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LEDER

RIDE
KLUBBEN
V/ KJELD FREDERIKSEN

Indledning:
Formentlig er mange fra Brylle bekendt
med eksistensen af Tommerup Rideklub,
som holder til på Manngårdens Ridecenter i Render. Kører man små 2 km ud af
Toftevej, møder man Rideklubben, som
har eksisteret siden 1989.

Rideklubben:
Fundamentet i Rideklubben er elevskolen,
hvor børn og voksne rider, som regel en
gang ugentlig. Undervisningen foregår på
vores heste. Der er hold alle hverdage og lørdagen er
forbeholdt mindre børn og nybegyndere. Enkelte heste
er også udlånt i parter, som kan være starten til køb af
egen hest. Elevtallet er støt stigende med ca. 70-90
ugentlig. Udover selve ridningen, går der jo ofte flere
timer før og efter, med pasning osv. Og hermed har vi
med garanti kommunens billigste pasningsordning for
børn og unge.
Udover elevskolen, er der også privat opstaldning
af heste. Denne gren indebærer både tilridning af
ungheste og videreuddannelse af heste og ryttere,
ofte med deltagelse i diverse stævner. Heste tages
herudover ind for avlere og gøres salgsklare.
Året igennem er der i klubregi et utal af arrangementer.
Bl.a. kan nævnes klubstævner, elevstævner, føl- og
plageskue, stævner og kåringer for flere avlsforbund,
ponygames mm.

Koncerter:
Mange kender os måske også for vores koncerter i
haven. Det startede for 5 år siden, hvor vi sammen
med DANMARK DEJLIGST afholdt den første koncert.
Konceptet med “Gratiskoncert”, så vi som en god
idé. Alle kan få en hyggelig eftermiddag og aften.
Klubben tjener så lidt ved salg af øl/vand, mad, kaffe/
kage mv. Efter et par år indgik vi aftale med Brylle
Forsamlingshus, som efterfølgende, har stået for
madsalg.
Som nævnt andet steds i bladet, er vi igen i år
på koncertvognen - så sæt kryds i kalenderen
lørdag den 24. august. Håber at se rigtig mange
til nogle hyggelige timer. Skulle vejret vise sig fra
sin allerværste side, er det ingen hindring. Vi har
ridehuset.
Kjeld Frederiksen
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BRYLLE GYMNASTIKFORENING
BRYLLELØBET2019

Tak til alle deltagere ved årets Brylleløb, og ikke mindst alle
de frivillige der gør det muligt at afholde løbet. Vi sætter
stor pris på at så mange hjælpere år efter år hjælper med
at gennemføre løbet – både de der står på ruten og de der
hjælper tilbage på pladsen, både før, under og efter løbet.
Uden jer var det ikke muligt.
Løbet blev igen i år afviklet i forbindelse med Brylle Byfest.
Vejret var en smule ustadig op til løbet, men alligevel sendte
vi 125 løbere over startlinjen, og næsten alle nåede i mål
inden vi fik en ordentlig regnbyge.
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Det er fantastisk at se så mange lokale løbere, og hvordan
Brylleløbet er et løb for hele familien. Især børnene udgør en
stadig større del af løbet – hvilket vi er rigtig glade for. I år
stillede hele 59 børn til start (33 børn på 3 km, 25 børn på 5
km og 1 barn på 10 km ruten).

BRYLLE GYMNASTIKFORENING

RESULTATER2019

Resultaterne for løbet blev som følger:

Kategori
Piger 0-14 år

Drenge 0-14 år

3 km
1. Sofiia Roger
2. Freya Aaskov
3. Cecilie Larsen

5 km

10 km

1. Rasmus
Andersen
2. Anton Norman
Moustgaard
3. Loen
Avrandsen

Barn 0-14 år

1. Peter Boelck
2. Sofie Damby
Jensen
3. Rasmus
Hermansen

1. Jonas Rose
Thorup

Kvinde 15 år +

1. Louise Norman
Moustgaard
2. Charlotte Buhl
3. Linn Avrandsen

1. Jutta Prip
2. Dina Korspang
3. Maria
Hermansen

1. Charlotte
Tomhav
2. Lisbeth Kring
Jensen
3. Kristina
Sørensen

Mand 15 år +

1. Peder Nortman
Frederiksen
2. Joachim
Ludvigsen
3. Jacob Norman
Moustgaard

1. Michael
Kjærgaard
2. Dennis Nielsen
3. Brian Krusell
Howitz

1. Sebastian
Tøttrup
2. Martin Hygum
3. Uffe Lund

3 KM

5 KM

10 KM
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BRYLLE GYMNASTIKFORENING
VI HAR BRUG FOR DIG

BGF - FRIVILLIGKLUB

EN DEL AF BRYLLE GYMNASTIKFORENING

Vi har brug for dig!
Frivillige skaber liv
I Brylle Gymnastikforening er der plads til personlig
udvikling. Vær med i et udfordrende fællesskab, der
skaber rammer for idrætslivet.

•
•

Rejse telt Brylleløbet

Frivillige og valgte i BGF, er grundstoffet i udvikling af
idrætsarbejdet i vores lokale forening.

•

Stå i ved bod til opvisning/Brylleløbet

•

Bage en kage

På holdet har vi et godt samarbejde, hvor vi vægter
fællesskab og en rar atmosfære højt.
Vi skal hver især bidrage, med det vi er gode til, og det vi
gerne vil udvikle os på.
Pt. er der 6 bestyrelsesmedlemmer ca. 20 frivillige til at
bakke op om det store arbejde, som det kræver at drive
en succesfuld forening.
Brylle Gymnastikforening er kendt som en dynamisk og
attraktiv gymnastikforening, som vægter at holde børn og
voksne i bevægelse.

