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Velkommen til
Brylles nye fællesblad
Her har I den første udgave af et af Brylles mange initiativer,
nemlig et fællesblad på vegne af de lokale klubber, institutioner og foreninger. Jeg er glad for at have fået ordet, da
jeg har stor ros til Brylle for det kæmpe engagement og den
store interesse i lokalsamfundet.
I Assens Kommune er vi store fortalere for det, som vi kalder
aktivt medborgerskab. At være aktiv medborger indebærer
blandt andet, at man deltager i og tager medansvar for det
samfund, som man er en del af. Det kan både være i forhold til andre borgere, i forhold til foreninger, skole eller
lignende og i samspillet med kommunen. Og man må i dén
grad sige, at I Brylle-borgere er et godt eksempel på aktive
medborgere! I har skabt en god og levende landsby med en
fællesskabsfølelse og et spændende og attraktivt nærmiljø.
I kan med rette prale af at have jeres egen velkomstpjece til
nye borgere, en aktiv beboerforening, et lokalhistorisk arkiv
og adskillige succesfulde foreninger – for blot at nævne nogle af succeserne. Ja, sågar en nytårskur har I fået stablet på
benene! Og netop nytårskuren er det første meget tydelige
bevis på jeres forholdsvis nye indsats for at arbejde sammen
på kryds og tværs af jeres foreninger, skole, forsamlingshus,
fritidscenter, menighedsråd, lokalhistoriske arkiv m.fl. Så vidt
jeg ved, har I længe haft ønsker om at danne et tværgående
samarbejde, og I er kommet rigtig godt fra start.

Endnu et nyt tiltag er oprettelsen af jeres egen Brylle Byhjemmeside, der løbende bliver opdateret, og med sit nyhedsbrev, sin kalender over alle områdets aktiviteter samt
sit overblik over skolen og de forskellige foreninger yder
den en rigtig god service over for byens borgere, tilflyttere
og turi-ster. Det er imponerende, så kort der var fra tanke til
handling – der gik ikke lang tid, fra I på et møde med kommunen luftede ideerne om en hjemmeside og en velkomstpjece, til begge ting var virkelighed. Det er i det hele taget
beundringsværdigt, så mange kulturelle tilbud I som lokalsamfund kan fremvise, og I er til inspiration for mange andre
mindre byer.
Med jeres store engagement bakker I godt op om Assens
Kommunes vision for den kommende årrække. Visionen
kalder vi Vision 2018, og et af fokuspunkterne i den vision er
netop, at kommunen skal give livskvalitet, så nuværende og
potentielle tilflyttere har lyst til at bo her. Det gør vi ved at
gøre kommunen til et sundt og spændende sted at arbejde
og bo i, og vi skal dyrke den tryghed, der opstår i samspillet
mellem skole, uddannelse, erhvervsliv og fritid. Kommunen
er stærkt afhængig af et lokalt foreningsliv og fællesskab
som jeres, og sammen kan vi øge bosætningen og trivslen
i Assens Kommune.
Jeg ønsker jer god læselyst og fortsat høj trivsel i Brylle By!
Finn Brunse, Borgmester
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Beboerforeningen
Bestyrelsen - pr. januar 2012
FORMAND:
Tommy Dalgaard, Mads Hansensgade 9
6475 1412 - 2946 6353 - tommydalgaard@dbmail.dk
KASSERER:
Niels Bech-Jacobsen, Tommerup St.
4018 2675 - nbja@tietgen.dk
bestyrelsesmedlemmer:
Henrik Gabs, Glentevej 25
4088 1880 - Gabs@henrikgabs.dk
Carsten Damsgaard, Mads Hansensgade 12
4042 3797 - c.d.s@mail.dk
Peter Skytte, Toftevej 1
2443 4567 - psp@p-f.dk
Projektledere:
Anette B. Clemmensen, Kildemaden 9 - 2570 1698
Hanne Winther, Tobovej 1 - 2714 1976

Omkring BBF
Beboerforeningen for Brylle og Omegn har eksisteret i mange
år og har gennem tiderne altid været baseret på frivillige og
lokale kræfter, der har arbejdet for det formål at lave aktiviteter, der samler beboerne om at skabe et attraktivt og spændende nærmiljø.
De aktiviteter og projekter, BBF har stået i spidsen for, har
været meget forskellige og har også ændret karakter gennem tiden. Fra beplantningen af det grønne område til store
sommerfester på det Grønne, der løb over en hel weekend
med indbyrdes gadekampe i boldspil og leg om dagen, der
sluttede med fællesspisning samt dans og musik om aftenen,
bål til Skt. Hans, Banko på skolen o.s.v.
Udlejning af bl.a. større haveredskaber og havegrill samt partytelte med borde og stole og lyskæder og æresporte til foreningens medlemmer er fortsat en del af aktiviteterne i BBF.
Arbejdet med at udbygge og vedligeholde legepladsen og
fodboldbanen på det grønne er fortsat en kærneopgave og
er en stor del af foreningens arbejde.
Foreningens langvarige indsats har sammen med stor hjælp
fra lokale virksomheder betydet, at ”det Grønne” er et spændende og attraktivt område, hvor ungerne mødes, og de
lokale dagplejemødre samles, så de mindste kan lege sammen, bedsteforældre går på legepladsen med børnebørn, og
hvor de lidt ældre børn elsker at hænge ud om aftenen.
Mvh Bestyrelsen
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Beboerforeningen
Bliv medlem
og støt dit nære miljø
Det er vigtigt, at du er medlem af BBF, fordi du bor i
Brylle, hvor mange aktive og engagerede mennesker fra
foreningerne i byen sammen har besluttet, at denne lille
by skal være et attraktivt sted at bo og leve. En by hvor
der skal være spændende tilbud til alle beboere, såvel
børn som unge, småbørnsforældre eller de lidt ældre og
selvfølgelig ikke at forglemme til seniorerne. Kort sagt et
attraktivt nærmiljø.
Sammen har vi besluttet, at Brylle ikke skal på landkortet
som en rådden banan i det såkaldte udkants-Danmark.
Tværtimod skal Brylle fortsat være et attraktivt sted, hvor
vi har lyst til blive boende, og andre har lyst til at flytte til,
fordi det er et levende og spændende sted at bo.
Et sted hvor vi sammen med nye tilflyttere fylder husene,
pladserne hos dagplejere og børnehaver, stolene i skolen
og indkøbskurvene i Dagli´ Brugsen. Så støt de gode tanker
og bliv medlem af BBF.
Når du betaler 125 kr. pr. år i kontingent til BBF, som vi
selvfølgelig håber, at du gør, støtter du op om alt det frivillige arbejde, der er i gang her i byen. Det er vigtigt for alle
de mennesker, der deltager aktivt i arbejdet, at de mærker,
der er opbakning og interesse. Betal derfor med glæde dit
årlige kontingent og støt op om byens fremtid.
Du kan betale kontingent på 125 kr. på netbank,
Reg.nr. 6810 konto nr. 1193602
Ps. Husk at anføre gadenavn og husnummer.
Du kan efter aftale betale eller få et girokort
udleveret hos formanden.
Venlig hilsen BBF

indbyder i efteråret til fællesspisning
i forsamlingshuset!
Alle er velkomne! Det handler om at holde liv i vores landsby, og måske får man nye, spændende og gode bekendtskaber og ikke mindst en hyggelig aften!
Der vil være to retter mad til billige penge samt efter gode
madtraditioner, som følger årstiderne. Vi håber på stor opbakning fra byen og et godt samarbejde med Dagli´ Brugsen
og forsamlingshuset i den videre planlægning!
Der kommer nærmere Info senere, og vi håber meget, at
Brylle-borgerne vil støtte op om dette spændende tiltag, så
det bliver en tilbagevendende succes!
Med venlig hilsen
Hanne Winther og Anette Clemmensen

BBF

har rigtig mange ting, som vi udlejer til
arrangementer, fester, hus- og havearbejde, primært
til beboerforeningens medlemmer.
Skulle du imod forventning ikke være medlem, kan du alligevel
godt leje tingene mod at betale lidt mere end medlemmer.
Udlejningspriser:
Medlem
pr. weekend
9m stige
Pælebor
Havetromle
Lyskæder 8-11m
Lyskæder 16m
Reb æresport
Flag 2 stk.
Maxigrill
Megagrill
Pavillion
4x8m
Telt 6x12m
Telt incl. Stole/borde
Telt m/gulv
Stole/borde

