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Trives landsbysamfundene
fungerer
storkommunen
I mere end 40 år har Danmarks mange landsbysamfund
haft det svært med tab af skoler, børnehaver, bosætning,
nærbutikker, håndværksvirksomheder, arbejdspladser,
foreninger, forsamlingshuse m. v.
Årsagen er, at politikerne i tresserne havde den opfattelse, at velfærdssamfundet, der stod for døren, kun
kunne skabes i bysamfund, hvor folk boede tæt. Ikke
på landet med en spredt bebyggelse.
For at få os borgere til at bo i bysamfund vedtog Folketinget, sammen med kommunalreformen i 1970, by- og
landzoneloven (i dag planloven). Med zoneloven blev
Danmark opdelt i landzone, byzone og sommerhusområder.
Landzonen var en afviklingszone. Der måtte ikke bygges
nye huse, og erhvervsmæssigt var kun landbrug, skovbrug og fiskeri tilladt. Byzonen var en udviklingszone med
bosætning, parcelhuskvarterer, industriområder, håndværk
og småindustri, butikker, foreninger, sportshal, kulturhus,
skole, børnehave, fritidshjem, bibliotek og anden offentlig
service.
Også den kommunale struktur og det politiske nærdemokratiet skulle centraliseres. Før kommunalreformen
i 1970 var der 1388 sognekommuner og ca. 15.000 sognerådspolitikere. Efter 1970 blev antallet af sognekommuner reduceret til 275 primærkommuner og antallet af
kommunalpolitikere/byrådsmedlemmer til ca. 4.500. Og
med den sidste kommunalreform i 2007 har vi kun 98
storkommuner og ca. 2.000 folkevalgte kommunalpolitikere. Også mange politiske foreninger er blevet nedlagt/sammenlagt, og den politiske dialog er sygnet hen.

Med så store kommuner og så få folkevalgte politikere
er afstanden mellem borger og politiker faretruende stor.
Mange borgere mister forståelsen for og accepten af de
kommunalpolitiske beslutninger og ”går hjem”. Politikerne bliver ensomme og anonyme, og kun borgmesteren
og få udvalgsformænd er fremme i lyset. Storkommunen
bliver en fjern og administrativ enhed uden folkelig
identitet.
Men landsbysamfundene har i kampen for at overleve
bevaret det folkelige fællesskab, ildsjælene og frivilligheden. Ligeledes er landsbysamfundene godt organiseret
med beboerforeninger, borgerforeninger, landsbyråd og
lokalråd. Det er i lokalsamfundene vi føler os hjemme og
har vores identitet.
Heldigvis er der flere og flere kommunalpolitikere, der
støtter denne folkelige og nærdemokratiske udvikling,
og gerne vil i kontakt med landsbysamfundenes aktive
borgere.
I flere og flere kommuner mødes landsbysamfundenes
repræsentanter og kommunalpolitikere for at snakke
samarbejde, vækst, udvikling, bosætning, nye arbejdspladser, folkeligt fællesskab, frivillighed m. m. i storkommunens landsbysamfund.
Trives landsbysamfundene, fungerer storkommunen.

Carsten Abild
Strandvejen 50
5450 Otterup
”Landsbyerne i Danmark” (formand)
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Brylle
Gymnastikforening
FORMAND:
Dorthe Bruun-Petersen - Tlf. 2623 1397

Turbo tøzerne

Gymnastik:

Med 16 super seje turbo tøzer er vi i fuld sving med alle
redskaber og små serier. Der bliver gået til den med vejrmøller, baglæns og forlæns kolbøtter, flik flak og trampolin. Til vores serier bruger vi både bolde og tøndenånd,
og vi for sveden frem på panden. Under hele timen er
pulsen i top, og lattermusklerne godt ømme.
Den sidste gymnastik time inden jul, bliver den 17 december, hvor vi vanen tro julehygger. Vi starter op igen
den 17 januar.
Tøze kram Mette og Mette

Mette Pedersen - Tlf. 2871 3792
Badminton:
Martin Hermann - Tlf. 3152 2466
Cykeltrial:
Ole Ilskov - Tlf. 5010 0710
Løb/hjemmesiden:
Charlotte Tofteby - Tlf. 5242 5222

Zumba
Zumba Gold er kommet rigtig godt fra start, og der er fart
over feltet på den bløde og lette måde. Damer i alle aldre
svinger med hofterne og laver salsa, cumbia, merengue
og cha-cha-cha trin med flere. Hvis det kan friste nogle
mandlige deltagere at få rystet rumpen lidt, er de også
meget velkommen til at danse med. Husk at det IKKE er
pardans, men motionsdans.
Alle damer og mænd, der gerne vil være med, kan
sagtens nå det endnu. Du skal bare møde op på Brylle
Fritidscenter på en onsdag kl. 18.00. Der er ingen forudsætninger for deltagelse, og timen er tilrettelagt således,
at det er så nemt som muligt at følge med.
Til gengæld er der meget fart over feltet ved Zumba
Fitness hver onsdag kl. 19.00, hvor hallen bliver rødglødende af de internationale rytmer og svingende hofter.

Rytmepigerne
I denne sæson arbejder pigerne med en masse rytmegymnastik. De kæmper for at få indlært grundgymnastikken, som i sidste ende vil blive en stor del af deres
opvisningsprogram til foråret. De kommer til at lære rytmearten ”house” at kende, som også er en af de rytmearter, man vil komme til at se i deres opvisning. Samtidig
er pigerne allerede godt i gang med at øve med bold og
tøndebånd, som er nogle af de håndredskaber, man vil
kunne komme til at se pigerne med på opvisningsgulvet
til foråret.
Line Nielsen
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På begge hold kan du sagtens nå at være med endnu, og
vil du hellere starte på en frisk efter den søde julemåned,
så begynder vi en ny sæson allerede den første onsdag i
januar. Ryst julesulen væk på den sjove måde.
Husk at du kan kombinere de to hold, hvor du bruger
Zumba Gold til opvarmning, og giver den hele armen
til Zumba Fitness. Du får 200 kr. rabat ved deltagelse på
begge hold.

Spilopperne
Gymnastiksæsonen er godt i gang, og knap 30 super
glade børn møder op til træningen hver uge, og der
bliver leget, løbet og trænet så hele gymnastiksalen
gynger.
Vi er så småt begyndt at træne/øve os til gymnastikopvisningen i marts, og børnene er rigtig dygtige.
Sidst men ikke mindst har vi sendt brev til julemanden,
som har meldt sin ankomst den sidste træning inden jul.
I dec. må børnene gerne møde op med nissehuer.

Mette og Henriette

Forældre/barn holdet
Vi er nu godt igang på forældre/barn holdet, og alle
pladser er besat, med 25 glade børn. Vi leger og synger,
klatre og springer i de store redskaber. Vi hygger os med
leg og gymnastik. Vi er også godt igang med at øve os til
den store opvisning i marts måned. Sidste gymnastik time
inden jul bliver den 19 december, og vi starter op igen
den 9 januar. Hilsen Catharina

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

YDERLIGERE INFORMATIONER
Se vores hjemmeside: www.bryllegymnastik.dk
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Stiftens Etape Maraton
De sidste 3 år har vi i gymnastikforeningen haft
fornøjelse af at samarbejde med HCA Marathon
og Assens Kommune om at afholde en af de fem
etaper i Stiftens Etape Maraton.
De resterende etaper bliver gennemført i Odense,
Faaborg, Bogense og Nyborg.
Etapen i Brylle har hvert år mange deltagere og i
skrivende stund er der allerede tilmeldt 445 løbere til
Etapen her i Brylle den 27. januar 2013 kl. 11:00.
Der løbes 8 km i Brylle. (Se kortet)
Som I kan, se ligger datoen en kold januar dag, og vi
har haft forskellige udfordringer de sidste 3 år bl.a. en
snestorm natten inden løbet, men det er indtil nu altid
lykkedes os at gennemføre løbet, ikke mindst takket
være vores stabile hjælpere fra Brylle og omegn.
I møder trofast op, pakket godt ind og giver en hånd
med, og det skal I have en stor tak for.
Har I fået blod på tanden til at gennemføre en eller flere
etaper, kan I læse meget mere på hcamarathon.dk.
I er også meget velkomne til at komme og hjælpe med
at klappe deltagerne i mål eller bare at kigge på.

