eks. skulle der hver dag læses 2-4 artikler af
”Chr. V’s Danske Lov”. Skrivning og regning blev børnene kun
undervist i, hvis deres forældre betalte 8 skilling pr. måned til
materialer.
De første skoleholdere var ofte mislykkede studenter, afskedigede underofficerer, skrivere eller lignende. Henrik Jørgensen blev efterfulgt af i alt 12 skoleholdere og lærere.
Om Jørgen Henrik Petersen, der var skoleholder 1789-1808,
hedder det i biskoppens visitatsjournal 1807: ”Brylle Skoles
Ungdom; Udmærket og sjelden af Kundskaber og Dannelse.
Dens lærer Petersen, en udmærket Mand af Duelighed og
Flid i sit Embede”.
Knud Isak Adolphsen (1813-1827) modtog af biskoppen en
præmie på 12 daler for sine ”regnedrenge” – 12 drenge fra
forskellige sogne, som lærte at regne hos ham. I sin fritid var
han urmager og lavede ottedagesværker.
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Anders Jeppesen Høysholt (1827-1843) fik bevilget 15 rigsbankdaler fra Fyens Stifts patriotiske Selskab for sit virke for træplantningens fremme på egnen. Bl.a. underviste han børn
i podning af frugttræer.

Schjerning 1935
Om Jørgen Christian Rønning blev det sagt, at han var ”en
satan”. Hans efterfølger, Andreas Pinborg, som endnu huskes
af byens ældste, nød derimod stor agtelse. Hans barnebarn,
som besøgte skolen i 1960’erne, mindedes ham ”tronende på
katederforhøjningen indhyllet i store tobakståger”. En ældre
mand fortalte, at Anders Pinborg godt kunne nå at læse to
aviser i løbet af en skoledag. Når han havde læst sin avis,
sendte han nemlig en elev hen for at bytte med købmanden,
der holdt en anden avis. Da en af Pinborgs efterfølgere smilede af den historie, lød det meget alvorligt: ”Ja, men han
kunne altså lære børnene noget”.
Rytterskolen i Brylle var i øvrigt den sidste rytterskole i landet,
der blev brugt til undervisning. Fra nytår 1963 blev undervisningen flyttet til den ny skole, men skolen vedblev at være
lærerbolig til 1967, hvor den blev indrettet til bibliotek.
Af Folmer Lund Nielsen, ansat som førstelærer ved Brylle
Skole 1. november 1960, og mangeårig medarbejder ved
Lokalhistorisk arkiv i rytterskolen.
Af Folmer Lund Nielsen
Schjerning 1935

LANDSBYORDNiNGEN

SKOLELEDERENS KLUMME

Udover at være William Shakespeares fødselsdag og Sankt
Jørgens dag - I ved ham som slog dragen ihjel for at redde
prinsessen - så er den 23. april i år en særlig dag på Brylle
Skole. 23. april 2021 var den første dag siden nedlukningen
i 2020, hvor alle skolens elever var fysisk i skole. Det fejrede vi med klassebilleder af alle klasser på landsbyordningens Facebook-side.
2 dage om ugen har vi alle børn på skolen. 0.-4.klasse
er 100 % i skole mens 5. og 6.klasse er i skole indendørs
hver anden uge og den modsatte uge har 2 udeskoledage og resten hjemmefra via Zoom.
Omstillingsparathed er et ord, som har fået en helt ny
betydning for os her i Brylle Landsbyordning. Det er en
kompetence, vi i stor grad får trænet hele vejen rundt i
vores organisation. Lige fra rengøring og teknisk service
til kontorets skemalægning. Både Fællesbestyrelsen og
Landsbyordningens ledelse ønsker også her at bringe
en stor tak til vores medarbejdere som dygtigt og professionelt sørger for, at hverdagene er gode, trygge og
rige på læringsmuligheder for vores dejlige børn og elever.
At undervisningen er rykket udenfor kalder også på at
sende en tak til skolens tålmodige naboer som ugentlig
bliver fornøjet med trompet og fløjtespil, når musikskolelærerne kommer, ligesom vi har indrettet et mobil klasselokale i hockeyskuret.
Bevægelse i undervisningen er godt! Men for 5. og
6. klasse som skal have hele skoledage ude, er der behov for nogle rammer, som tilgodeser både bevægelse i
undervisningen men også det traditionelle skolearbejde.

I H. C. ANDERSENS FODSPOR
Fredag den 23. april tog 6. klasse og jeg forskud på glæderne
med udeskole – de dage, hvor eleverne skal i skole udendørs,
i de uger hvor de undervises på Zoom.
6. klasse har den seneste tid arbejdet med H.C. Andersens
eventyr og de har set tegnefilmen H. C. Andersen og den
skæve skygge.
Vi tog med bussen fra Brylle Kirke om morgenen, det var en
dejlig solskinsdag.
Undervisningen i Odense tog udgangspunkt i at gå i H. C.
Andersens fodspor, så vi besøgte først hans fødehjem, gik
gennem Eventyrhaven og opdagede skulpturer med referencer til hans eventyr.
Herefter gik vi til hans barndomshjem og derefter i domkirken,
hvor H.C. Andersens forældre er gift og han selv er konfirmeret.