De andre
pr. weekend

Medlem
pr. uge

De andre
pr. uge

50,50,50,50,100,10,15,100,150,200,-

100,100,100,100,200,50,50,250,300,400,-

100,100,100,100,200,15,25,-

200,200,200,200,350,75,75,-

2.500,2.800,-

3.800,4.000,-

3.000,-

4.250,-

Kontakt Carsten Damsgaard for udlejning Tlf. 4042 3797
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Visioner og nye ideer
BBF´s aktiviteter og opgaver har som tidligere sagt ændret
sig gennem tiderne, og her i 2012 står vi overfor at skulle
finde på nye tiltag, der erstatter en del af de ting, det har
vist sig, at der ikke længere er tilslutning til. Samtidig er det
også tiden, at foreningen finder en ny måde at arbejde og
få ideer på.
Bestyrelsen er sammensat af kun 4 til 5 personer, og derfor
kan bestyrelsen alene ikke ”løfte” at stå for og lave hele arbejdet ved de forskellige aktiviteter. Vi har derfor besluttet,
at bestyrelsen står for det organisatoriske i foreningen samt
det praktiske ved udvælgelse og koordinering af, hvilke aktiviteter der støttes økonomisk og praktisk.
Vi har besluttet at efterlyse frivillige, der vil komme med
gode ideer og arbejdskraft til projekter, som vi sammen kan
understøtte både økonomisk og praktisk. Det betyder, at du
som borger i byen ikke tilmelder dig alverdens projekter,
men kan bruge BBF som økonomisk sikkerhedsnet og vores
kontakter i de andre foreninger til at igangsætte et projekt
helt efter dit eget hoved, og som du synes kunne være
spændende for byen.
Et eksempel er to initiativrige kvinder, Anette og Hanne,
der har fået den ide, at det kunne være spændende at
arrangere to-tre hverdagsaftener i efteråret med fællesspisning i forsamlingshuset, hvor byens borgere kan mødes
over aftensmaden og hygge sig. Det bliver en friaften for
de, der normalt står
for maden i hjemmet,
da det er tanken, at
man i forsamlingshuset
kommer og sætter sig
til bords og køber en
almindelig hverdagsret
til en yderst rimelig pris,
så alle kan være med,
og hvor det uformelle
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og det hyggelige er i højsædet. En super god ide, som vi i
BBF gerne vil støtte.
Vi glæder os til, at Anette og Hanne får programsat projekt
fællesspisning, og lover, at vi nok skal reklamere i god tid,
inden det løber af stablen. Er der nogen, der har lyst til at
være med i projektet, er de meget velkommen til at henvende sig til BBF.
Er der andre i byen, der går med gode ideer, som de
brænder for at få søsat, så sig endelig til, så vi kan se, om
det er noget, vi kan hjælpe med. Bare skyd løs med gode
ideer.
Det kunne f.eks. være, at der er et par Internethajer, der
kunne tænke sig at undervise nogle af de lidt ældre i
byen, der har lyst til at bruge et par aftener på at lære
lidt om den lidt anderledes teknologi som Internet og
mail, eller Ipad og smartphones, der nu endegyldigt har
afløst fjerpennen og telegrafen.
Det kunne være nogle unge, der ville stable en lanparty
eller spillecafe på benene en weekend
Måske er der et par seniorer, der gerne vil hjælpe ungerne med at bygge sæbekassebiler og lave et Le Mans
ræs rundt i byen
Eller en der vil lave en sms-kæde, så vi med hurtigt
varsel kan samle en flok unger til rundbold og saftevand
på det grønne.
Kom endelig ud af busken og frem med ideerne, og så fin
der vi sammen ud af, om det er noget, BBF vil hjælpe med
og eventuelt understøtte lidt arbejdsmæssigt, men hovedsageligt økonomisk.
Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne,
formand Tommy Dalgaard

er
Fjernvarme
miljøvenlig

Fjernvarme til Brylle
Fjernvarme Fyn vil gerne levere varme til endnu flere fynboer og ser på at udvide forsyningsområdet til Brylle. Pt. leverer Fjernvarme Fyn varme og varmt vand til 200.000 indbyggere i Odense
og Otterup.
Der er mange gode grunde til at vælge fjernvarme.
Fjernvarme er
• nemt
• billigt
• miljøvenligt.

Fjernvarme
•
•
•
•

støjer ikke
kræver ikke meget plads
kræver kun minimal vedligeholdelse
er en driftsikker opvarmningsform.

Fjernvarme Fyns målsætning er at blive CO2-neutral, og mere end halvdelen af varmen er
allerede baseret på ikke-fossile brændstoffer, idet vi genbruger overskudsvarme fra industrien
og brændsler som f.eks. halm, biogas og affaldsvarme.
Fjernvarme Fyn er derfor en fremtidssikret forsyning, fordi produktionen af varme til enhver tid
kan baseres på de energikilder, der er tilgængelige og mest miljøvenlige.
Læs mere om Fjernvarme Fyn på www.fjernvarmefyn.dk.
Til efteråret forventer Fjernvarme Fyn at kunne fortælle mere om mulighederne for fjernvarme i
Brylle.
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Kom og vær med i Brylle FDF
FDF i Brylle er en hyggelig forening, hvor det er rart at være, og alle
kan være med. Vi samles en gang hver anden uge samt tager på
spændende weekendture ud i naturen både vinter og sommer.
En gang om året arrangeres lejr 5-6 dage. Hvert 5. år er der landslejr
med ca. 12.000 FDFere samlet på området ved Sletten, Julsø.
På lejr kan man opleve summen af aktiviteter hele dagen. Der
bliver arrangeret spændende aktiviteter dagen lang, og så har vi den
hyggelige stemning omkring lejrbålet om aftenen. Vi synger sange,
laver sketches og grin med hinanden - især med lederne. Man får
nogle gode udfordringer i den friske luft tæt på naturen og vandet.
Kom og vær med - her er gode oplevelser for børnene, og der er
store og små opgaver for enhver, der vil give en hjælpende hånd også ikke-spejdere.
Kontakt Peter Bechsgaard
for yderligere info
på tlf. 4036 1987

Program Efterår 2012
Tirs. 21. aug.:
Tirs. 28 aug.:
Tirs. 4. sep.:
Lør. 8. sep.:
Tirs. 11. sep.:
Tirs. 18. sep.:
Tirs. 25. sep.:
Tirs. 2. okt.:
Tirs. 9. okt.:
Tirs. 16. okt.:
Tirs. 23. okt.:
27. -28. okt.:
Tirs. 30. okt.:
Tirs. 6. nov.:
Tirs. 13. nov.:
Lør. 17. nov.:
Tirs. 20. nov.:
Tirs. 27. nov.:
Tirs. 4. dec.:
Tirs. 11. dec.:

Støt Brylle FDF!
Tilmeld dig avisindsamlingsordningen
hos Assens Forsyning,
tlf. 6344 9000, eller mail:
post@assensforsyning.dk
Vi afhenter dine aviser og
blade 4 gange
om året.

Start efter ferie. Vi mødes i lokalet.
Primi-mad. Nogle lette snacks tilberedt over bål.
Primi-mad for lettere øvede. (Spis ikke aftensmad hjemmefra)
Avisindsamling. Vi mødes i Præstegården kl. 9.00.
Primi-mad. Plankebøf med sovs og kartofler? (Spis ikke aftensmad hjemmefra)
Reb og rafter. Vi skal have lavet et spisebord.
Reb og rafter. Vi skal have lavet spisebord færdig.
Reb og rafter. Vi skal have lavet et hævet bålsted.
Reb og rafter. Vi skal have lavet hævet bålsted færdig.
EFTERÅRSFERIE
Vi designer vores helt eget logo.
B.U.S.K. Weekend. Nærmere information følger.
Vi laver bålkapper med vores eget logo.
Vi gør vores bålkapperne helt færdige.
Vi bygger strandstole/borde og syer betræk med logo.
Avisindsamling. Vi mødes i Præstegården kl. 9.00.
Vi gør vores bålkapperne helt færdig med. Vi bygger vores
strandstole/borde og syer betræk færdige.
Vi laver bolcher.
Vi laver endnu flere bolcher.
Juleafslutning. Vi RÅ-hygger med bolcher og andet guf.
(Husk to gaver á 10 kr. stykket, til jule-hygge-gave-pakkespil. )

God Jul. Det første møde i det nye år er Tirsdag d. 8. Januar 2013
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sjov - spænding - samvær - oplevelser - hygge

BRYLLES STORE INFORMATIONSTAVLE
I lighed med andre af de små samfund i Assens Kommune søgte også Brylle penge fra Kommunen til nogle
nyttige emner. Et af disse var en stor informationstavle,
hvor Brylles foreninger, klubber og institutioner kunne
bekendtgøre deres arrangementer, så områdets beboere
kunne læse om dem og forhåbentlig i større antal deltage i dem.
Fredag 15. juni på Valdemarsdag kl. 8 satte vi informationstavlen op. Forinden havde vi efter grundige overvejelser valgt det sted, den skulle placeres. Det skulle være
mellem OK-tanken og vor Dagli´Brugs. Her var den meget
tydelig for alle. Vi ville sikre os, at Kommunen var med
på placeringen, så vi bad kommunen sende en person
ud, der kunne sige god for stedet. Både en mand og en
kvinde dukkede op. Efter at have vurderet situationen og
konstateret, at tavlen ikke kunne genere udsigten ved
udkørsel fra tanken, fik vi grønt lys for det ønskede sted.
Tavlen blev sat op efter alle kunstens regler. Der var
mange, der ønskede at være med i projektet. To mand
drejede med jordbor de 2 forankringshuller, en blandede
tørbeton, en anden kørte det i trillebør til hullerne og
to personer holdt tavlen. Brugsuddeleren hældte vand

i hullerne. Og så var der en del, der så på. På den måde
var hele fællesskabet med i rejsegildet. Alt gik planmæssigt, og tavlen synede flot i landskabet. Den rummer to
store separate rum, hvor man i hvert nemt kan anbringe
en A-2 plakat. Og det blev straks gjort. To store plakater
om Brylles Sommerfest blev sat i. Skabet kan låses, så
ikke alle har adgang til dem, og vi er enige om, at kun
informative meddelelser fra Brylles foreninger, klubber
og institutioner kan anbringes her.
Mens vi og andre stod og beundrede vort værk, trillede
en stor lastbil fra Planta op. Da chaufføren så os, spurgte
han, hvad vi havde gang i. Det fortalte vi ham, og han
tilbød resolut en bakke potteplanter, så vi havde noget
at sætte i jorden under tavlen. Stor tak til Planta og den
flinke chauffør.
Efter endt arbejde kom brugsuddeler Jan ud og indbød
den arbejdende flok til kaffe og rundstykker, og i dagens
festlige anledning blev det også til en skarp.
Fin afslutning på en rigtig god dag, hvor fællesskabet
trådte fint i karakter.