Cykel Trial
Vil du se noget vildt så scan koden.
Det kan du også lære
her i Brylle.
(Eller begynde at
lære....)
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T.T MULTISERVICE
Levering af kød og grøntsager
Mad ud af huset
Tlf. 25 17 60 80
torben.alex@jubii.dk

Guld · Sølv · Ure
Tallerupvej 26 · Tommerup St. · Tlf. 64 76 33 80

Kunde-

bag forretningen
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Beboerforeningen
Bestyrelsen - pr. januar 2012
FORMAND:
Tommy Dalgaard, Mads Hansensgade 9
6475 1412 - 2946 6353 - tommydalgaard@mail123.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
anettebrolykkepedersen@yahoo.dk
Hanne Winther, Tobovej 1 - 2714 1976
hannew@ofir.dk

Bliv medlem af BBF
og støt dit nærmiljø
Det glæder bestyrelsen i BBF at så mange husstande igen
i år har valgt at støtte beboerforeningen i Brylle. Vi er
mange aktive og engagerede mennesker i foreningerne i
byen, og det motiverer og styrker os alle sammen, når vi
mærker og ser den brede opbakning der er både til aktiviteterne og til at betale kontingent.
I 2012 var der godt 175 husstande, der betalte kontingent.
Vi håber selvfølgelig på, at I alle sammen og gerne lidt
flere igen i 2013 vil betale det årlige kontingent på 125 kr.
Det vil betyde, at BBF igen kan lave aktiviteter, der er med
til at gøre denne lille dejlige by til et attraktivt sted at bo
og leve. En by hvor der er spændende tilbud til os alle, lige
fra de mindste børn til unge, forældre og de lidt ældre og
seniorerne. Kort sagt et spændende og attraktivt nærmiljø.
Vi har besluttet, at der skal være aktiviteter og nærvær i
Brylle, så det fortsat er et sted, hvor vi har lyst til bo, og
andre får lyst til at flytte til. Så støt det gode lokalsamfund
og bliv medlem af BBF, så skal vi nok gøre vores til, at der
bliver lavet aktiviteter og tilbud.
Når du betaler de 125 kr./pr. år i kontingent til BBF, støtter
du op om alt det frivillige arbejde, der er i gang her i byen,
og det er vigtigt for alle de mennesker, der deltager aktivt
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i arbejdet, at de mærker din opbakning og interesse. Betal
derfor med glæde dit årlige husstandskontingent 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 også betale eller få et girokort udleveret hos
formanden.

Venlig hilsen BBF






En historie

































fra det virkelige liv...
Det er en stille onsdag aften i september i den lille landsby Brylle.
I forsamlingshuset er der dog knap så stille, køkkenet er på kogepunktet, og der kokkereres til den helt store guldmedalje, for i
morgen er der fællesspisning. De to projektledere er meget spændte
på om det bliver en succes, de ved der er rigtig mange tilmeldte og
de ved der er forventninger til at det hele klapper. I ugerne op til
har de travet byen tynd med ”flyers”, der skal reklamere for dette
arrangement, og de har fortalt om det vidt og bredt i sognet, de har
etableret samarbejde med Dagli Brugsen – Så nu må det gerne blive
torsdag...
Det blev det, og det blev en rigtig god aften med forsamlingshuset
fyldt med glade entusiastiske borgere. Det var nemt at mærke fællesskabet og glæden ved at noget lykkedes, og lysten til at gøre det
hele igen var stor.
Vi ser frem til løbende fællesspisninger i Brylle forsamlingshus.
MVH og på gensyn –
Anette Clemmensen og
Hanne Winther
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Stor tak til de frivillige, der bruger mange timer på bl.a. at
dokumentere med billeder, notitser og artikler, hvad der
foregår i byen, til de der skaffer annoncører, til Mogens
den praktiske gris i redaktionen, og ikke mindst tak til
vores hamrende dygtige layouter Judith.

Der er også brug for dig

Der er brug for alle i BBF
Som jeg skrev lidt om i sidste blad, så kan vi ikke alene
i bestyrelsen løfte opgaven med både at finde på aktiviteter, stå for planlægning og lave det praktiske arbejde.
Derfor prøver vi nu at finde nye måder at arbejde med
tingene på. Men for at tingene ikke skal køre af sporet,
har vi besluttet, at bestyrelsen står for det praktiske med
kontingentopkrævning og økonomi, opslag & reklamer,
bladet ”Brylleborgeren”, og så det rent organisatoriske
i foreningen.

Brylleborgeren
En af de større aktiviteter, vi har valgt at støtte, er ”Brylleborgeren”. Vi er i BBF sammen med flere andre foreninger
i byen, en af de drivende kræfter bag bladet. Vi er meget
stolte af resultatet og af at være en del af det bærende
samarbejde og økonomi omkring bladet. Vi deltager
ihærdigt i beslutningerne og arbejdet, så vi hver gang kan
udgive et spændende blad med en masse godt lokalstof,
og vi fortsætter ud fra planen om, at der skal komme fire
udgivelser årligt.
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Vi leder i BBF efter personer, som vil være ”projektledere”
på egne ideer og aktiviteter som kan erstatter de arrangementer der ikke længere er tilslutning til. Vi efterlyser
derfor personer der har en ide som de vil committe sig til
at føre ud i livet. Vi skal nok hjælpe alt det vi kan, både
økonomisk og praktisk. Men du kan som lokal borger også
hjælpe os rigtig meget bare ved at komme med gode
ideer til hvad der skal ske her i byen. Har du forslag eller
en god ide du synes kunne passe lige til Brylle, eller har du
hørt om noget som har været en succes andre steder, så
send endelig en mail med ideen til undertegnede.

Det kunne være din ide næste gang
Et godt eksempel på en succes kan du læse mere om
andre steder i bladet, hvor Anette og Hanne efter eget
initiativ har fået startet fællesspisning i forsamlingshuset.
Det er allerede nu en succes og er nu et fast indslag i BBF´s
program med 2 gange i efteråret og igen 2 gange i vinter.
Stor tak til pigerne, køkkenpersonalet og afrydderne der
alle lægger et stort arbejde i arrangementet, også en speciel stor tak til Per Kok & frue for starthjælpen første gang.
Er der andre i byen der går med gode ideer som de
brænder for at få sat i søen, så sig endelig til så vi kan få
set på om det er noget vi kan hjælpe lidt til med.

Med venlig hilsen
Formand Tommy Dalgaard

Udlejning
Kontakt:
Arne / Betty Nielsen
Tlf.: 64 75 12 20
Mobil: 40 11 11 15
abroger@c.dk
Brylle Fritidscenter

Tobovej 30 · 5690 Tommerup · 64751630

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

Vi dækker
hele
sporten!
Østergade 78 - 5610 Assens - Tlf. 65 45 54 54 - www.laa.dk
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Brylle skole

Legepatruljen – nu på Brylle skole

Fællesbestyrelsen
i Landsbyordningen

Efter efterårsferien er der startet en legepatrulje op på
Brylle Skole.
Ideen med legepatruljen er, at elever fra de ældste
klasser – 5. og 6. klasse – leger med de mindste elever i
frikvartererne.