•

Opstilling af stole - opvisning

•

Oprydning - opvisning

Der er mange spændende udfordringer og måder ved
at være en frivillig i BGF
Vi kan bruge alle færdigheder og arbejdet spænder vidt.
Der er plads til alle former for frivillige.
Hvor mange timer har du tid, lyst og overskud til at
bruge som frivillig
Du bestemmer selv hvor mange timer, du vil lægge i
foreningen. Vi er bare glade for, at du vil hjælpe. Om det
så er 1 time eller ..... Alle er velkomne.
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Vi har brug for hjælp til konkrete arrangementer som
•
Gymnastikopvisningen
Brylleløbet

Opgaver her kan evt. være:

Du står aldrig alene med opgaven. Hele teamet står til
rådighed med støtte mm.
Det får du!
Personlig udvikling, nye kompetencer og et fantastisk
fællesskab er nogle af plusserne ved at yde en frivillig
indsats.
Belønningen finder du også i den glæde, du oplever,
når en veltilrettelagt opvisning eller arrangement giver
masser af børn og voksne en oplevelse, der huskes.
Vil du give energi, viden og gejst videre til andre? Eller
vil du være med til at bestemme retningen for Brylle
Gymnastikforening. Så bliv frivillig, uanset alder - og
mærk styrken i fællesskabet.
Har dette vakt din interesse så kontakt:
Casper Larsen på mail: frivilligklub@bryllegymnastik.dk
eller sms/tlf. 21448820

BRYLLE GYMNASTIKFORENING

SÆSON2019/20

SÆSONPLAN 2019/20
Sæsonstart uge 36

Mandag:

SÆSONPLAN
2019/20
SÆSONPLAN
2019/20

SÆSONSSTART UGE 36
Voksen-barn-hold

Sæsonstart uge
36
kl. 16.30-17.15
Bahareh Rezai Hansen & Stine Pedersen
Børn i alderen 1-3 år

Kids Jumping
Mandag:

Tirsdag:

Emma Olivia Ahler

Voksen-barn-hold

Bahareh Kids
Rezai Hansen & Stine Pedersen
Dance

Onsdag:

Dina
Korspang
Dance
Kids

Fra 16 år
kl. 16.00-16.45

Cirkeltræning
Dina Korspang

Fra 5-8kl.
år

Fra 16 år

Dina Korspang

Badminton
Dance Mix

Gitte
Roger & Kent Henriksen
Dina Korspang
&Badminton
Clara Henriksen

Zumba Fitness

DorteGirls
Risum
Old

Inga Rasmussen

Old Girls

Spilopperne
Inga Rasmussen

18.00-18.50

Fra 16 år
kl. 17.00-17.50

Annette Skree

Cirkeltræning
Dance
Mix

kl. 18.00-18.50
kl. 16.00-16.45
Fra 9-14 år

kl. 15.30-16.30
kl. 16.00-16.45
1-6.
Fra 9-14
år klasse

kl. 15.30-16.30

kl. 19.20-20.25
1-6. klasse
Fra 14 år

kl. 19.20-20.25

Fra 14 år
kl.

15.30-16.30

Pensionister/efterlønnere

kl. 15.30-16.30

kl. 16.40-17.40
Pensionister/efterlønnere

Kristina
Sørensen & Marie Krusell
Spilopperne

Børnehavebørn, 3-6 år
kl. 16.40-17.40

Jumping
øvede
Anja
Mørk Fitness,
Rasmussen

kl. 18.00-18.50
Fra 16 år

Kristina Sørensen
& Marie
Krusell
Jumping
Fitness,
øvede
Anja Mørk Rasmussen
Dance

Børnehavebørn,
3-6 år
kl. 18.00-18.50
Fra 16 år
kl.

19.00-19.50

Dance
Anja
Mørk Rasmussen

kl. 19.00-19.50
Fra 15 år

Anja
Rasmussen
Anja Mørk
Mørk Rasmussen

Fra 15 år
Fra 15 år

Anja Mørk Rasmussen

Stretch
Stretch
Lørdag:
Lørdag:

kl. 17.00-17.50

Fra 16 år

& Clara
Henriksen
Dorte
Risum

Torsdag:

2.-6. klasse

Dina Korspang

Zumba
Fitness
Gitte Roger
& Kent Henriksen
Torsdag:

Børn i alderen
1-3 år
kl. 16.00-16.45

kl. 17.15-18.00
Fra 5-8 år

Annette
Skree
Jumping
Fitness begynder/let øvet

Onsdag:

2.-6. klasse

kl. 16.30-17.15

KidsKorspang
Jumping
Dina

Emma Olivia Ahler
Jumping
Fitness begynder/let øvet

Tirsdag:

kl. 17.15-18.00

Løbehold
Løbehold

Annette Skree
Annette
Skree

Fra 15 år

kl. 19.50-20.20
kl. 19.50-20.20
kl. 9.00-10.00
kl. 9.00-10.00

Badminton – spil selv

Badminton
spil selv
Mandage og–tirsdage
i Brylle Fritidscenter og gymnastiksalen

Mandage og tirsdage i Brylle Fritidscenter og gymnastiksalen

For holdbeskrivelser og tilmelding – se mere på www.bryllegymnastik.dk

For holdbeskrivelser og tilmelding – se mere på www.bryllegymnastik.dk
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PRIVAT PASNINGSORDNING I BRYLLE
Vi private børnepassere, mødes hver 14 dag i Brylle hallen, til forskellige aktiviteter f.eks
spille bold, synge og motorik bane,mm.
Vi har også holdt fastelavn i hallen, alle var fint
udklædte og der blev fundet en katte konge.
Privat børnepasser dag, foregik i staudehaven,
hvor alle børn havde deres egen bamse med,
til sjov og leg. Et dejligt sted, hvor vi ofte leger
og har medbragt madpakker.
Vi har holdt åbent hus i Brylle hallen for alle
interesseret, en rigtig hyggelig dag.
Vores årlige Mini OL, har vi holdt i flot solskinsvejr,
og de mange aktiviteter blev gennemført, og der
var diplom til alle.
God sommer
Privatpasningsordning mariehønen. Tlf: 28291587
Iris-privat-pasningsordning.
Tlf: 40332149
Metteprivatpasningsordning.
Tlf: 28713792