Vi har valgt at ”skrue op” for udeskolen i håb om, at det
fysiske fremmøde kan minimere behovet for nødundervisning på skolen samtidig med zoomundervisningen. Samtidig er vi os bevidst, at vi også har en faglig forpligtigelse
til at gøre vores elever så dygtige som muligt, og at ikke
al undervisning egner sig til at holdes udenfor. Derfor fastholder vi stadig kombinationen af ude-undervisning
og Zoom.
Vi har med stor glæde benyttet shelterområdet ved hallen
og fået lov til at låne petanque-klubbens skur til opbevaring – mange tak! Det er fantastisk at mærke den lokale
opbakning til skolen. Vi glæder os meget over at fritidslivet er kommet i gang igen for eleverne og lægger med
stolthed skolegårds-asfalt til gymnastikklubbens dancemoves.
Hverdagen går sin gang. Skolen er stadig inddelt i zoner
inde og ude og heldigvis har vi klasselokaler, rumdelere
og plads nok til, at det kan klares uden ”forbudt bånd”.
Vi ser en enorm kreativitet i leg og samvær i elevernes
forskelige zoner – byer af huler i bålhytteskoven, tunneller
i sandkassen, rundboldspil og ”jeg melder krig” har fået
renæssance og 0.klasse har bygget egen bålplads. På
mange måder blomstrer det sociale mellem børnene, og
det er værd at glædes over samtidig med at blomsterne
springer ud og varmere tider og forhåbentlig mere ”normale” tilstande er på vej.
Her i maj måned skulle der have været ”røverspil” på
skoleskemaet. Skolen fik i 2020 bevilliget en pose penge
fra Kultur i Børnehøjde til at lave et skuespil med lokale
undertoner. Det er desværre udsat endnu en gang grundet
Corona. Vi håber, det bliver i det nye skoleår, at det kan
afvikles og være et lyspunkt at glæde sig til.
Af Betina Faaborg
Derfra gik vi det korte stykke til Flakhaven, hvor vi spiste
madpakker. På Flakhaven sagde H.C. Andersen farvel til
sin mor, da han rejste til København. Det var også her han
mange år senere blev hyldet som æresborger i Odense.
Desværre er en del af de fodspor, der er markeret på fortovet forsvundet, så det er svært at følge ruten nøjagtigt.
Med mad i maverne fandt vi tre skulpturer inspireret af H.C.
Andersens eventyr:
Konen med æggene i Kongensgade, Kejserens nye klæder
i Brandts Passage og Den flyvende kuffert i Jernbanegade.
Herefter gik turen til Kongens Have, hvor vi kiggede på
statuen af Frederik den 7., som man siger, at H. C. Andersen legede med som barn.
Herefter gik turen hjemad igen med bussen.
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LANDSBYORDNiNGEN

GAMMEL SKOLE I 3. KLASSE
På to snorlige rækker stod de klar med fletninger, vandkæmmet hår og rene negle og ventede på at blive lukket ind af
frk. Sterregård.
På skemaet var der overhøring i tabeller og udenadslære af
salmevers under kyndig vejledning af fru Bruhn.
På bedste kaptajn Jespersen maner eksercerede hr. Mikkelsen
tropperne efter devisen ”en sund sjæl i et sundt legeme”.
Flere madpakker var indpakket i brunt papir med hørsnor, og
når inspektøren kom ind, skulle man rejse sig op. Måske det
lyder bekendt for nogle af Brylleborgerens mere modne læsere
og fremtryller minder fra egen skoletid?
3. klasses fagdag var skole som i gamle dage, og i dagens
anledning var der bl.a. indrettet en skammekrog i klassen, som
heldigvis kun sparsomt var i brug. En kasse med remedier til
gamle lege blev flittigt brugt i pauserne og var med til at bevare
autenciteten.
Vi hører, at eleverne havde en fantastisk dag, men det var nu
meget rart, da de måtte være ”normale” 2021 børn igen!

HEJ TIL SKOLESTARTERNE
Et af forårets højdepunkter er helt klart at sige velkommen til
næste års skolestartere. Vi plejer at holde skolestartsmøde
på skolen, og mens forældrene sidder og bliver klogere på
alt det praktiske, kommer børnene en tur ned i deres nye
klasselokale sammen med deres kommende klasselærer,
Annette. I klassen prøver man at sidde på en plads, man
får en spændende mappe med små opgaver, en blyant og
et viskelæder. Det plejer at være så hyggeligt - og meget
spændende!
Men i år må vi ikke invitere indenfor på skolen. I hvert fald
ikke endnu. Derfor tog Annette og SFO-Mark på tur til byens
to børnehaver.
Først besøgte de Agerholm, som rykkede ned til Skurvognen Skolegruppens faste base. Her legede de forskellige lege,
sang og snakkede om det der med at gå i skole og SFO.
Dagen efter besøgte de Brylle Børnehave, hvor de mødtes
inde i Fællesskoven til ”skovturshygge”. Det var nogle rigtig
gode ture, og det var så dejligt at møde alle børnene, som
de ellers kun har mødtes med på Zoom.
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Både for børn og voksne, er det vigtigt at få sat et ansigt på,
hvem man skal mødes med efter sommerferien. Nogle børn har
større søskende på skolen, og kender derfor skolen og nogle
voksne allerede. Men andre børn er den ældste, og dermed det

første skolebarn i familien. Her er alting nyt og stort, og det er
vores opgave at sikre en tryg skolestart.
Alle børn fik en lille gave med hjem fra skolen - nemlig et
skolekit, så de kan øve lidt på bogstaver og tal, inden det
for alvor går i gang efter sommerferien.
Vi håber stadig på, at børnene kan nå at komme indenfor
på skolen inden sommerferien. Og at de to børnehavegrupper måske kan nå at møde hinanden.
Men intet er sikkert endnu - og intet er som det plejer at
være. På nær en ting: Sommerfuglene i maven på de nye
skolestartere er ligeså store som altid. For det er stort at
skulle starte i skole!