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

29. nov
3. dec
7. dec
13. dec

Skolefest kl. 18.30 - 21.00
Nisserne ankommer til Agerholm
Juleklippedag kl. 8.15 - 12.00
Lanternefest i Agerholm Bh med gløgg og æbleskiver
for børn og forældre
21. dec Sidste skoledag inden juleferien
3. jan
Første skoledag efter juleferien
17. jan Skoleparathedsmøde for nye 0. kl - kl. 19.00 - 21.00
26. jan Indskrivning af nye børn til 0. kl - kl. 9.30 - 12.00
21. mar Skolefest 3. kl laver skuespil kl. 18.30 - 21.00

på
Informationsmøde og indskrivning
sse.
kla
0.
Brylle Skole til den kommende
Skoleåret 2013/2014

Rigtig mange af eleverne i de 2 ældste klasser har meldt
sig til legepatruljen, hvilket vi er rigtig glade for, og det
ser ud til, at de yngste elever nyder det lige så meget.
Eleverne fra 5. og 6. klasse bestemmer på skift, hvad der
skal leges, og hver dag til morgensang, fortæller eleverne så, hvad der er på programmet i dag.
Pernille fra 6. klasse synes, at det er sjovt at lege med de
små, og synes, at det er rigtig dejligt, at legepatruljen er
blevet lavet. Specielt nu, hvor det meste af legepladsen
er fjernet (kontrollen mente, at de fleste ting var rådne
og derfor ikke sikre nok for eleverne).
Freja fra 6. klasse synes også, det er sjovt at lege med
de små, og det ser ud til, at de små har det sjovt. Der er
flest fra 1.-3. klasse med i legene.
Sine fra 6. klasse er med i legepatruljen, fordi hun synes,
at der skal ske noget for de børn, der går rundt alene.
Desuden kan vi hjælpe dem, der har problemer, tilføjer
Sine.
Magnus fra 5. synes, det er en spændende udfordring at
lege med de små.

sommerferien?
Skal dit barn starte i skole efter
rikt – eller i nærheden
Forældre, som bor i Brylle-skoledist
er fyldt eller fylder
af Brylle Skole - og har et barn, der
smøde på Brylle Skole
6 år i 2013, inviteres til information
ed i forhold til jeres
vedrørende skoleparathed/modenh
Man kan godt melde
barns start i 0. klasse i august 2013.
man fx bor i Odense
sit barn ind på Brylle Skole, selv om
kommune. Det hedder frit skolevalg.
ar 2013 kl. 19-21.
Mødet foregår torsdag den 17. janu
eparathed/modenSkolepsykologen vil fortælle om skol
r om dagligdagen i
hed, børnehaveklasselederen fortælle
Brylle Skole ved SFOklassen og der er en orientering fra
ntant fra skolebestyleder og skolens ledelse. En repræse
relsen vil også være til stede.
mende 0. klasse
Indskrivning af elever til den kom
skal starte i skole,
Når I har fundet ud af, at jeres barn
Brylle skole
inviteres I til en sammenkomst på
-12.00.
9.30
Lørdag den 26. januar 2013 kl.
Vi holder dog fast ved,
Indskrivningen foregår i år digitalt.
ldre og kommende
at det også er godt at mødes – foræ
elever.
g mange nye elever.
Vi håber og tror, at der kommer rigti
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Se mere på www.brylle-skole.dk

Agerholm Gårdbørnehave
Værdigrundlag og sommerfest
Agerholm er en børnehave, som består af ca. 35 børn.
Agerholm er en gammel gård, hvor stalden er ombygget til børnehave med fællesrum, dukkekrog, puderum,
værksted og masser af udendørsplads at røre sig på.

Om eftermiddagen var der forskellige aktiviteter, såsom
dåsekast og en hoppeborg osv. Mange forældre havde
bagt kage, så dagen startede med et gigantisk kaffe/
kagebord.

Som på enhver anden gård følger vi årstiderne og bruger
af årstidens frugt til madlavning. Vi sylter, laver marmelade og saft. Den lille køkkenhave sås til, og høstes af
børnene.

Om aftenen var der fællesspisning. Alle familier havde
medbragt en ret til en stor lækker buffet.

Børnehaven har dyrehold, og børnene oplever at dyreunger kommer til verden. Når tid er, slagtes dyrene, og
vi nyder alle en gang kanin i asparges eller en god kaninsuppe til landsbyfesten i Brylle.

Personalet i Agerholm

Det var en super hyggelig dag, som summede af liv og
sensommerstemning…

Udbyttet for børnene er at opnå forståelse for det ansvar,
der følger med at have dyr, og de oplever ved selvsyn,
hvor vores kød kommer fra.
Agerholm har et stort udendørs areal, og vi er derfor
meget ude. Vi klatrer i træer og bygger huler. Vi elsker
at lege med vand og hygger os ofte med aktiviteter over
bål.
Indendørs leger vi med spil, dukker, biler og meget andet. Vi boltrer os i puderummet, laver kreative ting, har
sang og bevægelse og gør meget for at styrke venskaber
og opfordrer til leg.
Værdigrundlaget på Agerholm Gårdbørnehave
På Agerholm vil vi udvikle et børnehavemiljø, som tager
udgangspunkt i det gårdmiljø, som de fysiske rammer
giver mulighed for. Udeliv vil være en af grundstenene
på Agerholm. Ved udeliv forstås:
Dyrehold, Legeplads - motorik - sanser, Bål - bålmad,
Årets gang i naturen, Fødekæden - gøre brug af fremavlede produkter, Traditioner, Tid til fordybelse
Vi vil gennem dialog og god omgangstone skabe muligheder for at børnene kan trives og udvikle sig til
”hele” mennesker. Vores opmærksomhed er fokuseret på
det enkelte barn,
at det bliver set og hørt, får og giver respekt for/til sine
omgivelser,
og at der er plads til forskellighed. Gennem stabilitet,
nærvær og omsorg skabes tryghed, som støtter det
enkelte barn i opbygningen af selvværd og selvtillid, som
gerne skulle komme til udtryk gennem kreativitet og
ansvarlighed.
Sommerfesten
Den 7. september holdt vi sommerfest i Agerholm. Vi var
næsten 100 mennesker samlet til en hyggelig eftermiddag og aften. De børn, der går i 0. klasse, var også inviteret sammen med deres forældre.
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Motionsløbet i Krybily Parken
I mange år har det været en tradition, at skolerne arrangerer en motionsdag fredagen inden efterårsferien.

og i hvert fald ville man gerne
løbe længere end kammeraterne i de andre klasser.

Det har Brylle Skole også gjort i mange år, og efter at vi
er blevet en Landsbyordning i Brylle, har vi naturligvis
inviteret børnehaverne med.

For at styrke konkurrencen eleverne imellem gør vi en
del ud af på skolen at regne ud, dels hvem der har løbet
længst i de enkelte klasser, og dels regner vi ud, hvor
langt klasserne løber i gennemsnit. Resultaterne gemmes
fra år til år, og vi kan se og høre, at eleverne godt kan
huske resultaterne fra sidste år.