BRYLLE FORSAMLINGSHUS

TAMRA ROSANNES

Fredag den 7. februar 2020 gæster
Tamra Rosannes Brylle Forsamlingshus.
Hun vil synge lidt af hendes kendte country
sange, men også sange fra hendes nye
album Divided Heart. Sangene tager udgangspunkt i de danskere, der rejste den
modsatte vej under den store danske
emigration til USA i perioden fra 1850 til
1920 og den både udlængsel og hjemve
emigranterne følte, og som også har
været en del af hendes liv.
Der vil være unummererede pladser.
wwBilletpris kr. 200,00.
Billetsalget begynder den 1/9 – 2019 på
www.brylle-forsamlingshus.dk
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BRYLLE FORSAMLINGSHUS

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Den 11. oktober kl. 19.00

p

Den Irske Duo er en duo med gang i.
Stilen er irsk/skotsk folk, fra den bedste
hylde.
En aften med Den Irske Duo er en aften
med show, publikumskontakt, og gang i,
og samtidig også en aften med klassiske
ballader og musik fra hjertet.
Den Irske Duo er synonym med
powerfull 2 stemmig sang og et væld af
forskellige instrumenter. Et

medrivende professionelt show, fra 2
meget erfarne entertainere.

Entre´ 180,- kr.
Tapas tallerken 80,- kr.
Billetter købes på www.brylle-forsamlingshus.dk

Julemarked
Den 23. november kl. 10.00

Højskoleaftner med Kirsten og Jørgen Flensted
Onsdag 23. okt. kl. 19.00

”Syng dig glad” Højskolesange mv. under ledelse af
Rie Fast - Vissenbjerg

”Videoklip fra Etiopien”- ved Jørgen Flensted
Inkl. kaffe /kage 30.- kr.

Tirsdag 26. nov. kl. 19.00
Leje af stand 100,- kr.
Kan bestilles på
www.brylle-forsamlingshus.dk

Gratis adgang

”Jul under fremmede himmelstrøg”
Fortælling i ord og billeder ved Kirsten og Jørgen, samt sange
under ledelse af Rie Fast- Vissenbjerg
Inkl. kaffe /3 æbleskiver og julehygge 30.- kr.
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OLE SAND FORTÆLLER

Trædrejning
Trædrejning

BRYLLES TIDLIGERE MØBELFORRETNING
Bygningen rummede ægteparrets beboelse på første sal
og forretning er på 1000 kvadratmeter, hvortil kommer
kælder. Den store bygning blev sat til salg, da Tove flyttede på Sydmarksgården, men der viste sig ingen købere,
hvad der bekymrede Tove meget. Udgifterne på bygningen
var MEGET store – ikke mindst til varme.
Vi er mange i Brylle, der går og spekulerer på bygningens
fremtid. En overgang forlød det, at en stor dagligvarebutik
var interesseret, men nogle omstændigheder gjorde, at det
ikke blev til noget. Forrige år blev bygningen solgt på en
tvangsauktion til Kurt Frederiksen fra Odense. Det forlød,
at han havde købt den billigt, men i forbindelse med købet
var der også meget store udgifter, der skulle indfries. Jeg
er blevet opfordret til at forsøge at finde ud af, hvad planerne er for bygningen, for alle kan jo se, at der sker noget.
Derfor ringede jeg til Kurt Frederiksen og forelagde ham
mit ønske. Han var meget positiv, og vi aftalte, at jeg kunne
komme en mandag eller tirsdag ved 16.30 tiden, hvor han
normalt starter sit arbejde på bygningen.

Kurt Frederiksen
De største bygninger i det centrale Brylle er: Kirken,
Dagli´Brugsen samt Tove og Leo Nymann-Andersens tidligere
møbelhus. Møbelhuset ligger Ryttergade 1,
skråt over for Kvindeegen. Tove og Leo startede for-retningen i
1944, og i 1957 blev den stærkt forøget
idet Leo, hjulpet af sin bror, selv byggede 700 kvadratmeter til. Det blev til mange gode år, hvor folk fra hele
Fyn og også længere væk valfartede til Brylle for at
købe møbler. I 1976 blev Birkevej lukket for gennemkørsel, og det medførte, at forretningens omsætning
mindskedes betragteligt. I 2006 stoppede de forretningen efter et langvarigt udsalg. Dog åbnede Leo
butikken hver dag, for det kunne jo være, at der kom
en kunde, og det var rart, hvis alt kunne blive solgt.
I 2011 kom Leo slemt til skade, og den, sammen med
hans diabetes, kostede ham livet senere på året. Tove
boede alene i det store hus på 1.salen – godt to år, men
måtte så flytte på plejehjemmet Sydmarksgården. Her
levede hun sine sidste år, til hun døde i 2015. Hun var
åndsfrisk til det sidste, og da hukommelsen var skarp,
overtalte jeg hende til at skrive sine erindringer. Det fik
hun stor glæde af at gøre. Jeg fik tilladelse til at bringe
uddrag af hendes erindringer ”Tove Nymann Andersen
fortæller”, og de kan læses i BrylleBorgeren i decemberudgaven 2014.
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Jeg var i møbelhuset kl 16.45 en mandag, og Kurt Frederiksen var lige ankommet. Han bød mig velkommen.
Han fortalte, at han ikke havde en håndværksmæssig
baggrund, men var drevet af stor lyst til arbejdet. Han er gift
og har 4 piger, og familien bor i Odense. Han havde købt
ejendommen på tvangsauktion september 2017, og
han regner med at skulle købe materialer for mindst
2 millioner kroner for at sætte den i boligmæssig stand.
Vi gik indenfor, og han advarede mig mod støv, beskidte vægge og usikre gangarealer. Han har fået lagt
fjernvarme ind. Han er startet på arbejdet i det gamle
hus mod Ryttergade. Planen er, at der her skal være
to store lejemål, et i stuen, gerne til erhverv, og et på
første sal med tagetage. Her renoveres også de 2 kviste.
Det giver en fin udsigt og et godt lysindfald.
Hvis muligheden for erhvervslejemål ikke byder sig, skal
stuearealet også indrettes til lejlighed. Der er allerede udvist interesse for erhvervslejemål. Han fortalte, at det er
meget krævende at ændre erhvervslokaler til bolig, idet
regler for ventilation, varmegenvindingssystem, brandforhold og isolation er omfattende. Det er meningen, at
disse to lejemål i det gamle hus skal indrettes først, og
han håber, at de kan stå færdige til indflytning nytår 2020.
Inden da, skal der laves et meget stort arbejde. Flere nye
vægge er allerede bygget op, og det bliver nødvendigt at
hæve taget, da de tidligere ejere af ukendte årsager har
fjernet en bærende væg. Der kommer i den forbindelse
helt nyt tag på. Heldigvis ser det meste af tømmerkonstruktionen sund ud, men noget skal dog udskiftes grundet skimmelsvamp og råd. Det gælder også nogle bræd-