LANDSBYORDNINGEN

AGERHOLM GÅRDBØRNEHAVE OG VUGGESTUE
Foråret er kommet til Brylle, og vi nyder det i
fulde drag ovenpå en kold og ofte våd vinter.
Flyverdragter, uldne huer og vinterstøvler er
afløst af termotøj og kondisko, og børnene
er ligeså kåde som små lam på marken.
Agerholm Gårdbørnehave & Vuggestue er
– som navnet fortæller – en gårdbørnehave/
vuggestue med fokus på natur, dyr, udeliv,
”fra jord til bord”, bevægelse og pædagogiske aktiviteter der relaterer til det.

Coronaen sætter stadig dagsordenen på mange måder i
vores samfund, men heldigvis er det ikke noget, børnene
mærker i hverdagen. Mange af dem kan slet ikke huske
før d. 11.3.2020, og det er helt normalt at vaske hænder
mange gange om dagen, blive afleveret og hentet i
garderoben, ikke have ret meget legetøj osv. Vi oplever, at
børnene trives i forudsigeligheden, strukturen og rutinerne
sammen med deres kammerater.

Vi byder også på mere og andet end det,
bl.a. har vi en meget dygtig musik og dramapædagog ansat, der ofte tager guitaren med
ud, og hvor spontan sang og fællesskab
opstår på magisk vis. Det er netop magisk,
når selv det mest generte barn tør udtrykke
sig gennem sang og drama, eller når et lidt
uroligt barn hjælpes igennem en svær situation.

Dorrit Arnecke

Med disse ord ønsker vi alle i Brylle en rigtig god sommer.

Der bliver lavet hatteteater, dukketeater og små
forestillinger rundt om på legepladsen. Nogen
gange er det planlagt, andre gange spontant.
Børnene medinddrages og alle byder ind med det,
hver enkelt nu formår, men vigtigst af alt, så er der
plads til alle.
Ofte ser vi, at børnene tager det med videre i deres
leg med kammeraterne, og det er en god metode
til at styrke fællesskab og selvværd for børnene.
Vuggestuen er kommet godt på plads i stuehuset
igen efter et halvt år i fællesrummet i børnehaven.
Det er dejligt at opleve, hvor fint det er gået, og
hvor hurtigt børnene har taget det til sig. Vi har taget imod mange helt små børn, så det er de nære
ting, der er i højsædet i disse måneder. Vi deler
børnene i mindre grupper om formiddagen og til
frokost, så vi bedre kan tilgodese det enkelte barns
behov. De lidt større vuggestuebørn kommer på
små ture i området og på børnehavens legeplads,
hvor de hilser på dyrene, tumler på bakken og
leger med deres store kammerater og søskende,
ligesom de udfordres med både motorik, sanglege,
kreative aktiviteter og mange flere spændende ting.
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FODBOLD FOR “DE GAMLE”

Fodbold for ”de gamle” i Brylle & Tommerup
Forår 2021
Blot til information, hvis nogen skulle have lyst til at
spille med, så har klubberne Brylle og Tommerup i
forening holdene:
Mandage
Tirsdage
Onsdage
Torsdag

Platin (50+)		
Guld (58+)		
Old Boys (30+)		
Veteran (45+)		

7-mands
7-mands
11-mands
11-mands

De to 7-mands-hold er blevet til på bekostning af
det 11-mands-hold vi havde om tirsdagen, det er
simpelthen delt i to – jeg tror det var den rigtige
beslutning, men det kan jeg nok bedre svare på
om et års tid.
Coronarestriktioner – det er snart ikke til at holde
styr på, hvor mange man må være på banen, hvor
mange der må være pr. omklædningsrum, hvis
man må klæde om og bad må man ikke tage.
Men det skal jo gå og man kan vænne sig til meget.
Platin-holdet – vi har tabt de to første kampe, men
vandt den tredje, så må vi se hvordan det går på
Tåsinge i morgen. Vi har en ret snæver trup, men
så låner vi os lidt frem – jeg håber på nogle tætte
kampe, for vi vil hellere spille en god kamp og
tabe 2-1 end at vinde 8-0.
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Veteran-holdet – jeg er også holdleder for dette hold og
her har vi en lidt bredere trup. Vi lagde ud med at vinde
de første to kampe 1 – 0, så her lå vi nr. 1 – hvilket er
længe siden. I tredje kamp spillede vi hjemme mod
Agedrup, som i 1. halvleg formåede at komme i front
0 – 3, trods vi også havde en del store chancer. I anden
halvleg kom vi bedre fra land og trods en udvisning
fik vi reduceret til 1 – 3 og 2 – 3, som trods chancer til
udligning, blev slutresultatet.
Nu håber vi bare på, at vejret bliver lidt varmere, så er
det unægtelig lidt hyggeligere at grille sammen efter
vores hjemmekampe og at covid-19 tillader at vi må
spise sammen i klubhuset.

Jeg ønsker alle en god sæson.