I Brylle tror vi nu, at vi har fundet den helt rigtige måde
at gøre det på. Vi laver motionsdagen som et motionsløb,
hvor det også er tilladt at gå – ingen skal tvinges til at gå.
Det er ikke det, at vi laver dagen som et løb, men det er
måden det afvikles på, som er genialt:
Løbet afvikles nemlig på en 1 km rundstrækning i Krybily
Parken. Når deltagerne i løbet har løbet en omgang, bliver det noteret – enten ved en streg på hånden eller på
et afkrydsningsark.

I 4. kl. løb eleverne i gennemsnit 12,29 km. 3. kl. løb
10,9 km i gennemsnit, mens 6. kl. løb 10,72 km. 5. kl.
var fjerde bedst med 10,6 km i gennemsnit. 0., 1. og 2.
kl. løb alle mere end 7 km i gennemsnit...

Det virker meget motiverende for deltagerne, at rundstrækningen ikke er så lang. Der er hele tiden løbere eller
gående på hele rundstrækningen, så der er hele tiden
nogle at overhale eller nogen, der bliver overhalet. Der er
også hele tiden nogen at snakke med.

I alt løb eleverne på skolen 1136 km. Den elev som løb
længst, var Jonas P. fra 4. klasse. Han løb 20 km efterfulgt
af en lang række elever fra 4. og 6. klasse, som løb 15
km.

Det var dejligt at se alle de glade børn og voksne på
ruten. En del forældre havde valgt også at deltage, hvilket
var rigtigt glædeligt.
Deltagerne bevæger sig rundt i omkring 1½ time, og
efterhånden som tiden gik, blev konkurrencen stadig
større. Mange ville gerne lige løbe en omgang mere, og
andre ville gerne løbe længere end klassekammeraterne,
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Det var fantastisk at se, at de fleste klasser løb mere end
10 km i gennemsnit.

4 piger løb alle 14 km. Det var Eva fra 3. kl., Mathilde P
fra 6. kl. og Sara fra 4. kl.
De børn, som løb længst fra børnehaverne, løb 7 km.
Mange har lovet disse elever kamp til stregen næste år,
og flere klasser vil ikke tillade, at 4. klasse igen i 2013
løber længst.

Kunstklubben på Brylle Skole
nu for alle borgere i Brylle Sogn
Der har nu i snart 10 år været en kunstklub tilknyttet
Brylle skole. Ifølge vedtægterne, er formålet med kunstklubben:
•	At arrangerer udstillinger i skolens bygninger, og på
denne måde være med til at gøre skolen til et smukt
sted at være for alle brugere.
•	At indkøbe kunstværker til bortlodning blandt foreningens medlemmer. Minimum 85 % af det årlige
kontingent skal anvendes til dette formål.
På Brylle skole – nu Brylle Landbyordning – har vi i
mange år haft en kunstklub med det formål, dels at give
eleverne og brugerne af skolen en kunstnerisk oplevelse
i hverdagen, og dels give medlemmerne en mulighed
for, at erhverve god kunst til rimelige priser.
Eleverne synes, at det er spændende med nye kunstværker på skolen, sådan at der hele tiden er noget nyt
og udfordrende at kikke på. Ofte bliver udstillingerne
også brugt i undervisningen.
Vi har gennem årene fået mange opfordringer til at åbne
kunstklubben mere mod lokalsamfundet. Mange voksne
– som ikke har børn på skolen – har spurgt, om det ikke
var muligt at blive medlem af kunstklubben.
På den nyligt afholdte generalforsamling blev det vedtaget, at alle borgere i Brylle sogn kan blive medlem af
kunstklubben.

Billedet viser et udpluk af B-gevinsterne fra
generalforsamlingen i 2012.

Det årlige kontingent er på kr. 600, og for disse penge
køber bestyrelsen kunst, som bortloddes hvert år på
generalforsamlingen i maj måned.
Kontingent kan betales via netbank.
Generalforsamlingen plejer at være rigtig hyggelig, og
rigtig mange medlemmer går hjem med kunst til hjemmet. Der købes hvert år både A-gevinster, som er de lidt
dyrere ting, samt B-gevinster, som bortloddes ved lodtrækning for lodder, som købes på generalforsamlingen.
Vedtægterne kan læses på skolens hjemmeside.
Hvis du er interesseret i at blive medlem, kan du sende
en mail til: eikri@assens.dk.
Her oplyser du dit navn og telefonnr. Din email-adresse
behøver du ikke opgive, den kan jo ses på mailen.

På bestyrelsen vegne
Eigil Kristensen, Brylle Landsbyordning

Dagplejen i Brylle
Fredag før efterårsferien er Trim-dag. Dagplejerne i
Brylle deltog med de store børn i motionsløb. De fleste
mødte op i træningstøj. Alle var glade, og vi satte
kursen mod sports-pladsen. Både for børn og voksne
var det en rigtig god dag, og humøret var helt i top.

Johnna Ejlersen
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Brylle FDF på centerlejr sletten
I uge 29 havde Brylle FDF sin årlige sommerlejr på Sletten ved Silkeborg. Alle
mødtes ved præstegården, pakkede telte, grej og alle de ting, vi skulle bruge
hele ugen. Da vi ankom til Sletten, som er et fantastisk flot naturområde tæt ved
Himmelbjerget, spiste vi noget mad og begyndte at opbygge lejren. Vi startede
med teltene, derefter lavede vi et køkken med patruljekasserne som køkkenborde, samt et spisested af rafter.
Dagen efter forsatte vi med at opbygge lejren. En af vores ”børn” fik ondt i ørene
og måtte en tur til lægevagten. Hver dag efter morgenmaden gik vi til fælles
flaghejsning.
Om onsdagen var der forskellige værksteder, hvor Bryllepigerne arbejdede med
filt, fedtsten og bolsjer. Den eneste dreng, der var med fra Brylle, havde fødselsdag og blev 14 år. Han fik en kæmpe overraskelse af sin familie, da de senere på
dagen kom med lagkage.
Morgen og aften var der andagt for hele lejren, hvor vi samledes med alle de
andre. Vi hyggede os sammen med dem fra de andre kredse, fik nye bekendtskaber, og vi lærte at spille ”pløk”, et nemt spil i naturen. Vi var også på et spændende natløb. En dag, hvor vi skulle tilbringe hele dagen kun sammen med vores
egen kreds, valgte Brylle at tage på et FDF-museum, og det var ret hyggeligt og
rigtig spændende at se.
Den sidste dag pakkede vi alle vores lejre sammen og drog hjemad efter en
fantastisk uge på sletten…

Program forår 2013 - kl. 19.00-21.00

?

Vil du vide mere
så kontakt
Majken Pasfall Larsen
tlf. 26 11 26 64
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08. jan	Opstart efter jul i Præstegården. Vi begynder på
stræbermærket
15. jan	Vi forsætter med stræbermærket
22. jan	Vi forsætter med stræbermærket
29. jan	Vi forsætter med stræbermærket
05. feb	Vi forsætter med stræbermærket
12. feb	Vi starter med fantasimærket
26. feb	Vi forsætter med fantasimærket
05. marts	Vi forsætter med fantasimærket
09. marts	Avisindsamling. Vi mødes kl. 08.30 i præstegården
12. marts	Vi forsætter med fantasimærket
19. marts	Vi forsætter med fantasimærket
26. marts	Påskeferie
02. april	Vi forsætter med fantasimærket
09. april	Første møde ude på pladsen ved hallen
16. april	Vi repeterer bålmærket, så alle kan få de nye metalmærker
23. april	Vi forsætter med bål
30. april	Vi forsætter med bål
07. maj	Vi forsætter med bål
14. maj	Vi forsætter med bål
21. maj	Reb og rafter
24.-26. maj	Pilte/væbnertræf i Brylle
28. maj	Reb og rafter
04. juni	Reb og rafter
08. juni	Avisindsamling. Vi mødes kl. 08.30 i præstegården
11. juni	Reb og rafter
18. juni	Reb og rafter
25. juni	Sæsonafslutning

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.
Datoer:
9/3 - 8/6 - 7/9 - 9/11

sjov - spænding - samvær - oplevelser - hygge

Tour de Brylle!
Landevejene er fyldt med motionscyklister, der triller rundt
på deres toptrimmede cykler, flere med måske nok knap
så top trimmede figurer, men alle som regel klædt i det
helt rigtige cykeldress. Nu er tendensen også slået igennem i Brylle og det skyldes ikke mindst cykelentusiasten
Søren Mertz fra Tobovej, der på opfordring har taget initiativ til at samle interesserede motionscyklister i Brylle.