Ole Sand
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Brylle Boldklub
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Fodbold
FORMAND:
Poul Krog - Mobil 2383 4162 - poulkrog@sport.dk
ungdomsformand:
Mads Rasmussen - Mobil 2371 0870
madswrasmussen@live.dk
Sekretær:
Jesper W. Larsen - Mobil 4080 4546
jesper.larsen@kruuse.com
Bestyrelsesmedlemmer:
Lars Rasmussen - Mobil 5047 4894 - brylle23@hotmail.com
Michael Stisen - Mobil 2678 7965 - mstisen@gmail.com

Besøg af 2 spillere fra OB
til ungdom stræning
Onsdag 9. maj var en dag, der rummede meget. Den
startede med småregn, men ikke mere end hjemmeplejerne kunne afholde deres festlige optog med pyntede
barnevogne stopfyldte med bryllesmåbørn. Vognene blev
skubbet i en lang række fra Dagli´Brugsen til Fritidscentret. Det var nemlig hjemmeplejernes kampdag, der dog
afvikledes på yderst fredelig vis.
Det var også Europadag, hvad vi ikke var så optaget af
i Brylle. Det var vi derimod af det store arrangement på
fodboldbanerne fra kl. ca. 17 til 19.30. Vejret var i den
periode flot - solrigt, lunt og ingen vind, helt perfekt for
de ca. 90 fremmødte børn med forældre. Det var dagen,
hvor OB stillede med 2 professionelle fodboldspillere,
nemlig Tore Reginiussen og Oliver Larsen.
De skulle spille fodbold med 4 børnehold efter tur. Holdene var fordelt rundt om på banerne, hvor de trænede.
Jeg vil tro, at der var flere piger end drenge, der spillede.
Hvert hold fik ca. 20 min med de 2 proffer, og det var
sjovt at se, med hvilken iver de unge prøvede at drible
uden om OB´erne og så skyde på mål. Det var tydeligt at
se, at de 2 OB´ere tog deres opgave alvorligt, og de var
flinke til at rose børnene.
Efter de 20 min samledes holdet om de 2 OB´ere, så
vi kunne tage en række billeder. Dernæst gentog Tore
Reginiussen og Oliver Larsen træningen med næste hold.
Til sidst satte de 2 OB´ere sig på en bænk med bord
foran, og så fik alle børn billeder af de 2 med autograf.
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Mange ville også have autograf på træningstøj og i medbragte autografbøger. Det var en stor og mindeværdig
dag for de unge, og det var naturligvis også hensigten
med besøget. OB er også selv interesseret i at blive set
og skabe positiv opmærksomhed. Og mon ikke klubben
på den måde gøder lysten til at spille fodbold blandt
de unge, og hvem ved - ønsket om at spille i OB er nok
plantet i mange.
Tore Reginiussen og Oliver Larsen gjorde det godt. De
tog det ikke som en sur pligt, men gik op i legen med
børnene med smittende humør.
Det var en oplevelse for tilskuerne at se de mange glade
børn. Mon ikke et sådant arrangement lokker flere unge
til fodbold? Jeg håber det, for alle børn har godt af motion og at optræde i hyggeligt samvær med andre. Vi
har mange gode og interesserede trænere i Brylle, og de
har plads til flere børn på deres hold. Hvis ikke dit barn
eller dine børn går til en sport, så vil jeg opfordre dig til
at lade det ske. Det giver glade og sunde børn, og det er
den helt rigtige ballast at føre videre i livet.
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Optakten til EM i fodbold fredag 6. juni kunne ikke blive
bedre. Langt fra Ukraine, i Brylle, viste Brylles førstehold vejen for det danske landshold.
Hjemmekampen mod Brenderup startede med, at
der blev lagt en buket blomster på den plads, som
Jonathan plejede at spille, og der blev holdt et minuts
stilhed, og Brylles spillere spillede med sørgebind.
Derefter blev der spillet fodbold.
På en flot aften, hvor solen var på vej ned fra en skyfri
himmel, vandt Brylle over Brenderup IF med 5-4. Indtil
10 min før tid var Brenderup foran med 4-3, men så
satte Bryllegutterne slutspurten ind.
De brændte stadig et par chancer, og træværket reddede fortsat for Brenderup, men 2 mål blev sat ind af
Brylle, og det sidste var et flot hovedstødsmål. Jubelen
var stor på langsiden, for mismodet havde faktisk indfundet sig. Et par herrer sprang i armene på hinanden.
Det var en god kamp mellem de 2 tophold. Slaget
bølgede frem og tilbage, og ved halvleg stod det 3-3.
Desværre pådrog vognmand Morten sig en fiberskade,
så han måtte udgå og optræde med ispose. Nok var
Mortens baglår skadet, men det var hans stemmebånd
absolut ikke.
Jeg må sige, at det var fortjent, at Brylle vandt.
De sled sig til sejren, og man kan ikke sige, at heldet
var med hjemmeholdet. Det blev til flere skud på
træværket. Det var en flot holdindsats, hvor alle kæmpede konstant.
Nu er vejen vist for det, der skal ske i Ukraine. Lad os
håbe, at Olsens tropper kan tage ved lære og kæmpe
lige så bravt.

Ole Sand
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Super Old Boys Forår 2012
Vi har vinteren igennem haft muligheden for at få kroppen
trimmet ved gymnastik, hvor udstrækning og smidighedsøvelser var i højsædet. Trods en kanon dygtig instruktør i
Karina Krüger, lykkedes det ikke en enkelt gang at nå 10
deltagere. Om det skyldes, at træningstiden lå i kirketiden
søndag formiddag, ved jeg ikke, men jeg vil forsøge om det,
fra efteråret af, kan blive torsdage aftener – så håber jeg vi
kan blive nogle flere.
Dem som var der, var alle enige om, at det virkelig var noget
vi havde godt af! Vi havde 3 træningskampe, hvor vi vandt
over TUSA, tabte til Glamsbjerg og vandt over FC Broby.
Vi er kommet i gang med sæsonen og klarer os hæderligt.
Der er allerede kommet en del skader, nogle kunne måske
have været undgået, hvis man havde deltaget i vintergymnastikken. Heldigvis er vi en god bred trup 18-20 spillere.
Vi nåede lige at får 3 nye spillere inden ”vinduet lukkede”.
De er faldet godt til og er så småt ved at vænne sig til os.
Vi ligger p.t. i midterfeltet, men begynder vores spil at glide
bedre, kan vi måske komme over midten?
Det er muligt, at det spillemæssigt ikke står så godt til som
ønsket, men så kan jeg med bestemthed sige, at vores sociale sammenhold på holdet er i top.
Jeg håber vi får en god sæson , hvor vi når så langt ”talenterne” rækker og en masse hygge i 3. halvleg.

Med sportslig hilsen
Brylle Super Old Boys, Peter Gade, 3022 8599
Nogle af de
kommende håb
i Brylle Boldklub
- gæt selv
hvem.

Petanque

petanque 2012
Så er sommerhalvåret i gang.
Vi havde årsmøde den første tirsdag i april i Rytterskolen med fuldt hus.
Alt gik planmæssigt.
Der har også været arbejdsdag, hvor vi fik renoveret banerne med lidt grus,
lagt flere fliser, og lokalerne er blevet rengjorte efter vinteren.
Vi har haft den første træningsaften, og der var god tilslutning.
Der er foretaget lodtrækning til turnering, der starter 8. maj.
Der bliver 14 hold á 2 m/k, som alle møder hinanden i løbet af sommeren.
Dernæst er der planer om et par eftermiddagsstævner, hvor vi spiller om et
par fl. rødvin og grill om aftenen.
Der er også mulighed for at deltage i stævner rundt på Fyn.
Vi kan opfordre eventuelle nye til at møde op og få nogle hyggelige timer.
Der spilles hver tirsdag fra kl 18.00 på bannerne ved hallen.

Hilsen Petanqueklubben

Tennis 2012
Så er tennissæsonen startet op. Vejret var ikke det bedste
den første aften, men vi håber da på, at vi får noget bedre vejr og noget mere varme i luften.
Vi har desværre ikke nogen træner på, så hvis der er
nogen, som har lyst til at give nogle damer lidt undervisning, skal de være velkommen til det. Det ville også
være dejligt, hvis der var nogen, der kunne tænke sig at
undervise noget ungdom i tennisspillet.

Der er tilmeldt to hold til turnering, et herrehold og et
damehold. Holdene består af to personer, og der spilles

420 kr.

Junior (t.o.m.17. år):

250 kr.

Ægtefæller/samlevere:

700 kr.

Familie (med samme bopæl):

900 kr.

Kontingent SKAL betales, INDEN spillet påbegyndes.
Nøgler kan købes for 75 kr. mod forevisning af betalt
kontingent.

een double og to singler. Det er første gang, at damerne
er tilmeldt turnering – så må vi jo se, hvordan det går. Om
vi kan leve op til herrerne – de blev jo Fynsmestre for et
par år siden. Det skal så lige nævnes, at det er i kategorien 45+, der spilles. Men der stilles jo heldigvis ingen
krav om, hvor god man skal være. Alle kan deltage.
Vi håber på, at der vil komme nogle nye til for at spille
tennis, så det ikke kun er de samme, man spiller mod
hver gang. Man er velkommen til at komme og få en
prøvetime for at se, om det er noget for een.

tennis

Der er ”træningstid” tirsdage fra kl. 18.00 – 21.00.
Damerne træner fra kl 18.00 - 19.00, og herrerne bagefter. Der er plads til, at mange flere kommer og spiller
tennis. Det er meget billige priser – alle kan deltage.

Seniorer:

Man kan også leje en boldkanon – det koster 50 kr. pr.
time. Henvendelse til Pia Vittrup, Agertoften 34, Brylle,
tlf. 6476 2910.
Gå ind på Brylle Boldklubs hjemmeside og se priser på
www.bryllebk.dk
Vel mødt til alle som har lyst til at prøve.