Med venlig hilsen
Peter Gade
Veteran- og Platinholdet

BRYLLE BOLDKLUB
TENNIS
Forår 2021
Så skulle tennissæsonen gerne været kommet i gang igen
håber vi - og at coronatiden er godt overstået så det kan
begynde at blive lidt normalt igen.
Tennisbanerne har Mogens og Hans gået og gjort klar sæsonstarten, bl.a. også fordi at de selv meget gerne vil ud og spille
igen. De skal have en STOR TAK for det arbejde som de har
gået og gjort.
Og ellers skal man huske at passe på banerne når I har spillet
på dem, så alle kan have glæde af dem i hele sæsonen, og
huske IKKE at spille på dem hvis de er for bløde, så man laver
spor i dem. Det er det samme vi siger til jer hvert år, også at
man skal huske at vande banen inden at man spiller, hvis den
er meget tør og igen når man er færdig med at spille.
Alle tennisspillere ønskes en rigtig god sæson, og vi håber på
dejligt tennisvejr.
God kamp til alle.
Brylle Tennis

PETANQUE
Så spiller vi igen, efter en lidt
stille vinter.
Kom endelig, og spil sammen
med os.
Vi er ca. 30 der spiller
tirsdag kl 18, og
lørdag kl 10.
Vores baner ligger langs
Brylle Fritidscenter.
Alle er meget velkommen.
Yderligere oplysninger
Maja 27121662
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De seje U15 piger i Brylle Boldklub.

U15 PIGER

Efter en lang pause væk fra fodbolden, fællesskabet og
de fantastiske omgivelser i Brylle Boldklub, er vi tilbage
med mere kærlighed til spillet - og nok også til hinanden,
da savnet har været stort.
Da restriktionerne begyndte at tillade udendørs arrangementer, samlede vi os til fællestræning på vores multibane.
Vi har trænet udendørs i alt slags vejr, men det har været
det hele værd.
Sæsonen er i gang, og vi er kommet rigtig flot fra start.
Pigerne har klaret det så flot og vi ligger godt i tabellen.
Mange af de gode ting vi arbejder med på træningsbanen, er pigerne bare gode til at tag med ind til kampene.
Kæmpe ros til alle spillere.
Vi er en stor gruppe på 18 piger og alle er stort set til
træning hver gang, hvilket giver nogle fede træninger. Vi
arbejder derfor på at tilmelde os 9 mands efter sommerferien, da pigerne er 100 % klar til dette.

Også tak til alle forældrene, søskende og bedsteforældre som altid støtter holdet. Det sætter vi alle omkring
holdet stor pris på. – Vi kalder jer vores KÆRLIGE
FANS.
Alle vores træninger ligger tirsdage og torsdage fra
17.00 - 18.15, og sidder der spillere ude i Brylle og
omegn som ønsker at blive en del af et stærkt pigehold, hvor værdierne og sammenholdet er i top, så
skal I endelig bare kontakte os eller komme op og
få en prøvetræning.
De bedste hilsner
Jesper Petersen - Træner
Morten Juel Jensen - Holdleder
Kim Jørgensen - Holdleder
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BRYLLE BOLDKLUB

TROLDEBOLD

Troldebold for de 3-5 årige
Træner Poul Krog
Træningstid:
Tirsdage fra kl. 16.15 - 17.00
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VERNINGE HUSFLID

KURSER

I sommerferien tilbud for børn
Filteværksted for børn på Verninge skole
Mandag 28. juni – onsdag 30.juni kl. 10.00 – 15.00
Der laves mange fine og sjove ting
Og nye venskaber opstår.
Husk stor madpakke og noget at drikke.
Underviser Ragnhild Hansen
Vi ses på skolen, Langstedvej 1, 5690 Tommerup
Pris : 435 kr. - Kurset henvender sig for børn fra 6 år.
KREATIVE DAGE 19. – 23. juli 2021
Trædejning
Smedning
Tegning og akvarel
Pileflet
Plantebaseret mad
Bogbinding
Knivmageri
Senhugning
Skrot – værksted
Hækleværksted
Smykker
Sy – værksted
Filteværksted
Værkstederne er fordelt på forskellige lokaliteter
også på brylle skole.
Børn under 12 år ifølge med voksne.
Pris 1075 kr – børn 550 kr. kurset kl. 10.00 – 15.00.
Mere info tlf. 64762294/24943556
Sidste tilmelding den 1. JULI
Tilmelding og info: www.verninge.husflid.dk
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BRYLLE FORSAMLINGSHUS
AF HJERTET TAK

Af hjertet TAK til de mange, som har bakket op omkring salget af
andele til Brylle Forsamlingshus.
I har købt for små 15.000 kr. hvilke vi har kunnet afdrage på det lån,
som vi måtte optage for at få det nye tag på.
Vi takker også vores trofaste annoncører gennem mange år, som
også i år har fornyet deres annonce på vores hjemmeside, selv om
vi stort set har haft lukket i det sidste år.
Der skal også lyde en tak til Assens Kommune for den hjælpepakke
som samlingssteder kunne søge støtte i, og som også vi fik del i.
Vi er trods alt kommet godt igennem corona tiden, og nu glæder vi
os til, igen at kunne leje huset ud til jeres fester, ligesom vi glæder
os til at byde velkommen til kommende arrangementer i huset.
Bestyrelsen

RIDE KLUBBEN

DANMARK DEJLIGST KONCERT!

Vi her i Tommerup Rideklub håber og tror på, at vi efter et års
Coronapause, igen afholder Danmark Dejligst Koncert i den
kommende sommer.
Vi er igang med planlægningen og koncertdatoen bliver
lørdag d. 21/8.
For nye tilfyttere og andre som ikke har deltaget i tidligere år,
vil jeg kort opsummere konceptet, omkring Danmark Dejligst
Koncerter.
Havekoncerter som de oprindelig og stadig bliver kaldt, blev
startet af Rasmus Nøhr m.fl i 2012. og ideen er at indgangen
er gratis for alle. Det er et familiearrangement, som starter
midt på eftermiddagen. Der er forskellige aktiviteter for børn,
bla. ponyridning, ansigtsmaling, hoppeborg/pude, halmborg
og lege/spil. Og dette imens musikken spiller i haven, hvor
der kan købes drikkevarer og mad.