Så har du en gul førertrøje liggende i skuffen, eller en slags
Alessandro Petacchi gemt i maven eller får du bare uro
i benene, når Vuelta a España løber over skærmen… så
skulle du måske liste ud og få smurt kæden og lige trille en
tur omkring fritidscentret næste søndag ved 10-tiden!
Artiklen er skrevet af Tommy Dalgaard ud fra egne oplevelser og efter snak med Søren Mertz.

Så nu er der fast mødetid hver søndag kl. 10.00 ved fritidscenteret, og er der ændringer i mødeplanen, får vi en SMS.
Vi mødes og aftaler så, hvor turen går hen. Her i vinter er
det primært MTB modellerne, der luftes, og turene er indtil
nu gået til skovene i Langesø, Vissenbjerg, Hesbjerg og
Tommerup, men banen på Stige Ø er også besøgt. Typisk
køres der sammen et par timer eller tre, så man kan nå at
få pulsen godt op i det røde felt, vi følges altid ad.
Alle er velkomne, og indtil videre har aldersspredningen
været fra Jonas på 13 år til undertegnede,der har rundet
et skarpt hjørne, og antallet af deltagere været fra 5 til
12 personer. Det er Sørens plan, at vi til foråret bliver vi
så mange, at der kan laves 2 -3 hold, så man kan vælge
mellem landevej eller skov, og der kan tages hensyn til
udstyr og graden af lårmuskler. Vi har jo alle forskellige
forudsætninger.
Det er et rigtig godt initiativ, og er der altid godt humør.
selv når pulsen er oppe i det røde felt, er det super
hyggeligt, og de rutinerede er altid rigtig flinke til at give
gode tips og køretekniske finesser fra sig.
Så har du har lyst til at komme i gang eller til at komme
mere ud at cykle, er dette en rigtig god anledning. Vi har
det sjovt og samtidig oplever vi den smukke natur og
kommer i lidt bedre fysisk form.
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Fodbold
FORMAND:
Poul Krog - Mobil 2383 4162 - poulmkrog@sport.dk
ungdomsformand:
Lars Rasmussen - Mobil 5047 4894
brylle23@hotmail.com
Sekretær:
Jesper W. Larsen - Mobil 4080 4546
jesper.larsen@kruuse.com
Kasserer:
Mette Diernisse - Mobil 5090 7478
famdiernisse@gmail.com
Bestyrelsesmedlemmer:
Mads Rasmussen - Mobil 2371 0870
madswrasmussen@live.dk
Michael Stisen - Mobil 2678 7965 - mstisen@gmail.com

Fodbold

Johnny Godbersen - Mobil 2943 4449
johnnygodbersen@hotmail.com

U 8 og U 9 drenge

Tak til U 8 og U 9 for en god udendørs sæson, som nu er
slut. Nogle få er stoppet og nye er kommet til.
Fra d. 23. oktober 2012 er der indendørs træning tirsdage
kl. 16.45 –17.45.
Der er 7 spillere på U 8 og 10 spillere på U 9. I den nye
sæson har vi valgt, at have 2 U 9 hold, da vi kan se, at U
8 klarer sig lige så godt som U 9, og vi på den måde er
sikre på, at kunne stille hold hver gang.
Det er meget tydeligt, at spillerne udvikler sig og bliver
bedre og bedre til at spille sammen. De er glade spillere,
der er blevet mere målrettet og kan fokusere på spillet,
samtidig med at de har det sjovt.
Claus Aagaard og Søren Mertz
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Status for året 2012
Så nærmer vi os hastigt 2013, men året 2012 har ikke
været så ringe endda.
Vores seniorhold klarede sig i foråret, så de blev i serie
3. fra efteråret hvor den nye turnering startede i august
og slutter sommer 2013, har vi nu 2 seniorhold, under
ledelse af Kaj Balsner til hold 1 og Martin Jørgensen som
hjælper med træning og hold 2.
Serie 3 sluttede som nr. 2, når vi igen starter op i det nye
år.
Serie 5 blev nr 3 og er dermed i serie 4. De skal spille om
at blive i serie 4, når de starter op igen til foråret. Så alt
i alt en godkendt indsats, dog måtte der kæmpes med
at stille 2 hold, men vi håber at alle skadede bliver klar i
løbet af vinteren.
De ”gamle” old boys og veteraner har der jo som sædvanligt være godt styr på. Peter Gade og Allan Sørensen
har da fået stillet hold hver gang.
Tak til alle trænere, spillere og holdledere for en kanon
indsats.
Ungdom: Både i Brylles regi og Team Tommerup, hvor
Team Tommerup har samarbejde fra U 11 til U 17, har
tingene fungeret. Mange nye spillere er kommet til, og
U 13 B vandt deres 9-mands række og U 14 A – 11
mands blev nr. 2.
Så også her en godkendt indsats.
Vi har dygtige trænere, og mange spillere ønsker at spille
fodbold i både Brylle og Team Tommerup, så helt ringe
kan det jo ikke være.
Tak til alle frivillige og sponsorer,som ønsker at hjælpe/
bidrage, det er guld værd for vores klub.
Jeg vil også gerne takke vores bestyrelse, som gør et
kæmpe stykke frivilligt arbejde, det bliver man helt stolt
over.
Tak til alle andre foreninger i Brylle by, som vi har fået et
flot blad sammen med i form af BrylleBorgeren. Sammen
kan vi gøre en forskel!!
Jeg vil på vegne af Brylle Boldklub ønske alle en
Glædelig Jul samt et Godt Nytår.

Poul Krog, formand
Brylle Boldklub

U 13 Team Tommerup
U 13 som består af drenge fra Brylle-Tommerup-Frøbjerg
– i alt 21 spillere. Foråret 2012 spillede vi med 2 hold.
7-mands, et B hold og et C hold i U 12, hvor vi blev nr 3
med B-holdet og nr 2 med C-holdet. En godkendt indsats.
Vi deltog i Spjald Cup – sommeren 2012 – med et hold i U
12 årgang 2001, og 2 hold i U 13 årgang 2000.
U 12 vandt i B-spillet. Kanon. U 13 vandt i A-spillet, og
hold 2 blev nr. 2 i B-spillet. Så alt i alt en kanon indsats.
Tak til alle ledere og spillere for den rigtig gode tur.
I efteråret - skulle U 13 til at spille 9-mands. Større bane
og med off-side.
Første kamp blev tabt i BBB med 7-3, hvor vi mødte et
godt hold, og vi opdagede, at der skulle kæmpes, og at
man skulle stå sammen hele kampen. Vi blev enige om,
hvordan vi skulle træne, og holde vores aftaler/pladser til
kamp.