Tennisklubben
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Brylle Boldklub • TURNERINGSPLAN EFTERÅR
Dag	Dato
kl.	Kamp	Række
tors.
2-Aug
19.00	Brylle - Tommerup	Veteran
tors.
9-Aug
19.00	Verninge - Brylle	Veteran
man.
13-Aug
19.00	Brylle - Højby 2	SuperOB
tors.
16-Aug
19.00	Brylle - Ubberud	Veteran
lør.
18-Aug
15.00	Brylle - Skalbjerg/Vissenbjerg	S 3
søn.
19-Aug		FC Broby - Brylle	S 5
man.
20-Aug
19.00	Kullerup-Refs - Brylle	SuperOB
tors.
23-Aug
19.00	Aarup 1 - Brylle	Veteran
fre.
24-Aug
18.30	Ubberud - Brylle	S 3
lør.
25-Aug
10.00	Verninge/Brylle - Brenderup	U10C-5
lør.
25-Aug
13.00	Brylle - Søhus/Stige	U10P.B-5
lør.
25-Aug
10.00	Allested - Brylle	U8C- 5
lør.
25-Aug
10.00	MG & BK 2 - Brylle/Verninge	U10B-5
søn.
26-Aug
10.00	Gelsted - Team Tommerup	U11C-7
søn.
26-Aug
13.00	BBB 1 - Brylle	U11P-7
søn.
26-Aug
10.00	Brylle - S.K.F.I.F.	U9 C- 5
søn.
26-Aug		S.K.F.I.F. - Brylle	S 5
søn.
26-Aug
13.00	Marienlyst - Team Tommerup	U17 A
søn.
26-Aug		Team Tommerup - Morud	U 14 A
søn.
26-Aug
10.00	Team Tommerup - Sanderum	U11 B- 7
søn.
26-Aug
10.00	BBB - Team Tommerup	U13 B-9
søn.
26-Aug		
Højby - Team Tommerup	U13B-7
søn.
26-Aug		Brylle - Fortuna Svendborg	U13P-7
søn.
26-Aug		Team Tommerup - Søndersø	U12B-7
søn.
26-Aug		Team Tommerup - Båring	U12C- 7
man.
27-Aug
19.00	Brylle - Lumby	SuperOB
ons.
29-Aug		Team Tommerup . HOGG	U13B-7
tors.
30-Aug
19.00	Brylle - Assens 	Veteran
lør.
1-Sep
13.40	Team Tommerup - Morud	U17 A
søn.
2-Sep
10.00	Brylle - Aarup	S 3
søn.
2-Sep		Brylle - Hillerslev	S 5
søn.
2-Sep		Stjernen - Team Tommerup	U 14 A
søn.
2-Sep		Team Tommerup - Hårby	U13 B-9
søn.
2-Sep		Bogense - Team Tommerup	U13B-7
søn.
2-Sep		TIF Fåborg - Brylle	U13P-7
søn.
2-Sep		Glamsbjerg - Team Tommerup	U12B-7
søn.
2-Sep		Kauslunde - Team Tommerup	U12C- 7
man.
3-Sep
18.45	Korup - Brylle	SuperOB
ons.
5-Sep		Team Tommerup - Tårup	U13B-7
tors.
6-Sep
18.45	FC Broby - Brylle	Veteran
lør.
8-Sep
10.00	Assens - Verninge/Brylle	U10C-5
lør.
8-Sep
13.00	Brenderup - Brylle	U10P.B-5
lør.
8-Sep
10.00	Tommerup - Brylle	U8C- 5
lør.
8-Sep
10.00	Assens - Brylle/Verninge	U10B-5
lør.
8-Sep
13.40	MG & BK - Team Tommerup	U17 A
søn.
9-Sep
10.00	SSV Højfyn - Team Tommerup	U11C-7
søn.
9-Sep
13.00	Rudkøbing - Brylle	U11P-7
søn.
9-Sep
10.00	Rolfsted - Brylle	U9 C- 5
søn.
9-Sep
10.00
Chang - Brylle	S 3
søn.
9-Sep		Søllinge - Brylle	S 5
søn.
9-Sep		Team Tommerup - B 1913	U 14 A
søn.
9-Sep
10.00	BBB - Team Tommerup	U11 B- 7
søn.
9-Sep		Strib - Team Tommerup	U13 B-9
søn.
9-Sep		
Herredsted/Ørbæk - Team Tommerup	U13B-7
søn.
9-Sep		Brylle - B 1913	U13P-7
søn.
9-Sep		Team Tommerup - Klinte Grindløse	U12B-7
søn.
9-Sep		Team Tommerup - Gelsted/Ejby	U12C- 7
man.
10-Sep
18.30	Brylle - Søhus	SuperOB
tors.
13-Sep
18.30	Brylle - Allested	Veteran
lør.
15-Sep
10.00	Ejby - Verninge/Brylle	U10C-5
lør.
15-Sep
13.00
Årslev - Brylle	U10P.B-5
lør.
15-Sep
10.00	Brylle - Tommerup	U8C- 5
lør.
15-Sep
10.00	Assens - Brylle/Verninge	U10B-5
søn.
16-Sep
10.00	Team Tommerup - Søndersø 	U11C-7
søn.
16-Sep
13.00	Brylle - Båring	U11P-7
søn.
16-Sep
10.00	FC Broby - Brylle	U9 C- 5
søn.
16-Sep		Brylle - Dalum	S 5
søn.
16-Sep
13.00	Team Tommerup - Fjordager	U17 A
søn.
16-Sep		TIF Fåborg - Team Tommerup	U 14 A
søn.
16-Sep
10.00	OKS 2 - Team Tommerup	U11 B- 7
søn.
16-Sep		Aarup - Team Tommerup	U13 B-9
søn.
16-Sep		Ryslinge - Team Tommerup	U13B-7
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16-Sep		BBB - Brylle	U13P-7
16-Sep		Ejby/Geldsted - Team Tommerup	U12B-7
16-Sep		Team Tommerup - Aarup	U12C- 7
17-Sep
18.15
Årslev - Brylle	SuperOB
19-Sep		Team Tommerup - PDIF	U13B-7
20-Sep
18.15	Korinth - Brylle	Veteran
22-Sep
15.00	Brylle - Ejby	S 3
23-Sep		Fåborg 1 - Brylle	S 5
23-Sep
13.00	Dalum - Team Tommerup	U17 A
23-Sep		Team Tommerup - OB	U 14 A
23-Sep		Team Tommerup - Brenderup	U13 B-9
23-Sep		Team Tommerup - Højby	U13B-7
23-Sep		Brylle - BK Sydlangeland	U13P-7
23-Sep		Team Tommerup - Brenderup	U12B-7
23-Sep		Strib - Team Tommerup	U12C- 7
29-Sep
10.00	Båring - Verninge/Brylle	U10C-5
29-Sep
13.00	Ubberud - Brylle	U10P.B-5
29-Sep
10.00	Sanderum - Brylle	U8C- 5
29-Sep
10.00	Brylle/Verninge - MG & BK 2	U10B-5
29-Sep
15.00	Team Tommerup - Sanderum	U17 A
30-Sep
10.00	SVV Højfyn - Team Tommerup	U11C-7
30-Sep
13.00	Skårup - Brylle	U11P-7
30-Sep
10.00	SSV Højfyn - Brylle	U9 C- 5
30-Sep
10.00	Glamsbjerg - Brylle	S 3
30-Sep		Brylle - BBB	S 5
30-Sep		Team Tommerup - HollufPile/Tornbjerg	U 14 A
30-Sep
10.00
Holluf Pile/Tornbjerg - Team Tommerup	U11 B- 7
30-Sep		Tarup/Paarup - Team Tommerup	U13 B-9
30-Sep		
HOGG - Team Tommerup	U13B-7
30-Sep		Nr.Lyndelse/Søby - Brylle	U13P-7
30-Sep		Team Tommerup - Assens	U12C- 7
6-Oct
10.00	Verninge/Brylle - Aarup 1	U10C-5
6-Oct
13.00	Brenderup - Brylle	U10P.B-5
6-Oct
10.00	Allested - Brylle	U8C- 5
6-Oct
10.00	Nr. Åby - Brylle/Verninge	U10B-5
6-Oct
13.40	OB - Team Tommerup	U17 A
7-Oct
10.00	Skeby - Team Tommerup	U11C-7
7-Oct
13.00	Gelsted/Ejby - Brylle	U11P-7
7-Oct
10.00	Krarup/Espe - Brylle	U9 C- 5
7-Oct
10.00	Brylle - Flemløse/hårby	S 3
7-Oct		Fåborg 2 - Brylle	S 5
7-Oct		S.f.B - Team Tommerup	U 14 A
7-Oct
10.00	BBB - Team Tommerup	U11 B- 7
7-Oct		Team Tommerup - Ubberud	U13 B-9
7-Oct		Team Tommerup - Bogense	U13B-7
7-Oct		Brylle - Dalum	U13P-7
7-Oct		SVV Højfyn - Team Tommerup	U12B-7
7-Oct		OB - Team Tommerup	U12C- 7
13-Oct
13.30	Bogense - Brylle	S 3
14-Oct		Brylle - Nr. Søby	S 5
14-Oct
13.00	Nr. Åby -Team Tommerup	U17 A
14-Oct		Team Tommerup - Langeskov	U 14 A
14-Oct		Søndersø - Team Tommerup	U13 B-9
14-Oct		Tårup - Team Tommerup	U13B-7
14-Oct		Team Tommerup - B 1909	U12B-7
14-Oct		Team Tommerup - SSV Højfyn	U12C- 7
20-Oct
15.00	Brylle - Morud	S 3
21-Oct		
Højby - Brylle	S 5
21-Oct
13.00	Team Tommerup - Gelsted	U17 A
21-Oct		Ringe - Team Tommerup	U 14 A
21-Oct		Team Tommerup - Allesø	U13 B-9
21-Oct		Team Tommerup - Herredsted/Ørbæk	U13B-7
21-Oct		Stjernen - Brylle	U13P-7
21-Oct		MG & BK - Team Tommerup	U12B-7
21-Oct		MG & BK - Team Tommerup	U12C- 7
28-Oct
10.00	Nr. Åby - Brylle	S 3
28-Oct		Brylle - Krarup/Espe	S 5
28-Oct
13.00	Tarup/Paarup - Team Tommerup	U17 A
28-Oct		Team Tommerup - Ryslinge	U13B-7
28-Oct		Team Tommerup - OKS 1	U12B-7
3-Nov
14.30	Team Tommerup - Aarup	U17 A
4-Nov		PDIF - Team Tommerup	U13B-7
4-Nov		Morud - Team Tommerup	U12B-7

T.T MULTISERVICE
Levering af kød og grøntsager
Mad ud af huset
Tlf. 25 17 60 80
torben.alex@jubii.dk
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sommerfest

2012

Så kom uge 24 igen, hvor Brylle Boldklub afholder den
årlige sommerfest, og alle går og holder øje med vejret.
Skal vi have regn som det har været de sidste par år, eller
kan vi være heldige at få tørvejr.
Sommerfeste startede fint med fint vejr fredag aften,
men lige da fodbolden skulle til at gå i gang, kom regnen.
Igen i år havde Boldklubben inviteret forældre og børn
på aftensmad, der lød på burger og biksemad + en øl
eller vand for 50 kr. Der deltog 110 i spisningen. Et godt
initiativ af BB, hvor forældrene har en god mulighed for at
lære hinanden at kende.
Old Boyserne spillede deres sædvanlige turnering, hvor
Brylle stillede med to hold, og Tommerup og Verninge
stillede med hver et hold. Verninge vandt samlet. Efter
kampen fik de også biksemad. Så der var liv og glade
dage i teltet fredag aften.
Der var også gang i boderne med fiskedam, bolsjebutik,
hvor børnene kunne lave deres egen slikkepind og så
selvfølgelig blomstertombolaen, hvor der var rig lejlighed
til at vinde blomster hjem til haven, og hvor der bl.a. var
kaffe, t-shirts, chokolade og mange andre rigtig gode
præmier.
Lørdag formiddag skulle U 10 spille turnering kl. 10.00,
og Brylles U 12 piger skulle spille kl. 10.30. Senere skulle
flere af vores ungdomshold spille.
Boderne åbnede igen kl. 11.00, og der var gang i dem
med det samme.

Bestyrelsen i
Boldklubben
blev nr. 2.