Sæt kryds i kalenderen 21/8. Efter den svære tid, håber
vi at se en masse glade mennesker til en hyggelig eftermiddag og aften i Manngårdens have, på adressen
Toftevej 50, Render 5690 Tommerup.
Hilsen Kjeld
Tommerup Rideklub

Alberte Winding og
Andreas Fuglebæk

Alberte Winding

Musikprogrammet er endnu ikke helt på plads, men vi håber
på 4-5 bands. Endeligt program bliver lagt op på Danmark
Dejligst Facebookside og Brylles Facebookside, forhåbentlig
i slutningen af april.
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BYD EN TILFLYTTER VELKOMMEN
Hjælp til med at byde tilflyttere til Brylle velkommen.
Ambassadørordningen i Brylle hvor tilflyttere bydes velkommen til byen, er for fremtiden ændret til en permanent
NABO/GENBO-ORDNING.
Vi har derfor brug for din hjælp. Har du som genbo eller
nabo kendskab til, at der er tilflyttere som du mener skal
bydes velkommen og have en “velkomstpose”, er du meget
velkommen til at lave en aftale med Gerda om at hente en
velkomstpose som du kan aflevere.
Du behøver dog ikke være
direkte nabo/genbo, men
skal bare have lyst til at
byde en tilflytter velkommen. I posen er der forskelligt oplysende materiale om
Brylle og foreningslivet m.m.,
en flaske vin, lidt chokolade
og en pose kaffe doneret af
Brugsen.

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

Så har du har lyst til at byde din nye nabo eller genbo velkommen til Brylle, kan du henvende dig til Gerda Sørensen på
mobil. nr. 40288925 eller via mailadresse Gerda@fuglesang.dk
Venlig hilsen Lokalrådet

BEDRE BILLEDER TIL BRYLLEBORGEREN
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 interessante 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 mailprogrammer 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 kilobyte (KB), megabyte (MB) eller pixels. Billeder med flere pixel
giver flere detaljer og det bedste resultat.
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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

GUIDE TIL BRYLLEBORGEREN
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
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BEBOER FORENINGEN
FOR

BRYLLE OG OMEGN

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne takke de mange husstande
der støtter os. Men skulle der være en enkelt eller 2 der ikke har
nået at betale for 2021 kan det godt nåes endnu og derfor har vi
igen denne lille opfordring i bladet.
Vi havde håbet at kunne annoncere generalforsamlingen i dette
blad, men i skrivende stund har vi grundet restriktionerne ikke
mulighed for at tage endelig beslutning om datoen.
Vi ser i foreningen frem til at vi forhåbentlig kan få lov at holde
Skt. Hans igen i år. Ud over det glæder vi os umådeligt til at
kunne mødes igen, både i bestyrelsen, men sandelig også til
aktiviteter med byens borgere.
Medlemskab
Du kan betale de 125 kr. i årligt kontingent på MobilePay nr.
227207
Alternativt: Netbank via Girokort indbetaling:
Kort nr. +73 nr. 86411261
Husk at anføre gadenavn og husnummer.
Eller bankoverførsel: Reg.nr. 6810 Konto nr. 1193602
Ps. Husk at anføre gadenavn og husnummer.
Venlig hilsen
Formand Tommy Dalgaard

Medlemmer i Beboerforeningen kan med rabat leje nedenstående udstyr.

Medlemmer i Beboerforeningen kan med rabat leje nedenstående udstyr.
Telt 6x6 m

Medlem Weekend
600

Medlem uge Ikke medlem Weekend
1000
1000

Medlem Weekend
1200
Telt 6x6 mTelt 6x12
600m

Medlem uge Ikke medlem Weekend
16001000
1500
1000

1 Bord m. stole 100
Telt 6x12 m
1200

1600

1 Bord m. Lyskæder
stole 100

100

150

Lyskæder Havetromle
100

50

SoundBoks2
Havetromle
50

400

100

150

1500

200

200

300

100 300

175

650 175

700

Ikke medlem uge
1500

Ikke medlem uge
2000
1500
2000

300

300
300
300

1200

Såfremt der er opstår skader på det lejede kan der kræves betaling eller modregnes i depositum.
SoundBoks2
400
650
700
1200
SoundBoks2,
telt kan
ellerder
udstyr
er 1000.kr.eller
(undtaget
er lyskæder
og havetromle)
Såfremt derDepositum
er opstår for
skader
på det lejede
kræves
betaling
modregnes
i depositum.
Alle bestillinger og spørgsmål vedr. leje af telte og tilhørende udstyr sker ved henvendelse til
Depositum for SoundBoks2, telt eller udstyr er 1000.- kr. (undtaget er lyskæder og havetromle)
Henrik Gabs - mobil: 4088 1880 / mail. gabs@henrikgabs.dk
Alle bestillinger og spørgsmål vedr. leje af telte og tilhørende udstyr sker ved henvendelse til
Alle bestillinger og spørgsmål vedr. leje af SoundBoks2 sker ved henvendelse til
Henrik Gabs - mobil: 4088 1880 / mail. gabs@henrikgabs.dk
Michael Nørgaard Andersen - mobil: 4016 2640 / mail. michael.n.andersen@hotmail.com
Alle bestillinger og spørgsmål vedr. leje af SoundBoks2 sker ved henvendelse til
Alle priser er forudsat at man selv sørger for afhentning og aflevering. Ønskes hjælp til op- og
Michael Nørgaard Andersen - mobil: 4016 2640 / mail. michael.n.andersen@hotmail.com
nedtagning og/eller levering, aftales betaling herfor i hvert enkelt tilfælde med udlejer.
Alle priser er forudsat at man selv sørger for afhentning og aflevering. Ønskes hjælp til op- og
Beboerforeningen for Brylle og omegn
nedtagning og/eller levering, aftales betaling herfor i hvert enkelt tilfælde med udlejer.
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LIDT OM MEGET