der i taget. Der kommer ny vinduer i overalt. Arbejdet med
at rive den 11 m høje skorsten ned havde været stort.
Skorstenen var skrøbeligt forankret i beton i kælderen.
Murstenene, der sad meget løst, blev båret ned i en
spand ad den smalle trappe.
Kælderen kan ikke indrettes til beboelse. Vi gik – eller rettere balancerede – via mellemgangen på 1.sal over i det
ny hus. Der findes ingen tegninger over det hus, hvad der
kan undre. Det hus havde Leo selv bygget og udgravet
kælder til. Den store vestvendte altan i mellembygningen
ser ikke godt ud, så den bliver helt renoveret. Hele det
store køkken er meget vandskadet, og gulvet har rejst sig
i store bølger.
I denne bygning skal indrettes 4 pænt store lejligheder,
og en helt ny trappe skal laves. Den forfaldne garage bag
huset bliver fjernet.
Jeg må sige, at jeg er meget imponeret over, at Kurt
Frederiksen har mod på dette årelange arbejde, udført efter
normal arbejdstid, i weekender og i ferier, men familien er
indforstået med det. Han vil naturligvis bruge fagfolk,
hvor det kræves. Til sidst fortalte Kurt mig om en speciel
oplevelse. Under gulvbrædderne på 2.sal i den gamle
bygning fandt han, omhyggeligt indpakket i brunt papir,
800 to-kroner med årstal fra perioden 1924 til 1956.
Hvilken historie kan de mon fortælle?
Vi kan kun ønske Kurt held og lykke med arbejdet, og
hvor er vi tilfredse med, at det store forfaldne møbelhus
nu får en ny æra.
Ole Sand
Tak til Arkivet, der altid er behjælpelig med oplysninger
og billeder.

Det gamle billede er taget i perioden 1948-1950 og viser
husene på Dannesbovej 2 og Ryttergade 1. Huset på
Ryttergade 1 blev opført 1938. Det blev i 1944 købt af
købmand Leo Nymann Andersen. Bilen i forgrunden er
Leos røde DKW.
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OLE SAND FORTÆLLER
Anden Pinsedag var annonceret at skulle finde
sted i vor stoute staudehave. Desværre var der
ikke taget højde for vejret, og det var os ikke gunstigt
stemt. Arrangementet var derfor henlagt til kirke og
sognehus med en afstikker udendørs til staudehaven.
Første halvleg fandt sted i kirken. Her fik vi en appetitvækker til det, der senere rent musisk skulle finde sted
i sognehuset. Gruppen Floating Sofa Quartet spillede
både præ- og postludium, og hvilken oplevelse af de 4
topprofessionelle folkemusikere!
Som anført foregik anden halvleg med kvartetten i
sognehuset i ly af regnen. Udenfor i staudehaven, noget
i ly af granerne, var der gang i grillen. Her kunne man
forsyne sig med grillpølser med ”hele svineriet” og
pølsebrød. Man kunne også modtage diverse drikke.

ANDEN PINSEDAG

Efterhånden fyldtes sognehuset med personer bærende
på vådt og tørt, og kvartetten gik i gang. Den udgøres af
1 finne, 1 svensker og 2 danskere - 2 af hvert køn og alle
konservatorieuddannet. Det var en stor, flot og meget
livlig oplevelse at høre dem spille folkemusik. Noget
havde de selv komponeret og indspillet på cd. Det var
også en oplevelse at bemærke, hvor godt de havde det
med hinanden. Vi både nynnede, rokkede og sang med
efter bedste evne.

Pludselig dukkede Rasmus op med sin trompet fulgt af ca.
20 andre blæsere. Det var Odense Brass Band, der helt
tilfældigt, lige som sidste år, var kommet forbi og havde
fornemmet duften af grillpølser. Nu de var her, gav de et
par dejlige numre, bl.a. ”Det dufter lysegrønt af græs”,
som vi netop havde sunget i kirken, et kært genhør.

Staudebrigaden var naturligvis til stede,
da den havde håbet, at haven kunne
vises frem. Denne gang måtte staudehaven dog nøjes med at lægge plads
til grilleri af pølser.
Trods vejret blev det en fin 2.pinsedag.
Ole Sand
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BRYLLE PRIVATE BØRNEHAVE
KOLONITUR
I Brylle private børnehave er det fast tradition, at storgruppen (de kommende skolebørn) tager på 3 dags
koloni med deres voksne. I år gik turen til ”kridthuset”,
der er en hyggeligt lille koloni med stor natur have og
Føns strand på den anden side af den lille vej.
I storegruppen har vi fælles arbejdet med at gøre os klar
til kolonien. Det gælder både de mere følsomme emner
som eks. ”Hvad nu hvis jeg savner min far og mor?” eller
”Hvad hvis jeg kommer til at tisse i sengen?” men med
gode snakke og en tanke på, at vi hjælper hinanden,
så kunne sommerfuglene fyldes med glæde og store
forventninge fremfor usikkerhed. I forberedelsen var også
de praktiske ting som hvad vi skal have at spise og hvem
er på hvilken køkken hold. Vi have nemlig 11 super kokke
og 2 medhjælper med : )