Lørdag eftermiddag kl 14.00 blev der spillet sponsorfodbold, hvor der desværre i år kun deltog 6 hold, men det
blev så en kamp med alle mod alle, og vinder af turneringen blev 3L, og nr 2 blev bestyrelsen i Boldklubben.
De fik hver overrakt en flot pokal, som var sponsoreret af
Tarup Smedie, Årslev.
I år var vi heldige med at have tørvejr til fodbolden, så
det var dejligt for både spillere og tilskuere.
Om aftenen var der gratis helstegt pattegris med salat,
bagte kartofler, jordbær og chokoladekage sponsoreret af
Peter Jensen. Bagefter var der dans, og musikken sluttede
ved 2-tiden.
Alle havde en dejlig weekend, og vi glæder os til at se jer
igen til næste år.
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Udlejning
Kontakt:
Arne / Betty Nielsen
Tlf.: 64 75 12 20
Mobil: 40 11 11 15
abroger@c.dk

Knarreborg

Brylle Fritidscenter
Tobovej 30 · 5690 Tommerup · 64751630

Knarreborg

Brylle El
Tlf. 64 75 17 18

Carl Stahl Danrope A/S
Karetmagervej 17-19 · 7000 Fredericia
Østerled 28 · 4300 Holbæk
info@carlstahl.dk

www.carlstahl.dk
Fredericia tlf. 76 240 234

Holbæk tlf. 59 442 290
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DAGPLEJERNES DAG
Onsdag 9. maj var en våd, men lun dag. Det var også
dagen, hvor dagplejerne i Assens gjorde opmærksom
på sig, en slags dagplejernes kampdag, men fuldt ud
fredelig og festlig.
I Brylle startede festlighederne kl. 9 uden for Dagli´
Brugsen. Der var 10 festligt pyntede barnevogne med
nyudsprungent bøgeløv, balloner og flag. Fra Dagli´ Brugsen gik det i kortege mod Fritidscentret. I hver kampvogn
sad flere børn, og andre gik pænt ved siden af. Der var
ingen politipatruljer ude, som ved de netop overståede
danske etaper af giroen, men det var nok heller ikke
nødvendigt.Der var ikke overlæs i vognene, styretøjerne
var i orden, og dækkene bar tydelige dækmønstre. Dog
ingen airbags.
Hastighedsbestemmelserne i byzone var også overholdt,
ja, alle sikkerhedsforskrifter var overholdt for at sikre et
godt kørende transporttog. Vognførerne kunne helt sikkert blæse i balloner, uden at nogle metre ville slå ud. Så
ingen klip i kørekortet denne dag.
Vogntoget rummede 40 dejlige små brylleborgere. John
fra Krybilyparken tilsluttede sig også vogntoget, men
siddende i et motoriseret køretøj. Af stimulanser fik jeg
kun øje på et par sutter, så en dopingkontrol ville næppe
få fangst. Jeg observerede ingen obsternasigheder blandt
de menige – kun lutter opbakning.
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Det var et flot holdløb, ingen overhalede, køretøjerne lå
smukt på linje, og der skete ingen styrt. Eneste uheld var,
at en lille pige tabte sit hårspænde. Det blev hurtigt tilvejebragt. Opløbet ved Fritidscentret skete heldigvis uden
uheld. Tidsplanen var nøje overholdt. Her er noget at
lære, DSB! Desværre var tidstagningsudstyret ikke bragt
i orden, og da der ikke blev foretaget målfoto, kunne vi
ikke kåre nr. 1, 2 og 3. På vejen kørte Betty og Arne forbi
– i bil. De skulle låse op og gøre klar til festlighederne i
Centret.
Fra kl. ca. 9.30 og frem hyggede de små sig i hallen med
dagplejerne. Ved 14.30 tiden kunne forældre og bedsteforældre og andre interesserede komme. Vi blev vidne til
hyggelig børnelegestue på halgulvet. Der var legeredskaber og masser af balloner. Og så var der kaffe, hjemmebagte boller og en fantastisk stemning.
Det er imponerende, at Brylle kan stille med 40 småfolk
anbragt i vor dagpleje. De er fordelt på 10 dagplejere.
Jeg håber, at lyst og frodighed fortsætter i de leveringsdygtige hjem, både til glæde for forældre, dagplejere,
skolen og for Helle Thornings Schmidts 2020-plan.

Ole Sand

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

Brylle Industrivej 9
Brylle - 5690 Tommerup
Tlf. 6475 1415
Mobil: 2043 3922
Mail: sh@arnenielsenbrylle.dk
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Arrangører: Brylle Boldklub
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JULEFROKOST
Husk julefrokost
Lørdag den
24. november
kl. 18.00
i BRYLLEHALLEN
med DODO

Indryk din annonce her.
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Guld · Sølv · Ure
Tallerupvej 26 · Tommerup St. · Tlf. 64 76 33 80

Kunde-

bag forretningen

Lad solen
tjene penge for dig

Solergi Odense ApS er en del af en
kæde, der arbejder stærkt på at blive
landsdækkende.
Vi sælger kvalitetsprodukter fra bl.a.
Sverige og Tyskland.
Kom og se vores demo-solcelleanlæg.
Det første solcelleanlæg er installeret
i Brylle.
Vi afholder jævnligt info-aftener - hold
øje med hjemmesiden.
Vi har blændfrie moduler, der ikke
generer naboen.
Hos os får du et anlæg, der passer til
dit behov og ikke mindst til dit hus.
Vi vejleder, rådgiver og bruger altid de
samme håndværkere.
Vi kommer gerne på uforpligtigende
besøg hos dig.

www.solergi.dk

Solergi Odense ApS

Peder Skrams Vej 5

5220 Odense SØ

Tlf. 40 35 07 75
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Tommerup Skytteforening
Skydekælderen:
Kan kun benyttes i åbningstiden - Tlf. 6476 1529
formand:
Flemming Olsen - Mobil 2122 6178
Næstformand:
Ann Godbersen - Mobil 6084 8989

Nyt fra Tommerup Skytteklub
Tommerup skytteforening, som er organiseret under De
Danske Skytteforeninger, har eksisteret siden 1972. I dag har
vi klublokale og skydebane under Tommerup Svømmehal,
men da lokalerne ikke længere er tidssvarende eller store
nok håber vi, at kunne flytte til Brylle og etablere ny klub i
forbindelse med den gamle fritidsordning. Det kræver dog,
at der bliver bygget og opsat en ny skydebane på grunden.
Udarbejdelsen af tegninger, budget samt tilladelser er i
skrivende stund under bearbejdning.
Vi er ikke en meget stor en forening, men har de sidste 2-3
år haft rigtig godt vind i sejlene både med tilgang af nye
medlemmer og aktivitetsmæssigt internt såvel som eksternt
b.la. til stævner, hvor vi tilmed har præsteret gode resultater.
Vi er overbeviste om, at nye og bedre rammer vil give os
bedre betingelser for dette virke, og tilmed bidrage til at
fastholde eksisterende samt tiltrække nye medlemmer.

Du kan også
nyde din pizza og
grillmad hos os vi
har
16 siddepladser

Det er klart for os, at et sådant projekt kræver en ekstraordinær
indsats og er betinget af opbakning både i organisationen og i
vores miljø. Vi har dog kun oplevet god samarbejdsvilje og forståelse for vores planer, så vi tror på det skal lykkes og glæder os
meget alle sammen!
Skydning som sport handler meget om at forene teori med praktisk kunnen i udførelsen af selve skydningen. For at forbedre sig,
kræves analyse og udelukkelse af årsager til det dårlige resultat,
som derefter effektueres i krystal klar konsekvens af ens handling.
Skydning har vist sig at være den perfekte sportsgren i forhold
til udfarende børn med f.eks. ADHD, og med nye klubfaciliteter
vil Tommerup Skytteforening i langt højere grad kunne rumme
medlemmer med særlige behov, hvad enten det bliver i form af
decideret handicapskydning, særligt uddannede instruktører eller
andet.
Vi glæder os og håber meget på at kunne flytte til de nye lokaler
i Brylle i 2013 !
Hvis du er interesseret i at gå til skydning, så henvend dig formanden eller næstformanden.

Vi har også

Oksesteak
Hotwings
Kylling Filet
Sparreribs

Skolevej 11-5690 Tommerup · www.pizzapalermo.dk
Åbningstider: man.- fre. 16.00-21.00 lør.- søn. 15.00-21.00

Ring og bestil på: 64 76 18 00
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Tallerupvej 18-20
Tommerup St.

Tallerupvej 18 — 20
Tommerup St.

Bilka
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Brylle
Fritidscenter
FORMAND:
Mogens Rasmussen - Mobil 2420 8232 - fam.mr@privat.dk
Næstformand:
Henning Berg Hansen - Mobil 6176 3264
Tlf. 6475 3244
Kasserer:
Finn Henriksen - Mobil 2160 6468
finnbhenriksen@sol.dk
Sekretær:
Arne Roger Nielsen - Mobil 4011 1115 - abroger@c.dk
Bestyrelsesmedlemmer:
Carsten Olsen - Mobil 2014 2539 - foxolsen@youseeme.dk

FRIVILLIG ARBEJDSDAG
I BRYLLE FRITIDSCENTER
Lørdag 21. april var der indkaldt til arbejdsdag i Brylle
Fritidscenter. Her er det heldigvis intet problem at få frivillige til at komme, når fællesskabet skal have løst opgaver.
Hvert år skal de to tennisbaner gøres klar, den store
parkeringsplads skal ordnes, tagrenderne skal renses, og
der skal i det hele taget gøres forårsklart til de mange
sportsudøvere.
Vi startede kl. 8.30 med at rydde op på et veldækket
morgenbord med alt godt fra Dagli ´Brugsen – lige fra
rundstykker over ost og pålæg til kaffe og det, der fyldes
i små glas. Formand Mogens delte arbejdshandsker rundt,
og så blev vi delt op i hold. Jeg skulle forrette tjeneste i
tennisafdelingen, og sjakbajsen for den afdeling var Arne.
De, der var ansat i det offentlige, skulle ordne mesterskabsbanen. De øvrige skulle klare den anden bane. Ca.
25 sække lyserødt tennisbanesand blev fordelt ud over
hver bane med fornemt udstyr. Derefter blev banerne
tromlet, og der blev fejet blade sammen.
Så var der drikkepause, og alle ca. 12 myldrede til. Efter
at der var ryddet godt op i flaskerne, luskede vi rundt
og så travle ud. Alt mens arbejdet stod på, var der liv på
fodboldbanerne. Det var Brylles pigehold, der viste sig fra
den flinke værtsside, idet de lod modstanderne vinde 6-0.
Da vi sluttede med arbejdet, ville Arnes kone have et
billede af arbejdsbrigaden. Et par stykker skulle lige have
gemt maven lidt af vejen. To var så trætte, at de måtte
sidde på en sten i forgrun-den.
Så var det madtid, og her afslørede kasserer Finn sig som
den fuldendte borddækker. Der var alt sundt og godt på
bordene, lige fra sild, leverpostej og kødpålæg til agurker
og tomater osv. Der var naturligvis også listige væsker til
at befordre al den faste føde betryggende ned i maven.
Til sidst var der kaffe og ostemadder.
Det var en meget hyggelig samling, hvor man generede
hinanden efter bedste evne, som det kræves. Det er tydeligt, at de offentlige ansatte må finde sig i meget.
Det lader til, at opfattelsen er, at arbejdstid og aflønning
inden for det offentlige består af forberedelsestid, forskudt arbejdstid, overarbejde, aldersreduktion, udetillæg,
kvalifikationstillæg og afspadsering. Vi glæder os til næste
gang, der indbydes til fællesarbejde.