Slaget i Brylle lørdag 18. august
Lørdag 18. august stod der Brylle BK og Skalbjerg/Vissenbjerg på programmet. Brylleherrerne havde haft et
forrygende flot forår, så de havde selvtilliden i orden.
Dagens slag skulle udkæmpes i Brylle.
Brylles anfører Morten Juel Jensen, mellem venner Julle,
skulle hyldes. Han havde spillet 250 kampe på Brylles
herrehold. Han fik overrakt en stor buket blomster.
Straks fra dommerfløjtens piften blev der gået til den,
men det var fjenden, der lagde bedst ud. De fik ret
hurtigt et mål. Desværre begik en bryllist et straffespark,
og det kostede ham 10 min udvisning, og der blev scoret
sikkert på sparket. Så førte Skalbjerg/Vissenbjerg 2-0.
I resten af halvlegen havde Brylle overtaget, men de
brændte desværre en række chancer. Mon ikke holdet fik
en kraftig overhaling af deres træner i pausen?

Med stort træningsfremmøde og dygtighed/held i kampene endte det så med, at vi vandt de næste 7 kampe i
træk, og der blev kun scoret 7 mål mod os, ( i snit 1 mål
pr. kamp), så vi kunne lade champagneproppen springe
mandag den 22. oktober ved at slå Søndersø med 6-1, og
vinde med 1 point mere end BBB.
Hold 2 som spillede i 7-mands B-rækken, (det skulle have
været i C-rækken) gjorde hvad de kunne, hvor de også fik
point. Dog var der nogle store nederlag, hvor vi spillede
mod klubber, som var deres 1. hold. Alle gjorde, hvad de
kunne, og tabte da heller ikke gejsten.
Tusind tak til alle spillere og forældre, som støtter os, og
TUSIND TAK for en meget stor indsats af Tommy!
Sammen kan vi gøre en forskel.
Glædelig Jul samt et Godt Nytår, hvor vi alle er klar i 2013
til nye udfordringer.

Poul Krog, U-13 træner, Team Tommerup

I hvert fald var det et andet hold, der gik på banen efter
pausen. Langt det meste af spillet fandt sted på modstanderens banehalvdel. Endelig lykkedes det at score,
og det gav blod på tanden. Brylle fik også et straffespark,
som sikkert blev omsat i mål. Siden blev endnu 2 mål sat
ind. Brylleherrene vandt således 4-2, så det var en god
gave, holdet gav Julle og tilskuerne.
Kampene i efteråret for 1. holdet er gået fint, og det hele
har bare kørt for Brylle, som nu ligger i toppen af serie 3.
Det er jo dejligt når det bare kører på skinner, når vi
tænker på, hvordan det gik sidste år. Det er dejligt at de
unge mennesker går op i det og virkelig kæmper for at
vinde.

Ole Sand
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OB på Brylle Stadion
Det var en god oplevelse, at vi for anden gang i år fik
besøg af OB´s førstehold. Det betyder meget for vore
mange unge fodboldspillere at komme nær et af koryfæerne fra Fyns, ja måske Danmarks stærkeste mandskab.
Det var målmanden Mads Toppel, der denne gang var
den heldige, der fik lov at stå på mål for Brylle. Der var
rigtig mange forventningsfulde, der stod parat på fodboldbanerne for at modtage ham. Ikke så få af de unge
var iklædt OB-dragter.

Fodbold

Det var desværre en handikappet målmand Toppel, der
troppede op. Han ville ikke skuffe sine mange fans på
trods af en skade fra tidligere på dagen. Han kunne derfor
ikke demonstrere alle sine færdigheder, men det var nok
meget godt, for jublen var stor, når mål gik ind.
De godt 80 unge var delt op på 6 hold, og alle trænede
indædt med deres træner for at være i form, når de skulle
skyde på mål mod Mads. Han tilbragte ca. 15 min i målet
for hvert hold. Pia sørgede for, at Mads blev ledt rundt i
rette tid til de forskellige hold, og der var livlig aktivitet
i alle de 15 min. De unge stod på en lang række, og så
gjaldt det om at score på Mads. Nogle forsøgte sig med
langskud, mens andre ville drible uden om ham. Jublen
var stor, når Mads ikke formåede at holde buret rent. Han
var rigtig flink til at rose de unge, og det betyder meget
for dem.

20

Ind imellem fik vi nogle regnbyger, men solen kom atter
frem efter en kraftig regnbyge, og så kunne vi beundre
nogle flotte regnbuer.
Efter hvert holds forsøg på at omgå Mads blev der stillet
op til fotografering med Mads i midten, omgivet af de
unge og deres træner. Billederne bliver lagt på fodboldklubbens hjemmeside, så alle de unge kan se dem.
Efter aktiviteterne signerede Mads kort med sig selv på.
Det var en kærkommen gave til alle de unge og også til
en række tilskuere.
Der er ingen tvivl om, at det er en god investering, OB
gør, når klubben sender sine kendte boldspillere rundt i
nærområdet for at træne med de unge fodboldspillere.
Det betyder meget for dem, at være tæt på deres idoler,
se dem udfolde sig og få deres signatur.
At sende sine børn til fodbold giver gode og sunde oplevelser, og Brylle råder over en god trænerstab godt ledet
af Poul, Brylles ”mister Fodbold”. Motion er sundt, og
her er en god måde at opnå glæde, kammeratskab og
sundhed på.

Ole Sand

U 13 Piger – 7 mands
1.
Stjernen
2.	TIF Fåborg
3.
BBB
4.
B 1913
5.
BK Sydlangeland
6.
Nr. Lyndel/Søby
7.
Brylle
8.
Fortuna Svendb
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18
13
10
7
6
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3
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U 12 C – 7 mands		
1.	Assens
18
2.
Gelsted/Ejby
18
3.	Team Tommerup
15
4.
Båring
13
5.	Aarup
13
6.
SSV Højfyn
13
7.
MG&BK	
10
8. 	OB
6
9. 	Kauslunde
0

B

U 12 B – 7 mands		
1.
Morud
27
2.
Brenderup
27
3.
Ejby-Gelsted
22
4.
Team Tommerup
19
5.
Klinte Grindløse
16
6.
MG&BK	
12
7.
B 1909 (2)
9
8.
SSV Højfyn
8
9.
Glamsbjerg
8
10. OKS (1)
7
11. Søndersø
6

BR

U

Slutstillinger for fodboldholdene i Brylle Boldklub

LD KL

2012

U 13 B – 7 mands		
U 13 B – 9 mands		
U 14 A
1.
Herredsted
36
1.	Team Tommerup
21
1.
Langeskov
24
2.
Tårup
30
2.
BBB
20
2.	Team Tommerup
23
3.
Allesø
24
3.
Ubberud
16
3.
B 1909
19
4.
Egebjerg
17
4.	Aarup
16
4.
Holluf P./Tornbjerg
16
5.
Bogense
16
5.
Strib
12
5.
Stjernen
13
6.
PDIF
13
6.
Hårby
10
6. 	Kerteminde
13
7.
Team Tommerup
11
7.
Søndersø
6
7.
Ringe
12
8.
Højby
3
8.
Årslev (2)
3
8.
S.f.B
7
9.
		