Da vi havde emnet om naturen ved stranden måtte vi
også finde bøger, fiskenet, baljer, forstørrelsesglas m.m.
Det hele fik vi flittigt brugt da vi torsdag nærmest boede
på stranden. Vi fik undersøgt både store og mindre dyr
som vandmænd, søstjerner, krabber, tanglopper m.m.
Stranden er en fantastisk legeplads.
Vejret var dejlig sol, det gjorde at vi kunne soppe til
knæene…. Vores knæ sidder ret langt oppe : ) Vand er
altid sjovt at lege, så tørresnoren fik blot besøg af vådt tøj,
da vi kom tilbage til vores hus.
Fredag hentede forældrene glade trætte koloni børn, men
inden turen gik hjem ad spiste vi børnenes ny bagte boller
og viste hvad vi have lavet samt hvor eks. deres seng er.
Nu glæder vi os til næste år hvor nye ”store børn” får
glæden af at komme på koloni.
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MANNGÅRDEN

TOMMERUP RIDEKLUB

Lørdag den
24. August 2019
Musikfestival - fri entré
Tommerup Rideklub
Toftevej 50,
5690 Tommerup

Parkering: 30 kr.
Danmarks hyggeligste havefest i Manngårdens smukke
have for hele familien + ponyridning og aktiviteter for børn.
Egen mad og drikke må ikke medbringes til festen.
Husk du støtter klubben ved at købe mad på pladsen.
PROGRAM:
Kl. 13.30: Haven åbner
Kl. 14.00: BB Band
Kl. 15.00: Tom Donovan
Kl. 16.30: En Lille Pose Støj
Kl. 17.45: Zididada
Kl. 19.30: Caper Clowns
Kl. 20.45: Strangers In Town
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BEBOERFORENINGEN
SKT.

HANS AFTEN

Her kommer et lille bitte indlæg fra Beboerforeningen.
BBF´s bestyrelse har ved fælles hjælp afholdt et vellykket
Skt. Hans arrangement på det grønne område. Vi havde sat
kokkene i stævne til levering af burgere og pølser samt kolde
drikke. Dejligt at 52 havde tilmeldt sig spisning som gik fint,
og efterfølgende blev bålet tændt planmæssigt. Vejret var
med os og alt gik efter planen.

Kokkelige forberedelser
Vi blev dog lidt overrasket dagen derpå fordi vi fik en opringning fra en hjælpsom nabo til det grønne, som kunne fortælle
at et vindstød havde taget teltet og blæst det om på taget.
Men ved fælles hjælp fik vi det pakket sammen og det havde
heldigvis ikke taget skade. Men læren må være, at uden
barduner går det ikke.
Stor tak til Ann for at hjælpe med at slå græs og også stor tak
til Vognmand Arne Nielsen Brylle for at komme med bålet.
Mvh Tommy
Martin ved væltet telt

Anton ved bål

Tæt på færdigt arbejde
Væltet telt
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ÅBEN BY

BRYLLE LOKALRÅD

Sæt kryds i kalenderen!
Lørdag den 14. september gentager vi
successen og afholder Åben By
i Brylle Fritidscenter fra kl. 10.00-15.00
Arrangementet afholdes af Brylle Lokalråd, og formålet er at vise byens mange
foreninger og virksomheder frem til byens borgere såvel som andre, der gerne vil se
hvad byen har at byde på.
Det er en oplagt mulighed for at skabe lokalt netværk, og måske rummer vores lille
by meget mere, end du går og tror.
Vores lokale virksomheder og foreninger får igen mulighed for at vise, hvad de laver,
og vi har i år et endnu større fokus på tilflyttere. Derfor håber vi meget på, at du ikke
kun vil tage familien under armen og deltage i arrangementet, men at du har lyst
til at prikke venner og bekendte på skulderen, der måske er på udkig efter en ny
addresse, og invitere dem med til arrangementet.
Har du nogle spørgsmål til
arrangementet eller ønsker at komme
i kontakt med os, er du velkommen til
at tage fat i:
Marie-Louise: 51512186
ml.larsen@me.com
Marie: 40758554
m_krusell@hotmail.com

Vi håber, vi ses den 14. september!
Venlig Hilsen Brylle Lokalråd
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VERNINGE HUSFLID

KURSER

-

Billedskole i Brylle
“Zoom, spejl og flip”
0. - 3. klasse
Onssdag d. 4. september kl. 14.30-16.20
Underviser Helene Mødekjær tlf. 20 78 70 64
Dine forældre eller bedsteforældre er meget velkommen til at tage med den første gang.
Kom og prøv, tag din ven med, måske er det noget hun/ har lyst til.
”Hold om mennesker – og dem der tør se sig selv i spejlet ”
4. – 6. klasse
Onsdag 4. september kl. 16.30 – 18.20
Underviser Helene Mødekjær
Undervisning Tobovej 45, Brylle

Yoga I Tommerup St.
Tallerupvej 21, 5690 Tommerup
August måned.
Onsdag 14. Yoga – Vinyasa kl. 9.00 – 10.00 Lisbeth Harboe
Torsdag 15. Yoga – Mindful kl. 19.30 – 20.30 Lisbeth Harboe
Mandag 19. Yoga - Efter fødsel kl.13.00 – 14.30 Claudia Ruthenberg
Tirsdag 20. Yoga – for gravide kl. 17.30 – 19.00 Claudia Ruthenberg
Tirsdag 20. Yoga – Mindful kl. 19.15 – 20.15 Lisbeth Harboe
Fredag 23 . Yoga – Meditation kl. 8.15 – 9.15 Claudia Ruthenberg
Søndag 1. September Yoga – Restorativ kl. 10.00 – 12.00 Lisbeth Harboe
Se beskrivelse af de enkelte hold på www.verninge.husflid.dk

Foredrag / debat aften på Hørvævsmuseet
Craft – psykologi (håndværk – og håndarbejdspsykologi)
Underviser, psykolog og ph.d. Anne Kirketerp
31. Oktober kl. 18.00 – 21.00
Pris 150 kr.
For medlemmer 100 kr.