Ole Sand
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Få et OK Benzinkort til billig benzin
og diesel og styrk Brylle Boldklub
OK støtter lokalt
OK er altid billig med benzin, samtidig
støtter OK forskellige foreninger og
klubber, bl.a. Brylle Boldklub.
Så kom og få et OK Benzinkort, så giver
vi et beløb til klubben, hver gang du
tanker hos os.

Med et OK Benzinkort får du:
• altid billig benzin
• et kort uden renter og gebyrer
• mere end 600 tanksteder i Danmark
• mulighed for at tanke i Norge og
Sverige
• betaling af færgebillet på Mols-Linien
• kort til broafgift på Storebæltsbroen
og Øresundsbron®

Brylle
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Brylle
Gymnastikforening
FORMAND:
Dorthe Bruun-Petersen - Tlf. 2623 1397
Gymnastik:
Mette Pedersen - Tlf. 2871 3792
Badminton:
Martin Hermann - Tlf. 3152 2466
Cykeltrial:
Ole Ilskov - Tlf. 2222 2986
Løb/hjemmesiden:
Charlotte Tofteby - Tlf. 5242 5222

Brylle Gymnastikforeningen er efterhånden en gammel
forening, og der har igennem tiderne været mange forskellige aktiviteter i foreningen.
I efteråret startede vi op med tre børnehold - forældre/
barn holdet, pusling og 1.-2. klasses piger. Alle kom stort
set hver gang til træning og gik i gang med godt humør
og med lyst til at lære og have det sjovt. Redskaberne
har flittigt været brugt, og der er blevet slået kolbøtter,
vejrmøller og flik-flak.
Vi har også i år haft et rytmehold for 3.- 6. klasse. Disse
piger deltog ved 3 opvisninger og har fået mange rosende ord med på vejen. Nogle rigtig dygtige piger.
Vi havde i efteråret cykel-trial, som bl.a. deltog ved Danmarksmesterskabet, og også her blev der gået til den. Vi
vil gerne have mange flere deltagere på dette hold. Kom
og giv det en chance og se, om det er noget for dig.
Zumba var igen en stor succes, og rigtig mange har
danset med til de latinamerikanske rytmer onsdag aften i
hallen, og der er blevet svedt og grinet hver eneste gang.
Badminton har i år haft mange gengangere, og det er en
fornøjelse, når så mange spillere vælger at vende tilbage,
år efter år.
I januar afviklede Brylle Gymnastikforening for 3. gang
Fyens Etape Marathon i samarbejde med HC. Andersen
Marathon. I år var der ca. 600 løbere på etapen her i
Brylle. Det gik rigtig godt til trods for snevejret, der i
bogstaveligste forstand væltede ned fra himlen.
I juni var det tid til Brylleløbet. Vi må desværre konstatere, at vi siden vi indførte elektronisk tidtagning og
dermed øgede deltagerprisen, har haft en stor nedgang
i antallet af deltagere. Vi ønsker, at Brylleløbet skal være
et løb for beboerne i Brylle, og hvem der ellers måtte
have lyst til at deltage, og vi er meget modtagelige for
forslag til, hvordan vi kan øge deltagerantallet igen.
Hvis der er nogen af jer læsere, der har ideer til nye
hold, vi kan lave i gymnastikforeningen, eller har lyst til
at være instruktør eller hjælper på et hold, er I meget
velkommen til at kontakte os.
Vi er meget interesseret i at få nogle drengehold i den
kommende sæson, så meld dig gerne på banen, hvis du
mener, det er noget for dig.
Vi giver dig gerne kurser, så du kan blive opdateret.
Til sidst vil vi gerne takke alle frivillige i foreningen – det
være sig både de frivillige instruktører, hjælperne på
børneholdene og ikke mindst de frivillige, der gentagne
gange dukker op, når vi har brug for hjælp til diverse arrangementer.
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2012-2013
Sæsonen
Arrangementer
Opstart badminton - motionister

03.09.2012

Opstart gymnastik

10.09.2012

Opstart zumba

03.09.2012

Opstart cykeltrial	Kører hele året
Generalforsamling

14.02.2013

Gymnastikopvisning i Brylle

24.03.2013

Brylleløbet

05.06.2013

BADMINTON
Udlejning og betaling af badmintonbaner i Brylle Fritidscenter mandag den 20. august 2012 kl.19.00–20.00 for
spillere fra sidste sæson, som ønsker samme tid som
sidste år.

GYMNASTIK
Turbo Tøzerne 6-9 år (0.-2. kl.)
Turbo tøzernes motto er, at alle kan og det skal være sjovt
imens!! Vi skal ud på en rejse hvor vi skal bruge alle sanser, udfordre vores motorik og ikke mindst have masser af
sved på panden. På rejsen skal vi bruge en masse redskaber, vi skal bruge hinanden og ikke mindst musikken og
den gode historie.

Instruktører:
Mette Pedersen - Tlf. 28713792 - wandrup@live.dk
Mette Andersen - amosa@live.dk
Mandag kl. 17.15 - 18.15 på Brylle Skole.
Spilopperne 3-6 år
Her er det motorikken, der vil være i fokus. Vi skal lege
sanglege, tumle, bygge redskabsbaner, hoppe, danse og
alt hvad der er rigtigt sjovt!
Jeg glæder mig til, at lege med dig.

Instruktør:
Henriette Pedersen - Tlf. 28913474 - tip@paradis.dk

Udlejning kl. 20.00–21.00 for nye spillere.

Tirsdag kl. 17.00 - 18.00 på Brylle skole.     

Baneleje, Brylle Fritidscenter
Baneleje, Brylle Skole

”Old Girls”

kr. 1.600,00
kr. 800,00

Motionister

Bevæg dig – Bevar dig – Øget velvære og energi.

Efter 20. august er det muligt at leje evt. ledige baner.
Er du interesseret i at leje en badmintonbane, så kontakt os.

Glad motion til inspirerende musik, fællesskab, bevægelsesglæde, engagement, snak og latter er fællesnævnere for holdet. Gymnastikken vil bestå af styrke-,
smidigheds-, konditions, og balancetræning kombineret
med strækøvelser. Altsammen i et tempo, hvor alle kan
være med. Hver gymnastiktime afsluttes med en sang og
lidt hyggeligt samvær. Vi ses.

Ansvarlig: Martin Hermann Tlf. 31522466
Opstart i uge 36, 2012, til uge 18, 2013, i Brylle Fritidscenter.
På nuværende tidspunkt har det ikke været muligt at
finde instruktører til vores børne- og ungdomshold for
badminton. Kunne du tænke dig at høre nærmere eller
blive træner for et hold, hører vi gerne fra dig.
Kontakt venligst: Martin Hermann Tlf. 31522466

Instruktør:
Inga Holm Rasmussen - Tlf. 2712 6820 - ihr@galnet.dk
Torsdag kl. 15.30 – 16.30 på Brylle skole.     
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Forældre-Barn 1-3 år
Holdet hvor børn og forældre (bedsteforældre er også
velkomne) kan være sammen. Vi skal lege, synge, klatre
og springe i de store redskaber. Vi skal være sammen om
leg, gymnastik, sang og redskabslege. Tilmelding sker
efter ”først til mølle” princippet. Henvend dig til Catharina,
hvis du ønsker en plads på holdet.
Instruktør:
Catharina Juel Jensen - Tlf. 22821181 cathrinarv@hotmail.com
Onsdag kl. 16.30 - 17.30 på Brylle skole.
Rytmepigerne 5.-8. kl.
Pigerne lærer det første stykke tid lidt om grundøvelserne
indenfor gymnastikken. Derefter vil vores opvisningsprogram så småt begynde, at falde på plads. I år tager vi
udgangspunkt i rytmearten ”House.” Pigerne vil samtidig
få kendskab til bolde og tøndebånd. Temaet for årets
opvisning i år, vil blive ”Performance.” Opvisningen vil
komme til, at bestå af farverne sort og guld. Der vil blive
træninger, hvor vi vil arbejde hårdt, for at nå de 4-5 opvisninger, vi skal ud til i løbet af foråret. Jeg arbejder på, at få
lavet en lille weekendtræning til pigerne i løbet af året, så
pigerne kan lære hinanden lidt bedre at kende, og så de
får det vigtige sammenhold, jeg synes man skal have.
Instruktør: Line Nielsen - Tlf. 24 61 26 56
Torsdag kl. 18 – 19.30 i Brylle Hallen
VI MANGLER INSTRUKTØRER
og/eller HJÆLPEINSTRUKTØRER til følgende:
Drengehold – børn i alderen 0.- 2. eller 3.- 5. klasse
Pigehold i alderen 3. – 5. klasse
Der er også plads til evt. junior- eller voksenhold.
Vi mangler instruktører til ovenstående hold. Kunne du tænke
dig at være instruktør for et af disse hold, hører vi gerne fra
dig. Vi har pt. en pige på 16 år, som gerne vil starte et mixhold
op med spring, men mangler en dreng/mand til at tage imod
spring med videre.