Assens Kommune ville så ikke vide af sin Rytterskole,
og dog! Det vil kommunen gerne, men den vil ikke
bruge penge på at beholde den, så den skal sælges.
Dog kan det oplyses, at formanden for Rytterskolen,
15. april, modtog den oplysning fra kommunen, at ”en
beslutning om salg af Rytterskolen er sat på pause til 22.
februar 2022”. Jeg har fået oplyst, at det desværre kun
er salgsdatoen, der er rykket, men lad os håbe, at det
arbejde, der fra forskellig side er gjort for at forhindre et
salg, vil få kommunen til at tænke sig om en ekstra gang,
også i henseende til at gøre en mulig Brylleovertagelse
favorabel. På en måde må jeg vel forstå beslutningen om
salg, for det af kommunalbestyrelsen vedtagne omfattende nybyggeri i Assens By er en bekostelig affære,
og pengene hertil skal jo findes. Det sker så for en dels
vedkommende i den nordlige ende af kommunen – blandt
andet i Brylle. Jeg finder det bare trist, at kommunen ikke
længere ser det som sin opgave at opretholde ansvaret
for sin eneste rytterskole, der ovenikøbet er velbevaret,
og gennem mange år har tjent et godt og bredt kulturelt
formål i Brylle. Når kommunen promoverer sig over for
omverdenen i bestræbelserne på at skaffe bosættere
og turister, er det da også et godt argument at kunne
fortælle om en velbevaret historisk rytterskole, der stadig
holdes i fin og funktionsdygtig stand. Det er da relevant
at kunne informere om, at kommunen er optaget af at eje
og vedligeholde en række seværdige historiske bygninger.
Den slags interesserer turister.

I Solkrogen udvider Storm med seks nye boliger, og de
bliver hurtigt udlejet, for der er mange ældre, der ønsker
at sælge deres hus i Brylle, og som ønsker at flytte til noget mindre i Brylle – i en bolig, som ikke kræver så mange
timer at vedligeholde. Den gamle forfaldne firelængede
sulegård er nu endelig væk, og på det store areal forventer vi en hel del nye boliger. Tove og Leo Nymann Andersens store gamle bolighus, Birkevej 1, er i gang med
omfattende fornyelse. Renoveringen har trukket ud, men
resultatet tegner godt, og her skulle blive 6 lejligheder. På
brandtomten længere nede ad Birkevej bygges også, og
her skulle der blive plads til 3 familier.

I disse tider tales meget om grønt - grøn omstilling. I store
områder op til Brylle har Vandcenter Syd plantet mange
træer, som giver os store rekreative områder. Stisystemet
benyttes flittigt, og på bænkene kan man slappe af, mens
man kigger på det skotske højlandskvæg. En madpakke
kan indtages i det flotte shelter eller på en af bænkene.
I denne coronatid benytter mange den gode mulighed
for at komme ud og nyde naturen. Jo, Brylle har en god
beliggenhed og let adgang til meget. Der er også kommet
bedre styr på den gennemkørende trafik med opsat intelligent styret lyskurv, om end noget ventetid har indfundet
sig.
Brylle, Tommerup, Vissenbjerg og Årup ligger i det nordlige bælte af Assens Kommune, den selv har betegnet
”indflytterbæltet”. Navnet er fortjent, for det er her, den
absolut største indflytning finder sted. Brylle er et godt
eksempel. Tænk f.eks. på Krybilyparken, hvor der allerede
bor over 150 personer.
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STAUDEHAVEN

Nogle vil sikkert høre, hvordan det går med Staudebrigaden her i coronatiden. Hertil er at sige, at brigaden, der
yder frivilligt arbejde på en del af kirkens område, efter en
lang julefred atter er i fuld gang. For tiden er vi 9 mand,
men vi blev i starten delt op i 2 hold af hensyn til begrænset forsamlingstæthed. Staudehaven er bragt i fin forårsklar stand, omend der er plads til nye stauder. Dem er vi
ved at finde frem til. En stor trailerfuld kompostmuld er
hentet i Ellehaven og fordelt over staudehavens bede, så
de skal nok blive så frodige som i fjor. To fra staudehaven
hjalp Flemming med at hejse flagstangen - flaglinen var
bristet. Minder billedet ikke om Iwo Jima februar 1945?