Hyggelige fredagsformiddage komsammen
fra kl. 10.00 - 12.00
27. September - 11. Oktober - 25. Oktober - 8. November

www.verninge.husflid.dk
Tlf. nr.: 64762294
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LANDSBYORDNINGEN

STRANDHÅNDBOLD

De sejeste piger og drenge fra Brylle SFO tog onsdag
d. 29. maj fra håndboldevent i Vissenbjerg med armene
over hovedet og en pokal i hånden.

Alle kampe foregik til lyden af kampråb og luften sitrede af
kampgejst. Pigerne spillede en uafgjort kamp og vandt tre
kampe, som sikrede dem 1.pladsen og en stor pokal.

Brylle SFO stillede op med 11 piger og 5 drenge fra 2. og
3. klasse. Med masser af træning i benene og skudarmen
klar, var de taget til strandhåndbold i Vissenbjerg i samlet
flok. Alle havde øvet trickskud og den rigtige udskiftning,
som gør sig gældende i strandhåndbold. Og efter fælles
opvarmning var alle klar til kamp på sandbanerne.

Drengene fik en flot 3.plads efter en storsejr i den sidste
puljekamp. Velfortjent kunne de nyde deres is, inden de
stolte og glade kørte hjem med diplomer og pokal.
Det var en hyggelig dag, hvor alle havde det sjovt og spillede deres bedste spil. En super dejlig dag med sol, sand
og heppende forældre.
Tillykke til alle spillerne med det flotte resultat. Vi forsvarer
vandrepokalen i 2020 og nyder, at vi kan beundre den et
helt år i Brylle SFO.

EMNEUGE PÅ BRYLLE SKOLE
I ugen efter Pinse holdt hele Brylle Skole Brylliade – undtagen
6. kl., der var taget på lejrskole til København.
Alle eleverne blev delt på tværs af klasser i 4 forskellige lande:
Tyskland, Italien, Spanien og Bhutan.
Herefter blev der trænet flittigt tirs-, ons- og torsdag i div.
alternative olympiske discipliner. F.eks. gummistøvlekast,
sjipning, hulahop, forhindringsbane, mooncar.ræs, finsk
rundbold osv.
Fredag endte det hele ud i en ”grand finale”, hvor der blev
dystet i alle discipliner.
I løbet af ugen blev der bl.a. også lavet flag og mad fra de
forskellige lande.
Vi havde også et pressekorps, der
stod for daglige avisartikler om de
forskellige lande.
Nogle af disse artikler kan ses her:
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AVIS

Tyskerne

Tyskerne har trænet stafet, sjippetov, Mooncar, forhindringsbane, trillebørløb, højdespring og hulahop.
Der har været besøg hos tyskerne af Annettes søn, han holdt
et foredrag om Tyskland. Annettes søn er 22 år og har boet i
Tyskland i 1 år for at gå på efterskole i 10. klasse i Tyskland for
at lære tysk.
Tyskerne er færdige med at lave flag.
Tyskerne laver mad i dag.
Hos tyskerne har Anne fra 5.kl. rekorden for højdespring på
1,20 meter. Og så er der Selma som hulahoppede med 19
hulahopringe. Deres trænere hedder Annette og Jan.

LANDSBYORDNINGEN
AVIS FORTSAT

Spanien

Spanien har trænet gokart, sjippetov, hulahop, højdespring,
gummistøvle kast og stafet.
Spanien har lavet mad, de har lavet Tapas med ærtedip, som
er en spansk ret.
De brugte bl.a. tomater, fordi de kommer fra Spanien og olivenolie, som også kommer fra Spanien og som er meget sundt.
Hos Spanien har Simon fra 3. kl. lavet et gummistøvle kast
på 11,30 meter. Hos Spanien har Jonas fra 1.kl. klaret et
højdespring på 1 meter.Deres trænere hedder Iben og Sanne.

Italien

De har trænet mooncar, hulahop,
støvlekast, forhindringsbane, trillebørløb og stafet.
Hos Italien er Støvlekast rekord:
13 meter (Anton og Tristan) 2. kl. og 3. kl.
Hos Italien er Forhindrings-bane rekord = 1 minut
(Marie og Ida B) fra 5.kl.
De har lavet en af de mest spiste retter, som er pizza
På Brylliadens pressekorps vegne
Josephine og Malthe 5.klasse

Bhutan

Bhutan har trænet gummi-støvlekast, forhindringsbane, højdespring, mooncar, stafet, hulahop og sjippetov.
De har et meget specielt flag, den ene halvdel er rød og den
anden halvdel er gul, der er en hvid drage i midten af deres flag.
Der var en fra Bhutan, der havde en rekord på 26 sekunder på
mooncar træningsbanen.
De har lavet en guirlande med deres flag.
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LANDSBYORDNINGEN

AGERHOLM

PERSONLIGE HILSNER FRA MUSVITFORÆLDRENE
Som nybagte forældre står man ret tidligt i et valg om
daginstitution. Når man så ovenikøbet er tilflytter, og ikke
har noget forhold til de institutioner som findes i området,
så kan det virke som en uoverskuelig beslut-ning. Her var
det mavefornemmelsen, der valgte Agerholm børnehave.
Nu hvor sidste barn er på vej til at forlade børnehaven, for
at starte i skole, så kan vi konstatere, at det var rigtigt at
stole på mavefornemmelsen.
Det er med vemod at vi siger farvel og nu kan se tilbage,
6 år fyldt med aktiviteter, oplevelser og skønne mennesker,
som vi kommer til at savne. I alle år er vi blevet mødt med
smil, varme og nærhed. Der har været fokus på det enkelte
barn, læring, plads til individuel leg og tid til et kram.
Vi sender børnene videre med ro i sindet, for de er velforberedte. Gennem førskolearbejde, har de snust til skolelivet, været sammen med de kommende klassekammerater og klasselærer. Vi er meget taknemmelig over det kæmpe arbejde og engagement pædagogerne hver dag bidrager med, trods diverse udfordringer, tak!