9.
Brenderup
1
9. 	TIF Fåborg
4			
							
10. 	OB 0
10.
U 17 A		
SERIE 3 		
SERIE 5
1.
Tarup/Pårup
24
1.	Aarup
23
1.
Fåborg
28
2.
Sanderum
16
2.
Brylle
20
2.
FC Broby
19
3.
Nr, Åby
16
3.
Ubberud
18
3.
Brylle
18
4.
Fjordager
14
4.
Morud
18
4.
S.K.F.I.F.
16
5.
OB
13
5.
Flemløse/Hårby
16
5.
Fåborg
16
6.
Team Tommerup
10
6.	Ejby
16
6.
Nr. Søby
15
7.
Gelsted
6
7.
Nr. Åby (2)
13
7.
Søllinge
15
8.
Aarup
3
8.
Glamsbjerg
13
8.
Højby
13
9.
Marienlyst
0
9.
Bogense
11
9. 	Krarup/Espe
9
10.
10. Skalbjerg/Vissenbjerg
9
10. Falsled/Svanninge
7
11. 		
11. Chang
1
11. Hillerslev
5
VETERANER		
Brylle Boldklub blev nr. 11		

SUPER OLD BOYS
Brylle Boldklub blev nr. 4

Se film på STARK.dk

“KompRomiS...

deT fungeReR iKKe foR mig”
Martin Agerbo Murermester

STARK Tommerup
Møllebakken 34 • 5690 Tommerup • Tlf. 6376 1200
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1	Brian “Hue” Ped.
2	Mads Rasmussen
3	Jørn Hansen
4	Mogens Bonde
5
Henrik Berg Hansen
6	Morten Juel Jensen
7
Henning Berg Han.
8
Hans S. Skovsbo
9	Per Hedelund
10	Arne Appelgren
11	Bent Hjarngaard
12	Torben Krog
13	Allan Krog
14	Rene Mortensen
15	John Holst
16	Poul O Pedersen
17	Kenneth Panduro
18	Peter Pedersen
19	Kristian Clemmesen
20	Poul Krog
21	Jørgen Juhl
22	Arne Roger Nielsen
23	Pedersen (Kevin)
24	Frank Mortensen
25	Dennis Rasmussen
26	Martin Jørgensen
27	Johnny Hansen
28	Simon Jacobsen
29	Michael Ejlertsen
30	Klaus Hansen
31	Thomas Foermose
32	Gert Nielsen
33	Poul Mortensen
34 Henril Juhl
35	Palle Salbo
36	Jesper Pedersen
37	Michel Eckhoff
38	Jesper Christoffers.
39	Steen Hansen(Tarok)
40	Sam Hansen
41	Ole Ross
42	Poul Hjarngaard
43 Carsten “Bæk” Ped.
44	Bernt Stærke
45 Casper Jensen
46	Robert Ragner
47	Arne Henningsen
48	Søren Brokmose
49	M. Larsen(Elkær)
50	Morten Ellegaard J	
51	Mads Jørgensen
52 Leif Kristensen
53 Henrik Nielsen
54	Jørgen Jacobsen
55 Leif Christiansen
56	Jannick Larsen
57	Kim Langberg
58	Søren Poulsen
59 Helvang Hansen
60	Mikkel Kock
61 Lars Føns
62	Bo Zachariasen
63 Wagner Hansen
64	Jesper Holmgaartd
65 Chr. Daldgaard
66	Kasper Andersen
67	Jack Seidel
68	Tyge Krarup
69	Kristoffer Krog
70	Simon Andersen
71	Bent Andersen

22

2012

Antal spillede kampe på 1. holdet
til og med 2012

U

B

O

YLLE

B

BR

365
314
299
270
258
257
254
253
223
185
176
175
172
172
161
158
149
140
139
135
132
130
129
129
125
125
124
122
112
112
110
109
108
107
106
106
104
101
101
96
94
91
91
89
87
83
81
80
80
78
76
75
74
74
67
65
61
61
61
58
55
55
54
53
53
53
52
51
50
48
46

72	Peter Juel Jensen
73 C.H. Christiansen
74	Jacob Rasmussen
75	Ulrik Larsen
76 Claus Ibsen
77 Henning Rasmussen
78 Hans O. Hansen
79	Finn Eriksen
80	Martin S. Andersen
81	Anders Møllebjerg
82	Jørgen J. Mål
83	Palle Knudsen
84 Henrik Nielsen
85	Johan Hvitved
86 Carsten Andersen
87	Ole Bendtsen
88	Gerhard Hansen
89 Carsten “Kyppe”
90	Bjarne Smith
91 Henrik Freund
92	Bo Jeppesen
93	Michel Pedersen
94	Jonas Kristiansen
95	Arne Rasmussen
96	Jimmy Rasmussen
97	Torben Jensen
98	Jan Hansen
99 Carsten Berntsen
100	Ib Jørgensen
101	Allan Andersen
102	Morten Nielsen
103	Tommey Skovgaard
104	Bjarne Eriksen
105	Ole Kynde
106	Mogens Rasmussen
107	Anders Hansen
108	Jesper Rasmussen
109	Steffen Føns
110	Morten Pedersen
111 Christian Gørlund
112	Bjarne Hansen
113	Martin Jensen
114 Henrik Kromann
115	Sune Kristensen
116	Mikkel Hvitved
117	Jost Jørgensen
118	Palle Mortensen
119	Jonathan Larsen
120	K. Møller Nielsen
121 Christian Rydahl
122	Tommey Larsen
123	Peter Gade
124	Ole Frandsen
125	Michael Skovlund
126	Daniel K.
127 Claus Rasmussen
128	Michael Bruntse
129	Aage Bechsgaard
130	Ulrik Damm
131	P. Bonde Hansen
132	Danny Balsner
133	Niels Skovgaard L.
134	Martin Klokker
135	Michael Clausen
136 Lars Møller
137	Jan Jensen
138	Kr. Skovgaard L.
139	Ishan Hu
140	Steen Hansen
141	Søren Lund
142	Niklas Winther

45
43
42
41
41
38
37
37
37
37
37
36
35
35
35
34
34
33
33
33
33
33
33
31
31
30
30
30
30
29
28
27
26
26
26
26
24
24
24
24
23
23
23
23
22
22
22
22
21
21
20
20
20
20
19
19
19
19
18
18
18
17
17
16
16
16
16
16
16
16
16

143	Peter Junker
144	Niels Knudsen
145	Tonni Frøsner
146	Rune Sørensen
147	Jesper Lauritsen
148	Nicolai
149	Morten Jacobsen
150 Lars Hansen
151	Jørgen Jørgensen
152 Claus Nygaard
153	Jacob Kaufman
154	Michael Rasmussen
155 Claus Madsen
156 Carsten Hansen
157	Ove Hededam
158	M. Jacobsen(røde)
159	Ib Hansen
160 Henrik Østergaard
161	Michael Brødholt
162	Peter Hørg And.
163	Per Jørgensen
164	Martin Munk
165 Claus Nielsen
166	Jesper Lagford
167	Michael Pedersen
168	Frederik Lauridsen
169	Kristian Pallesen
170	Alexander Krog
171	Jens W. Sørensen
172	Jan Østergaard
173	Thomas Larsen
174	Teddy Hansen
175	Per Hansen
176	Jørgen Andersen
177	Jens Andersson
178	Michael Dudek
179	Jens Adriansen
180	Thomas Hestelund
181 Lars Jacobsen
182	Kim Pedersen
183	Ivan Jørgensen
184	Rene Madsen
185	Martin Vangsø
186	Sebastian Panton
187	Per Skeby
188	Paw Pedersen
189	Morten Magnusson
190	Kasper Eland
191	Michael Jensen
192	Kristoffer Thomsen
193	Brian Hansen
194	Bjarme Schmidt
195	Steen J. Hansen
196	Ole Pedersen
197	Folmer L. Nielsen
198	Kim Lund
199	Martin Johansen
200	Rene Nissen
201	Mads Radoor
202	Daniel Pedersen
203	Rene Mouritsen
204	Martin Sørensen
205	Jens Madsen
206	Jacob Eriksen
207	Dennis Nielsen
208 Claus Bøje
209	Stefan Hansen
210	Michael Reifling
211	Thomas Andersen
212	Søren Axelsen
213	Poul Schjerning