Vi har heldigvis en del at glæde os over. Foråret er efter
lang tids venten og drilleri kommet til os, mange er blevet vaccineret, skole- og børnehavebørn har atter indtaget lokalerne, og der spilles på boldbanerne. På en
cykletur sidst i april, så jeg en lang gul række komme
mig i møde. Det var op mod 50 motionister i gule sikkerhedsveste og jo, det var vor succesrige cykleklub,
Senior Bike Tommerup, der atter var i gang.
Torsdag 22. april åbnede foreningen, Rådhuskælderens Venner. Det skete med en hyggelig gåtur ud i
det smukke grønne og spændende område omkring
Kirkebjergsøerne i Tommerup, hvor hvide anemoner
og smørblomster har travlt, og forsythiaen står i flor.
Foreningens mange indendørs holdaktiviteter med op
til 10 deltagere startede mandag 26.april. Generalforsamlingen er fastsat til tirsdag 1. juni, og flere busture
og øvrige arrangementer er i støbeskeen, hvis Mette
Frederiksen tillader det. Der ER lys over land!
Og dog - 24. april måtte Assens Sogn lukke ned,
mindst en uge frem. Alle 3 kriterier for aktuel smitte
var desværre opfyldt: Mindst 400 smittede pr. 100.000
indbyggere de seneste 7 dage, mindst 20 smittede
personer de seneste 7 dage, og en positivprocent på
mindst 2 de seneste 7 dage. Ingen kan vide sig sikre,
kun håbe.
Ole Sand
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EN OPFORDRING

I Assens Kommune har vi 2 såkaldt lokale aviser, der beretter
om stort og småt i vor kommune, og som bringer annoncer
fra forretninger og virksomheder samt salg af ejendomme
mm. Konkurrence er altid godt, og vi håber derfor, at begge
lokale aviser fortsat vil og kan udkomme.
Den største af de 2 lokale aviser er ubetinget Lokalavisen,
der har redaktion i Assens By og er en del af den store
Fynske Bladfond. Folkebladet er i privateje og har redaktion i
Aarup og dækker primært den nordlige ende af kommunen,
altså også vort lokalområde. Ingen avis kan udgives, uden
den har indtægter, og de hidrører fra annoncer af forskellig
art. I konkurrencen om annoncer med den store Lokalavisen
har det mindre Folkebladet det meget svært. Det er tydeligt
at se, at langt de fleste annoncer bringes i Lokalavisen.
Min opfordring er: Brug Folkebladet i større udstrækning til
jeres annoncer. Folkebladet er altid positivt indstillet, når vi
sender materiale til det, og også af den grund skulle vi meget
nødigt miste den lokale avis.
Ole Sand

Hair by Nybo
Tlf 51 82 77 88

Skolevej 7A
5690 Tommerup
Online booking:

Hairbynybo.dk
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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
Sekretær: Hanne Winther hannew@ofir.dk
Bestyrelsen:
Henrik Gabs - gabs@henrikgabs.dk
Anette Clemmesen
anettebrolykkepedersen@yahoo.dk
Martin Aalund
Mette Bærentsen mettebc84@hotmail.com
Michael N. Andersen michael.n.andersen@hotmail.com
Brylle Boldklub
Formand: Poul Krog poulmkrog@sport.dk
Ungdomsformand: Michael Winther mwinther82@gmail.com
Senior ansvarlig: Kent Kirkegaard kirkegaardkent@gmail.com
Kasserer: Anne Marie Sørensen kasserer.bryllebk@gmail.com
Johnny Godbergsen johnnygodbergsen@hotmail.com
Brylle Forsamlingshus
Formand: Kai Hou formand@brylle-forsamlingshus.dk
Udlejer: Irene Hou info@brylle-forsamlingshus.dk
Brylle Fritidscenter
Formand: Henning Berg h-berg@email.dk
Næstformand: Allan Krog allankrog@gmail.com
Kasserer: Finn Henriksen finnbhenriksen@sol.dk
Sekretær: Gittemai Roger mentorgittemai@gmail.com
Bestyrelsesmedlem: Kent Henriksen kent@polsterogdesign.dk
Forsamlingshusrep: Kai Hou
formand@brylle-forsamlingshus.dk
Gymnastikrep.: Frederikke Frehr
fritidscentret@bryllegymnastik.dk
Boldklub: Anne Marie Sørensen
kasserer.bryllebk@gmail.com
Beboerforeningsrep: Anette Clemmesen
anettebrolykkepedersen@yahoo.dk
Brylle Gymnastikforening
Formand: Dina Dorthea Korspang formand@bryllegymnastik.dk
Næstformand: Christina Andreassen naestformand@bryllegymnastik.dk
Kasserer: Frederikke Frehr Kristensen kasserer@bryllegymnastik.dk
Bestyrelsesmedlem: Kristina Pilekær Sørensen,
Christoffer Vestergaard Jensen,
Casper Larsen og Mette Wehner
Suppleant: Louise Bernth og
Mette Kirkegaard Bærentsen
Badminton: Frederikke Frehr Kristensen badminton@bryllegymnastik.dk
Gymnastik: Dina Dorthea Korspang
gymnastik@bryllegymnastik.dk
Brylleborgeren: Christina Andreassen brylleborgeren@bryllegymnastik.dk
Lokalhistorisk Arkiv
Formand: Bjarne Christensen tobovej@hotmail.com
Arkivleder: Margit Egdal ellelunden@msn.com
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Tommerup Rideklub
Daglig leder: Kjeld Frederiksen
Formand: Carsten Louis Larsen carstenlouislarsen@gmail.com
Kasserer: Henrik Skov hskov35@gmail.com

29 46 63 53
29 80 51 12
27 14 19 76
40 88 18 80
25 70 16 98
26 81 95 45
24 94 36 50
40 16 26 40