Kontakt venligst: Dorthe Bruun-Petersen på tlf. 26231397
eller på mail: lundehauge@mail.tele.dk
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ZUMBA
Zumba - Gold
Synes du også, at Zumba Fitness ser rigtig sjovt ud, men
kan knæene ikke rigtig følge med? Er tempoet på et almindeligt Zumba-hold lige i overkanten? Har koordinering
af arme og ben altid været en hæmsko for dig, eller har
du besvær med at bevæge dig hurtigt? Fortvivl ikke!
Så er Zumba Gold lige noget for dig. Zumba Gold er
skånsom – men morsom, Zumba. For nybegyndere,
skadesramte, seniorer, overvægtige, aktive ældre og alle
andre, der har brug for en mere rolig form for fitness
dans. Skøn musik og glade bevægelser, bare på den
skånsomme måde. Lavt tempo, højt humør! Du brænder
alligevel kalorier og kommer i bedre form. Kom og prøv
det af, og se om det er noget for dig! Zumba Gold kan i
øvrigt bruges som opvarmning til det almindelige Zumbahold, som følger umiddelbart efter. (Der gives rabat ved
deltagelse på begge hold.)

Instruktør:
Diana Nielsen - ritzman@get2net.dk
Onsdag kl. 18 –18.50 (opstart i uge 36 – 2012
til uge 18 - 2013) i Brylle Fritidscenter.
Zumba – Fitness
Zumba fitness er en dansebaseret fitnessform,
hvor mennesker i alle aldre kan være med og
bevæge sig til den smittende musik, de nemme
dansetrin og få glæde af de fysiske fordele ved
træningen. En herlig blanding af aerobic og dans
inspireret af salsa, samba, hiphop, bhangra, og
meget mere. En super effektiv motionsform
med fed musik og høj energi. Zumba fitness får
pulsen op, humøret i top og er særdeles effektivt
til vægttab. Enhver danser på sin egen måde, så
uanset om du er nybegynder eller erfaren deltager, får du stor glæde af træningen.

Instruktør:
Diane Nielsen - ritzman@get2net.dk
Onsdag kl 19.00 – 20.00 (opstart I uge 36 – 2012
til uge 18 - 2013) i Brylle Fritidscenter.

CYKEL-TRIAL
Cykel-trial – en sport for alle
Der er ikke mange grunde til at hoppe på baghjulet på
cykel over en bænk, ud over at

DET ER BLÆRET!
Cykel-trial er en slags cykel parkour, eller jorden er giftig
på cykel om man vil.
Cykeltrial øger din koncentration og evne til at fokusere,
desuden bruger du alle muskler i kroppen og bliver derfor
fysisk stærk.
Få noget street-credit på din cykel!
Alle kan være med både unge og voksne, og vi har cykler
man kan låne.

Instruktør:
Brian Hansen - Tlf.: 5238 5659
Tirsdag kl. 17.00 - 18.00 (Vi kører hele året)
ved Brylle Skoles sportsplads.

BRYLLELØBET
Vi har prøvet et par år med elektronisk
tidtagning, men det har ikke været nogen
succes. Derfor vender vi nu tilbage til, at vi
selv tager tiden.

GENERELT
Kontingenter:
Forældre/barn - holdet
Voksen/Pensionister

kr. 500,00
kr. 450,00/275,00

Børnehold

kr. 400,00

Cykeltrial, sep. til sep.

kr. 500,00

Zumba, Gold uge 36-51

kr. 400,00

Zumba, Fitness, uge 1-18

kr. 400,00

Zumba, Gold + Fitness

kr. 600,00

Tilmeldingen sker på løbsdagen.
Pris voksen 40 kr. og barn 20 kr.

YDERLIGERE INFORMATIONER
Se vores hjemmeside: www.bryllegymnastik.dk
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Brylle Kirke / Brylle Menighedsråd
Kommende
arrangementer

”Børnehjemsunge”

Trosbekendelsen

Torsdag den 13. september 2012, kl. 14.00

Hvad er det egentlig, kirken står for?

Leif Nilsson besøger Brylle og holder foredrag
med titlen ”Børnehjemsunge” Her fortæller han
om sin barndom som forældreløs og herunder en
beskri-velse af et ophold på Rågelund Drengehjem fra 1940 til 1951.

Der er nok ikke ret mange af os, der sådan
lige på stående fod kan gøre rede for, hvad
det egentlig er, vi står for, som medlemmer af
en luthersk-evangelisk kirke.

Mødested: Sognehuset ved Brylle Kirkew

Salmemaraton
I september begynder et salmemaraton for
Assens provsti, som vil strække sig over to
sæsoner.
Vi mødes én gang i hver af provstiets 29 kirker
(ca. hver tredje tirsdag kl. 19.00) og bruger en
god times tid på at synge os igennem salmebogen. Hvert sted vil der være en salmeguide,
som fortæller os om de salmer, vi skal synge den
aften. Efter sangen vil der være en forfriskning i
våbenhuset. Vi holder selvfølgelig sommerferie,
efterårsferie og juleferie.
Tirsdag d. 28. august kl. 19.00 er der orienteringsmøde om salmemaratonet i Brylle Sognehus. Her vil man også få udleveret en plan over
hele forløbet, og vi vil arrangere samkørsel.
Salmemaratonet begynder i Vor Frue kirke i
Assens tirsdag d. 4. september kl. 19.00 med
biskop Kresten Drejergaard som salmeguide.
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Over 11 aftener (ca. en aften om måneden)
vil vi dykke ned i de tre oldkirkelige trosbekendelser, som sammen med Bibelen
og Den augburgske bekendelse udgør Den
danske Folkekirkes bekendelsesskrifter. Vi
vil forsøge at forstå, hvad der var hensigten
med teksterne i samtiden og trække tråde til
nutiden og vores daglige liv med hinanden.
Kan vi overhovedet bruge dem til noget?
Er de en eviggyldig rettesnor, der i kortform
udtrykker alt det vigtigste i kristendommen,
eller er det en samling forældede sætninger,
der i virkeligheden står os i vejen?
Vi mødes den første torsdag i hver måned
kl. 19.00–20.30 – dog i september to torsdage: torsdag 6. september + torsdag 20.
september.
Mødested: Sognehuset ved Brylle Kirke

Gudstjenester – Brylle Kirke
DTD-Dorthe Terp Dahl / NL-Niels Lysebjerg
Søndag den 5. august

9. søndag efter Trinitatis

10.30 - Nl

Søndag den 12. august

10. søndag efter Trinitatis

09.15 - Nl

Søndag den 19. august

11. søndag efter Trinitatis

10.30 - Nl

Søndag den 26. august

12. søndag efter Trinitatis

09.15 - DTD

Søndag den 2. september

13. søndag efter Trinitatis

10.30 - DTD

Søndag den 9. september

14. søndag efter Trinitatis

09.15 - DTD

Søndag den 16. september

Høstgudstjeneste

10.30 - DTD

Søndag den 23. september

16. søndag efter Trinitatis

09.15 - DTD

Søndag den 30. september

17. søndag efter Trinitatis

10.30 - DTD

Søndag den 7. oktober

18. søndag efter Trinitatis

09.15 - DTD

Søndag den 14. oktober

19. søndag efter Trinitatis

10.30 - NL

Søndag den 21. oktober

20. søndag efter Trinitatis

09.15 - DTD (+ Verninge kl. 10.30)

torsdag den 25. oktober

aftenandagt

19.00 - Torben Bramming

Søndag den 28. oktober

21. søndag efter Trinitatis

10.30 - DTD

Benyt kirkebil !
Alle i Brylle Sogn er velkomne til at benytte kirkebilen til gudstjenesterne i Brylle kirke og til
møder i Sognehuset. Ring helst dagen før til Tommerup Taxi/Servicebussen - tlf. 64 75 19 19.
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Brylle skole

afdelinger skal arbejde videre med at afklare og
definere værdiernes betydning for hver lokalitet.
Værdierne afspejler vores virkelighed og det, vi gør –
ikke hvad vi ønsker at gøre.
Vi blev enige om at evaluere værdierne om et år
og muligvis formulere yderligere én værdi.

Fællesbestyrelsen
i Landsbyordningen
fællesbestyrelsesFORMAND:
Lars Mosberg - Tlf. 2173 3100 - lars@team-mosberg.com
Leder af landsbyordningen:
Trine Traun - Tlf. 3173 3100 - trtra@assens.dk

14. aug
15. aug
31. aug
12. okt
15. nov
7. dec

1.-6. klasse starter kl. 8.15
0. klasse starter kl. 10.15
Fest for alle børn og elever i
Landsbyordningen kl. 12-15
Skolernes Motionsdag – alle i Brylle kan deltage
Skolefest
Juleklippedag på skolen