Vi har haft to børn, som har gået i Agerholm børnehave og
vi har altid været glade for det fokus, som børnehaven har
på naturen - især har vores børn været glade for de dyr,
som børnehaven har. Det giver stor glæde at være med til
at passe og fodre både kaniner, høns og geder. Og børnene
har også med stor fascination fulgt med i dyrenes udvikling,
når børnehaven fx har et akvarie med haletudser, eller hos
de vandrende pinde.
Der skal lyde en stor tak til børnehavens pædagoger, som
hver dag yder en kæmpe indsats, når de hver dag ikke bare
passer vores børn, men også er med til at lære dem en masse om hvordan man er en god ven, hvorfor det er vigtigt at
dele, hvordan man venter på at det bliver ens tur, hvorfor det
er sejt selv at kunne tage tøj på, rim og remser, samt andre gode
ting. De voksne er virkelig gode til at se det enkelte barn.
Vores barns tid i børnehaven har været helt fantastisk.
Personalet og omgivelserne har gjort, at Agerholm virkelig
har været vores barns ”andet” hjem. Det er så tydeligt at mærke,
at de virkelig vil vores barn og der er sådan en rum-melighed for
alle de forskelligheder, børnene har. Både fagligt og personligt
har børnehaven gjort, at vores barn er vokset
helt enormt meget og er klar til at starte i skolen nu. Det store
fokus på udeliv og at bruge naturen er helt fantastisk og vi elsker
at få et møgbeskidt barn hjem, der bare har haft en fantastisk
dag. Vi har virkelig følelsen af at blive set og hørt
og vi har faktisk ikke lyst til at skulle stoppe på Agerholm,
selvom vi ved, at vores barn er blevet godt rustet til det
næste kapitel af de voksne. Så herfra skal bare lyde et
stort TAK for alt det gode, I har fyldt vores barn med!
Mange hilsner
En gruppe Musvitforældrene
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LOKALHISTORISK ARKIV

STORKEN SIDDER PÅ BONDENS TAG

24 storke sad der på taget, da forfatteren Martin A. Hansen
kom til verden i 1909. Det var på Stevns, men dengang var
storken almindelig i hele landet. Så dansk var storken, at den
var på vores 10-kroneseddel sammen med Egeskov Mølle
og H.C. Andersen lige til midt i 1970’erne (sedlen udstedt
1957-1974).
Helge Pedersen, der var født i 1910, fortæller: ”Det var en
stor begivenhed, når storkene ankom, da gik det fra mund
til mund: ”Har I set storken - nu er storken kommet” – det
var gerne først i april, helt nede fra Ægypten kom de, det var
en lang rejse. Det var et dejligt syn, når storken stod oppe
i reden med ungerne, så lagde den hovedet bagover og
knebrede, det var en mærkelig lyd, omtrent som en skralde.
Og føde var der nok af, der var masser af mad - frøer og
tudser – tit kom storken flyvende med en sprællende frø i
næbbet.
Jeg var 12-13 år. Det var hen sidst i august eller måske først
i september. Jeg var ude i marken, pludselig så jeg en meget
stor flok storke, de kom flyvende lavt og langsomt hen over
stubmarken – så begyndte de at flyve rundt og rundt og stige

højere og højere og til sidst, da de var oppe i en stor højde, fløj
de alle direkte mod syd, under opstigningen talte jeg storkene,
så godt jeg kunde og kom til 58, det var et betagende syn, som
sikkert ikke ret mange har oplevet, men det var altså storkenes
afrejse til de varme lande”.
På billedet står storken i reden på taget af Bryllegård, i baggrunden ses Brylle Kirke. I dag er der ingen storkerede på Bryllegård,
hele laden er såmænd også borte, den tog orkanen i december
1999. På Toftevej kan man skimte ”Stine Lergravs hus”, som
også er borte, det blev revet ned i 1946, og en del af grunden
lagt ind til kirkegården.
En tegning i Lokalhistorisk arkiv viser 11 storke på kirketårnet
i Brylle. Det var i 1940’erne, men siden kom der år for år færre
unger på vingerne. 1964 blev det sidste år, storken overhovedet
ynglede på Fyn. I hele Danmark er der i år blot tre storkepar, der
yngler, et par i Roskilde, et par i Bækmarksbro i Vestjylland og et
par i Smedager i Sønderjylland.
Margit Egdal
Lokalhistorisk Arkiv, Rytterskolen i Brylle
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BRYLLE BOLDKLUB
VETERAN (45+) FORÅR 2019

Brylle-Tommerup fodbold

Med to kampe tilbage i foråret, kan vi gøre status over
foråret.
Første kamp i foråret mod Strib blev ganske vist vundet,
trods det med nød og næppe kun havde været muligt at
skrabe 11 mand sammen.
I de efterfølgende kampe var det ligeledes svært at få stillet
hold og med svingende resultater til følge, men nu er vi
kommet ind i en mere stabil periode, hvor vi dog i forrige
kamp tabte 4-2 til Veflinge/Morud som ligger nr. 2, men i
torsdags vandt 3-1 over Fjelsted/Harndrup som ligger nr. 1.
Vi ligger nr. 3 skarpt forfulgt af Næsby og Strib, netop Strib
skal vi spille mod om 14 dage – jeg håber vi kan holde
sommerpause på 3. pladsen?
Efter alle kampe stemmer vi på dagens spiller, som så
dyster om titlen som årets spiller. Efter hver hjemmekamp
hyggesnakker og spiser vi – Gades menu er faldet i god jord:
en kotelet & en frankfurter med salat til, nemlig kartoffelsalat.