23 83 41 62
30 80 70 40
29 91 73 69
60 22 61 35
29 43 44 49

64 75 16 57

61 76 32 64
60 88 19 25
21 60 64 68
20 16 70 00
40 34 03 78

23 96 26 92
60 22 61 35
25 70 16 98

23 96 26 92

23 96 26 92

24 65 58 29
64 87 14 23
40 35 77 81
25 53 24 63
28 26 55 44

Brylle Landsbyordning
Leder af landsbyordningen:
Betina Faaborg - bebfa@assens.dk
SFO: Betina Faaborg - brylleskole@assens.dk
SFO:
Agerholm Børnehave
Agerholm Vuggestue
Dorrit Arnecke - doarn@assens.dk
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
Formand: Vagn Top - formand@bryllekirke.dk
Næstformand: Pia Schmidt formand@bryllekirke.dk
Kasserer Trine Hermann budget@bryllekirke.dk
Frivillig ansvarlig: Ib Sørensen frivillig@bryllekirke.dk
Kirkegård og bygning: Gunhild Jørgensen staaendeudvalg@bryllekirke.dk
Kirkeværge / aktiviteter: Birthe Sørensen aktivitet@bryllekirke.dk
Stedfortræder: Maja Nors
Stedfortræder: Dortrhe Bruun-Petersen
Graver / medarbejderrep.: Flemming Nielsen graver@bryllekirke.dk
Organist / redaktion: Peter Thomsen redaktion@bryllekirke.dk
Brylle Private Børnehave
Leder: Amalie Wright Jørgensen, pædagog
Formand for bestyrelsen: Martin K. Pedersen
E-mail: martin@danskerhvervsassurance.dk

64 74 65 77
64 74 65 83
25 23 28 25
30 45 48 03
30 45 48 18
64 74 66 72

64 75 13 17
22 47 07 77
40 98 23 88
28 78 28 80
52 11 28 38
23 95 60 54
24 46 38 56
27 12 16 62
26 23 13 97
61 14 41 98
20 44 82 77
53 60 71 15
61 60 43 99

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

28 29 15 87
40 33 21 49
28 71 37 92
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
E-mail: martin@danskerhvervsassurance.dk
Næstformand: Morten Korspang
E-mail: morten@korspang.dk
Kasserer: Mogens Tøttrup,
E-mail: amtott@hotmail.com
Valgt Bestyrelsesmedlem: Kai Hou
E-mail: kai.hou.brylle@gmail.com
Valgt Bestyrelsesmedlem: Mikkel Olsen
E-mail: swobber@gmail.com
Udpeget Bestyrelsesmedl.: Bettina Bek Faaborg
E-mail: bebfa@assens.dk
Udpeget Bestyrelsesmedl.: Tommy Poulsen
E-mail: tommy@poulsens.dk
Udpeget Bestyrelsesmedl.: Henning Berg
E-mail: h-berg@email.dk
Udpeget Bestyrelsesmedl.: Tommy Dalgaard
E-mail: tommydalgaard@hotmail.com
Suppleant: Pia Vittrup
E-mail: roger.vittrup@gmail.com
Suppleant: Marie Louise Larsen
E-mail: ml.larsen@me.com
Ambassadør: Gerda Sørensen
E-mail: gerda@fuglesang.dk
Tilforordnet : Vagn Top
E-mail: vagn@ferie-fyn.dk
Assens Kommune kontakt: : TSteen Søgaard
E-mail: stspe@assens.dk
Redaktionsudvalget BrylleBorgeren
Betty Nielsen, Kildemaden 5
arneogbetty@gmail.com
Tommy Dalgaard, Mads Hansensgade 9, Brylle
tommydalgaard@hotmail.com
Maud Hansen, Toftevej 11, Brylle
info@mh-kontorservice.dk
Layout: Anne Vibskov
anne@vibskov.dk

61 60 43 99
22 91 70 00
40 16 60 37
22 84 46 71
25 41 94 38
42 72 02 98
40 78 37 00
61 76 32 64
29 46 63 53
21 99 19 01
51 51 21 86
40 28 89 25
22 47 07 77
51 37 44 61

20 87 72 20
29 46 63 53
40 98 40 46
20 89 95 53
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Brylleb

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

orgeren

Grafisk opsætning 0g Layout af annoncer,
visitkort, flyers, plakater, roll-up,
skoleskrifter og bøger mm.
Fotografering • Bestiling af tryksager.

Vibskov
Grafisk Design

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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DET SKAL

BYGGES
VAEK

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

57427

STARK
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Møllebakken 34 • 5690 Tommerup
Tlf. 6376 1200

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
Online booking

Vi finder en tid, der passer
dig
HairbyNybo.dk

Tlf 51 82 77 88
5690 Skolevej 7a
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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

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

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
91 · 5690 Årup · 40 48 33 83
BredgadeBredgade
32 � 5560
Aarup � 24 75 33 83 / 40 48 33 83
Søndergade 5 � 5620 Glamsbjerg � 21 75 33 83

NYT SPORTSUDSTYR?

TjekSPORTSUDSTYR?
det store udvalg i din lokale
NYT

INTERSPORT butik eller på intersport.dk

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

DE

• Hvidevarer • Køkken • Garderobe • Brugskunst
• El-artikler • Bad
• Belysning • Små-el
Knarreborgvej 30 • 5690 Tommerup • Tlf. 64 75 16 40

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

www.eldoradoweb.dk

DET ER
FAGMAND
EN,
DER ER
BAGMAND
EN!

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

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

YLLE

U

B

O

5690 Tommerup

B

BR

Brylle Industrivej 9

LD KL

MurerMester
MURERMESTER
Henrik
svendsen
HENRIK
SVENDSEN
TOMMERUP
ST.
toMMerup
st.

TLF.
64762601/ /40164208
40164208
tlf.
64762601

CVR 40 12 08 82

www.atm-consult.dk

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