Et nyt skoleår er på vej…..
Brylle Landsbyordning
I skoleåret 2011-2012 har strukturændringerne i kommunen betydet, at vi i Brylle har lavet noget, der hedder
Landsbyordning. Desuden har vi mistet 7. kl. på skolen,
men elevtallet er stort set uændret, hvilket skyldes, at vi
har mange elever på de yngste årgange. Vi har over 20
elever i gennemsnit i klasserne, hvilket er noget af det
højeste i kommunen.
Landsbyordningen betyder, at skolen, SFOen og byens
2 børnehaver er slået sammen med en fælles ledelse.
Vi har nu været landsbyordning i næsten et år og har lavet
mange spændende ting sammen.
Vi er ved at opbygge traditioner og fællesskaber sammen,
ting som gør, at vi løfter i fælles flok.
Vi skal igen i år d. 31/8 holde landsbyfest for alle børn,
hvor vi skal have markedsplads i den lille fællesskov.
Udover det kommer de kommende 0. kl. i SFO fast hver
onsdag fra kl. 13, til de bliver hentet af forældrene.
Fællesbestyrelsen og det pædagogiske personale i landsbyordningen har arbejdet med at finde ud af, hvilke værdier, som skal være gældende i arbejdet. Følgende værdier er vedtaget:
Gensidig respekt
Tryghed
Udvikling
Alles ret til et godt fællesskab
Disse værdier er landsbyordningens værdisæt, som
hermed er vores overordnede styringsredskab. For at værdisættet skal virke aktivt, er det meningen, at de enkelte
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Traditioner på skolen
Vi har stadigvæk 3 skolefester, en i november, en i marts
og en sommerfest med et kæmpe fællesspisningsbord.
Den første fest står i musikkens tegn. Alle klasser laver et
musikindslag. Til martsfesten er det traditionen tro 3. kl.,
der spiller teater.
Desuden kan nævnes motionsløb, affaldsindsamling, emneuger, juleklip og meget mere. Mange af de gode traditioner,
som vi rigtig gerne vil holde fast i. Det er gode og sjove
dage, hvor vi oplever eleverne på andre måder! Vi skal
også næste år have fagdage. Dansk, matematik og engelsk
på skift. Her ønsker vi at have tid til at fordybe os i faglige
emner.
Evaluering er stadigvæk et must i dagens folkeskole.
Det er et rigtig godt værktøj for lærerens arbejde med eleverne. Mange af vores elever skal gennemføre de nationale test, og alle eleverne bliver testet med en PSV-K trivselstest. Desuden har vi en fast procedure for, hvordan
alle elever hvert år testes i matematik og dansk. Testresultaterne viser, at vi generelt har et højt fagligt niveau.
Lærerne arbejder næste år med øget fokus på faglig læsning, hvilket betyder, at eleverne får strategier for, hvordan
man læser svære faglige tekster. Det er super vigtigt at have
stor fokus på læsning, idet forskning viser, at læsning er den
altafgørende faktor for hvordan elever-ne klare en uddannelse senere i livet.
Der diskuteres meget ressourcer i disse år. Da antallet af
elever i klasserne på Brylle skole er over 20 i gennemsnit,
betyder det at vi ikke har problemer med at give eleverne
det vejledende timetal. På en række områder ligger vi
endda over det vejledende. Fx giver vi vore elever 5 matematik timer om ugen på alle årgange. Desuden er vi rigtig
gode til at tage vore elever med på hytteture og lejrskolen.
Vi kan nævne, at i indeværende år har 6. kl været 5 dage i
København, 5. kl har været 3 dage i den samme by, 3. kl.
har været 3 dage på Bogø og 0. og 1. kl har overnattet på
skolen.
Øgede krav til lærerne og pædagogerne kræver mere og
mere af det pædagogiske personale, derfor har vi valgt, at
have kollegial supervision på programmet næste år. Her kan
personalet have fokus på et fagligt forløb, men også på et
socialt forløb.
I år siger vi farvel til Kurt og Ulrik, de går på pension i
slutningen af september. Vi skal derfor næste skoleår sige
velkommen til to nye lærere - Yvonne og Jannie.
Vi håber, at de vil blive taget godt imod af alle.

Landsbyleder Trine Traun

Se mere på www.brylle-skole.dk

3. klasse på BÅGØ!
Bertil fra 3. klasse har skrevet om 3. klasses tur til Bogø
i juni måned 2012:

Clara, Dicte, Julie og Silke alle fra 1. klasse

Der var engang en flok børn der skulle til Bågø. Først skulle vi
med bil til færgen. Og så skulle vi med færgen. Da vi kom til
Bågø skulle vi gå ca.3 km. Da vi kom til det hus vi skulle bo i
skulle vi pakke ud. Da vi havde pakket ud skulle vi spise vores
mad pakker. Da vi havde spist skulle vi gå en tur i byen. Der var
en kirke, gårde og huse m.m. Vi var også ude og gå en tur ved
havet det var sjovt. Da vi havde gået ture spillede vi Fodbold,
hyggede os m.m. Lidt senere skulle vi spise aftensmad vi
skulle have spaghetti med kødsovs. Det smagte (Mums). Da vi
havde spist gik mange ud i haven og klatrede i træer, spillede
Fodbold, lavede bål, legede med Luna, gyngede, eller de gik
indenfor og spillede spil eller gik op på værelset og lavede
gangsystem og nogen af drengene lavede underbukseparty.
Da vi havde gjort det skulle vi i seng kl. 10.00. Da vi havde lagt
os i sengen snakkede vi om det der var sket i dag (og noget
hemmeligt).
Tirsdag:
Næste dag skulle Christian, Andreas, og jeg lave morgenmad.
Vi skulle lave varme hveder. Efter morgenmaden måtte vi lave
lige hvad vi ville. Jeg spillede fodbold og lavede tovtrækning.
Efter det fik vi besøg af en naturvejleder der hed Jens, han
fortalte os om en masse om havet og alle mulige fisk, skaldyr,
krebs og gobler og da han havde gjort det skulle vi ned til
havet og gå i vaders og Kathrine, Sarah og jeg fangede måske
en ny art vandmand!
Efter vi havde fanget fisk og gået i vaders skulle vi købe slik for
vores 30.kr.!!
Efter vi havde købt slik skulle vi gå 3 km. Til vores hus igen. Da
vi havde gået de 3 km. Gik jeg ud og spillede Fodbold på legepladsen sammen med de fleste fra klassen det var sjovt. Så når
vi til aftenen. så vi skulle spise aftensmad vi skulle have totillas
det smagte (Mums). Bagefter aftensmaden gik vi ud i haven
og spillede fodbold og så skulle vi lave snobrød men der var
ingen der ville ha’ det. Så vi spillede bare videre. Da vi havde
spillet i ca. 30 min. Skulle vi indenfor og lægge os i vores senge
(men) Pigerne fandt på at vi skulle lave pyjamasparty inde i
vores værelse (Drengene) havde kun ca. 10 min. til at gøre sig
klar til at pigerne kom ind på vores værelse. Da de kom ind på
værelset spurgte vi dem: hvad vil i lave. De svarede: Det ved vi
ikke. Og så kan jeg ikke huske andet end at Frederikke sagde
at mit ansigt var grimt! Og så skulle alle lægge sig i sengen
og man måtte gerne snakke lavt men det gjorde Emil, Lukas,
Marco og jeg ikke.
Onsdag:
Jeg blev vækket af at Lis og Emil skulle pakke Emils ting fordi at
Emil skulle med færgen kl. 7.00. Han fik lov til at sidde i styrrummet på færgen. Da vi vågnede skulle vi også pakke vores
ting for vi skulle med færgen kl. 10.30. Da vi kom til Fyn skulle
vi køre hjem i bil jeg kørte sammen med Jonas p, Nicolaj og
Phillip.
Skrevet af Bertil, 3. kl.

Fra 3. klasses tur på Bågø.
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DA MIDDELALDEREN KOM TIL BRYLLE
I maj måned, mens solen varmede, afholdt Brylle Skole
en emneuge om Middelalderen. En lokal borger kom forbi,
og kan fra afslutningen den sidste dag berette:
Middelalderen i Danmark regnes fra ca. 1050 til 1540,
hvor informationen og renæssancen tog over. Det var
en spændende brydningstid i Danmarks historie og ikke
mindst i Brylles.
På Brylle Skole oprulledes et rigt portrætteret glimt af
Middelalderen. Skolen havde formået at kalde mange af
de markante personer og grupperinger frem, der havde
spillet vigtige roller, og det lige fra magtfulde og rænkefulde latintalende bisper over afladsbrevssælgende munke
til Skipper Klement og Johan Rantzau. Alle disse personer
havde deres følgesvende om sig, hvortil kom riddere,
bønder og terner.
Det var ingenlunde den mørke Middelalder, vi ofte hører
om. Det var en oplyst og spændende periode, der her blev
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genoplivet i dejligt solskin. Vi stiftede bekendtskab med
de katolske kirkes mange facetter, men også slagscener,
smedjer, spindestuer, rettergange, brødbageri over bål,
vævestuer, langbordsæderier og løjer på markedspladsen.
Alle skolens elever og lærere var involveret, og de gik til
opgaverne med krum hals.
Deltagerne bar de tidstypiske dragter, hatte og våben,
og eleverne havde selv produceret udstyret. Alle de
nævnte scener var spredt ud på skolens store herlige
naturområde, der netop indbyder til den slags aktiviteter.
Den lærer, der stod for en given scene, lagde for med en
kort beretning om den aktivitet, der skulle udspille sig
for vores øjne. Dernæst udfoldede de elever sig. På den
måde fik alle et godt indtryk af det middelalderlige liv, der
udspillede sig for de mange hundrede år siden.
Det var en flot aktivitet, lærere og elever havde iscenesat.
Jeg er sikker på, at eleverne aldrig vil glemme Middelalderen med dens brogede liv.

Den gamle Rytterskole i Brylle
Under ”Den store nordiske Krig” (1700-1720) blev kong
Fredrik den 4. klar over, at rytterhæren måtte gøres mere
effektiv, så i årene 1715 til 1718 samlede han derfor
ryttersoldaterne i 12 rytterdistrikter, som blev strategisk
fordelt over hele landet. Et af distrikterne kom til at
ligge på Fyn. I alle de 12 rytterdistrikter blev der opført
240 rytterskoler. I det fynske distrikt blev der opført 19
skoler, og en af dem blev placeret i Brylle. Den kom til at
fungere som skole til fra 1721 til 1963. Herefter kom den
til at tjene som bibliotek og hjemsted for lokalhistorisk
forening for Brylle, Tommerup og Verninge. Senere blev
biblioteket flyttet, og hvad skulle der så ske med den
gamle Rytterskole, som er en af de få bevarede i distriktet. En del mennesker i Brylle, Tommerup og Verninge
trådte sammen og dannede foreningen ”Rytterskolens
Venner”, og foreningens hovedopgave er at beskytte og
bevare Rytterskolen. Foreningen henvendte sig til kom-

munen og resultatet blev, at skolen fremover skal fungere
som en slags kulturhus. Kun medlemmer af ”Rytterskolens Venner” kan benytte skolen. I kontingent betales
årligt 50 kr. pr. par og 30 kr. for enlige. Foreninger betaler
150 kr. I dag benyttes skolen af mange foreninger: Den
kommunale dagpleje, søndagsskolen, lystfiskerne, Verninge Husflid, de politiske partier og mange andre. Dog
må der ikke afholdes arrangementer, som har karakter
af fest. Sådanne arrangementer henvises til forsamlingshuset. Foreningen har forpligtet sig til at være ansvarlig
for skolen over for kommunen. Til gengæld betaler kommunen for lys og varme. Vedligeholdelse af den gamle
skole foretages udelukkende af frivillig arbejdskraft.

På vegne af ”Rytterskolens Venner”
Rasmus Laursen, formand

Lillesmedens VVS
Aut. VVS installatør
Erik Hansen
Ternevej 21
5690 Tommerup
Tlf.:
64751112
Mob.: 24446715
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Alt i entreprenørarbejde udføres

Nedbrydning

Multitrækkere

Udgravning og planering

Kranbiler med grab

Minigraver

Bortkørsel af affald

Kørsel med køle-/frysegods

Affaldscontainere

Blomsterkørsel

Fældning af træer

Snerydning