BRYLLE U18 PIGER

Pigerne har haft en god sæson, med mange mål.
De spillede sig i pokal finalen, ved at vinde over Dalum. I
finalen mødte de et stærkt Odense Q hold, som havde satset
alt med deres U 18 DM hold. Vi er super stolte af pigerne, at
de nåede helt frem til finalen, hvor de fik en 2 plads.
Efter sommerferien skal de spille Dame seniorer i serie 2, så
skulle du have lyst til at være med, så kontakt os gerne.
Tusinde tak for opbakningen til forældrene.
Rigtig god sommer.
Morten: 28184674
Martin: 53812255
Mette: 28713792

Vi træner hver mandag kl. 19.30, omklædt og klar, hvor vi
plejer at være en 8-10 stykker, men kunne sagtens være
flere, så kom du bare…..
Vi deltager også med en 5-mands-hold ved Brylles
sommerfest, hvor vi spiller på den lille kunstbane mod Super
Veteranerne, mon ikke det bliver en ”walk ower”??
Jeg håber de med skader vil blive dem kvit i sommerpausen
og at alle vil holde kampformen ved lige, gerne med den
ugentlige sommertræning? Ellers vil jeg ønske alle en god
sommer og ses efter ”pausen”.
Med venlig hilsen
f. Veteranholdet
Peter Gade,
30228599

Så er tennissæsonen godt i
gang, og der er da heldigvis
kommet nogle nye medlemmer til, og det er dejligt med
nye folk på banerne.
Indtil videre har vejret jo været
med tennisspillerne, så det er
dejligt at banerne bliver brugt,
men man skal stadigvæk huske på at være god ved banerne, og huske at vande dem
både inden at man starter og
når man er færdig, så gruset
ikke flyver af banen.
Så spillerne må have en god tennis-sæson, og vi håber på
fortsat godt vejr.

PETANQUE SOMMER 2019

Vi er i fuld gang med sæsonens petanque - turneringen.
Alle kæmper om sejren, når kuglerne med højt humør
kastes ud til grisen.
Vi spiller hver tirsdag kl 18 og lørdag kl 10 på vores baner,
som ligger langs med Brylle Fritidscenter. Alle er velkommen.
Kom endelig ned og få en snak med os.
God sommer
Brylle Petanque
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BRYLLE BOLDKLUB
BINGO BANKO, ELLER BARE BANKO...

.........kært barn mange navne :o)
Igen i år bød vi velkommen til banko i hallen 280 glade
mennesker havde plads til det årlige familie banko.
70 præmier og et hav af sidegevinster, og ikke mindst godt
humør. Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige 1000 tak til
vores sponsor, uden jer var dette slet ikke muligt, vi er lige
overraskede hvert år, når vi i dagene op til samler alle vores
gevinster sammen.

Så skal der lyde et KÆMPE tak til de frivillige, det er jer der
gør det muligt at få det til at glide, og selvfølgelig tak til alle
dem der støtter op omkring banko, og i det hele taget Brylle
byfest.
Uden alle de frivillige, ville det slet ikke være muligt at give
byen denne årlig fest.
Så tøv ikke med at melde dig som frivillig, vi mangler hænder
alle dagene.
Team Brylle Banko.
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BRYLLE BOLDKLUB
BRYLLE SOMMERBYFEST 2019
Så blev det fredag hvor boderne åbnede og der var flere
fodboldkampe med Serie 3 og U18 piger medens veteranerne tog deres tur på multibanen, og fællesspisning med
fodboldbørn/unge med deres forældre og der var god tilslutning til det også, selvom - som det plejer - blev regnvejr og torden en kort periode, men det klarede da heldigvis op og holdt tørvejr, og det er jo dejligt at se at folk støtter op om, det og kommer selvom vejret ikke er tiptop.
Der var også gang i discoteket for de mindre fra kl. 19-22
hvor der blev solgt popkorn m.m. og i ølteltet blev der hygget
og spillet musik til kl. 0.30.

Så blev det sommerfesttid igen, og som vi startede med
sidste år, begyndte det med Brylleløbet som gymnastikforeningen stod for, det forløb godt,og det har gymnastikforeningen skrevet noget om andet steds i bladet.

Om torsdagen var der igen banko med fuldt udsolgt hus
og rigtig mange flotte præmier og med over 280 deltagere.
En stor tak til alle sponsorerne.
Vinderholdet Team Winthers
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Om lørdagen åbnede boderne kl. 11, og der blev det
desværre også regn og torden, men heldigvis med tørvejr
det meste af tiden, og der var igen fodboldkampe med
Serie 2 og så var der sommerfodbold, hvor der var tilmeldt
12 hold, TAK for den store opbakning til dette, og det blev
heldigvis afviklet med kun lidt regnvejr. Vinder af turneringen
blev Team Winthers og nr 2 blev Mummis Talenter.
2. pladsen til Mummi’s Talenter
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BRYLLE BOLDKLUB

Lørdag aften var der fællesspisning hvor der var der udsolgt
med 200 billetter 3 uger inden festen startede, derfor havde
Boldklubben udvidet antallet så 241 deltog i spisningen, så
også stor tak for opbakningen til den, og som sædvanligt var
der en rigtig god stemning til festen sluttede kl 1.30.

Tak fo
r
og på støtten
gensy
n til
næst
e år

Så mange gange tak for den store opbakning til alt det der
er foregået til Brylle Byfest - Vi glæder os til at se jer igen til
næste år.
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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
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Brylle Boldklub
Formand: Poul Krog poulmkrog@sport.dk
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
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: Gittemai Roger mentorgittemai@gmail.com
Bestyrelsesmedl.: Arne Roger Nielsen arneogbetty@gmail.com
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: Anja Mørk Rasmussen
Casper Larsen og Mette Wehner
Suppleant: Louise Skytte
Badminton: Frederikke Frehr Kristensen badminton@bryllegymnastik.dk
Gymnastik: Dina Korspang
gymnastik@bryllegymnastik.dk
Brylleborgeren: Christina Andreassen brylleborgeren@bryllegymnastik.dk

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
53 67 44 86
60 22 61 35
29 43 44 49

64 75 16 57

24 20 82 32
61 76 32 64
21 60 64 68
20 16 67 00
40 11 11 15

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

23 96 26 92

23 96 26 92

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

ANNONCE...
Her kan blive plads
til din annonce.....

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
LID
LIG
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
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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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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