15
15
15
15
15
14
14
14
14
14
14
14
13
13
13
13
13
13
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
11
11
11
11
11
11
11
11
10
10
10
10
10
10
10
10
9
9
9
9
9
9
8
8
8
8
8
8
8
8
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6

214	Per Knudsen
215	Morten Henriksen
216	Kent Kirkegaard
217	Jacob Hansen
218 Christian Pallesen
219	Frank Bern
220	Thomas Jacobsen
221	Mads Brunse
222	Jørgen Jørgensen
223	Jacob Skovgaard
224 Claus Sommer
225	Thomas Hansen
226	Jannick Knudsen
227	Nicky Schwaray
228	Nicki Bay
229	Bjarne Trykker P.
230	Martin Eriksen
231	Kim Hansen
232	Frank Bern
233	Arne Jørgensen
234	Daniel Hansen
235	Mads Sørensen
236	Kasper Larsen
237	Kaj Balsner
238	Thomas Hansen
239	Sebastian Panton
240	Kristian Jel
241	Kasper Eland
242	Jens Henriksen
243	Jan B. Hansen
244	Thomas Stiegsen
245	Mads Bæk
246	Mikkel Jensen
247	Kristoffer Mostrup
248	Søren Ø. Andersen
249	Søren Nielsen
250	Steen Nielsen
251	Steen Jørgensen
252	Steen Grønning
253	Palle Jørgensen
254	Thomas Dongsted
255	Mads Bech
256 Carsten Fox
257	Niels Erik Stidsen
258	Morten Henriksen
259	Mogens Nielsen
260	Mich. Christiansen
261	Martin Johansen
262	Martin Frederiksen
263	Kim Nielsen
264 Henrik Jespersen
265 Hans B. Hansen
266 Claus Wilsted
267 Christian Rahn
268 Carsten Asmussen
269	Bjarne Sørensen
270	Bj. Pedersen(Tofte)
271	Andr. Clemmesen
272	Jens Andriansen
273	Kasper Jørgensen
274	Mathias Jørgensen
275 Lasse Boisen
276	John Hansen
277	Kim Pedersen
278	Klaus Svendsen
279	Mathias Ditlevsen
280	Jan Eriksen
281 Henrik Petersen
282	Daniel Johansen
283	Mikkel Østergaard N	

6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Petanque

petanque 2012
Så er det tid til at gøre status for sommeren 2012.
Vi er 38 medlemmer, hvoraf nogle få er passive, og vi har igen i sommer haft en
turnering, hvor alle møder alle i løbet af sommeren. Der blev 14 hold som blev fundet
ved lodtrækning. Desværre var vi igen ramt af sygdom og brækkede knogler, så der
havde hobet sig en del kampe op til de sidste aftener, men vi kom igennem dem, og
vinder blev Frederik Jensen og Ellen Olsen.
Vi havde igen i år en eftermiddagsturnering, hvor vi spillede om rødvin og grillede om
aftenen. Her var der 26 deltagere, som havde en hyggelig dag.
Vi har også deltaget i en strandturnering i Assens, hvor vi spillede i det løse sand ude
på Næs. En sjov og meget hyggelig dag. Der var 84 deltagere fra hele Fyn.
Vi har også været til midnatsturnering i Bellinge, med start kl. 19.00 og slut kl. 0.30.
Vi gør opmærksom på at der spilles hele vinteren tirsdage kl 15.00 og lørdage kl.
10.00, og som sædvanlig hyggeaften i Rytterskolen, med spil af enhver art og medbragt kaffe eller the.
Det er den første tirsdag i hver måned og det er kl. 19.00.
Til slut vil vi takke Boldklub og Fritidscenter for godt samarbejde og ønske alle en
God Jul og et Godt Nytår.

Hilsen Petanqueklubben

Tennis 2012

Herrerne har også deltaget i turnering, og det er gået
dem lige så ”godt” som damerne, ikke de store resultater, men mange gode oplevelser, især når man efter
kampen sidder og hygger sig med mad og drikke.

tennis

Efteråret er over os, og dermed er tennissæsonen er
slut for denne gang. 2012 sæsonen har været en begivenhedsrig sæson, hvor damerne blev tilmeldt turnering i gruppen 45+ og har spillet kampe mod Næsby
og Ejby. Holdet har bestået af 3 damer der på skift har
spillet en double og to singler. Spillertruppen har ikke
tidligere spillet turneringskampe og rent resultatmæssigt
gik det ikke så godt, men vigtigste af alt kom vi ud og
mødte andre damespiller og blev udfordret på vores spil.
Turneringskampene har givet mulighed for at knyttet nye
tennisvenskaber med andre klubber og givet inspiration
til træningen derhjemme, som til fulde er blevet indfriet
og det har været en stor oplevelse.

Så selv om det er blevet nederlag til alle i Brylle Tennisklub i år, så stiller vi op igen til næste år – til gode
oplevelser på tennisbanerne.

Så håber vi på bedre vejr til næste år, da mange af vore
træningsaftener om tirsdagen er blevet aflyst p.g.a. regn.
Damer træner fra kl 18.00 – 19.00, og herrerne, hvis de
kommer, fra kl 19.00 – 21.00.

Her skal lyde en tak til den fast skare af damer, der trofast
har mødt op hver tirsdag til træning. Vi håber på at kunne
byde velkommen til såvel nye som rutinerede spiller til
næste sæson. Sidder du og læser dette her og tænker at
tennis måske kunne være noget for dig, så tøv endelig
ikke. Når vinteren er ovre, og solen og varmen atter kommer frem, så hold øje med, hvornår vi starter op igen…
På gensyn næste forår!

Tennisklubben
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Efter sommerferien skulle U11 drengene fra Brylle
Boldklub slås sammen med U11 drengene fra Tommerup
Boldklub, så vi nu blev til Team Tommerup. Baggrunden
for dette, var at det i begge klubber ville blive svært at
stille et 7 mands hold – hvilket ville gå ud over børnene.
At vi så skulle blive så heldige, at det simpelthen
”væltede” ind med nye drenge, har bare været en stor
fornøjelse. Vi har til træning være mellem 20 og 25
drenge hver gang uanset vejret, og det betød, at der
kunne holdes et godt niveau træningsmæssigt set. Vi
tilmeldte et hold i både B-rækken og C-rækken, og har
med begge hold deltaget i 5 stævner henover sensommeren og efteråret.
Fra vi (Max og jeg) startede den første træning i midten
af august, er der sket en meget stor udvikling med alle
drengene – de har virkelig flyttet sig markant. Alle er blevet meget mere robuste og har troen på, at de ”næsten”
hører til blandt de bedste spillere i verden.
Udviklingen hos drengene ses også klart fra de første
stævner, hvor begge hold havde lidt opstartsvanskeligheder til, at de i de sidste stævner virkelig kørte med
klatten og fik nogle gode sejre i hus.

YLLE

B

O

B

= Team Tommerup!

BR

U

U11 drenge:
Brylle Boldklub + Tommerup Boldklub

LD KL

Indendørssæsonen er nu godt i gang – vi træner i Brylle
Hallen hver mandag, og så er vi så heldige, at vi hver
onsdag – frem til jul i hvert fald – har fået træningstid
på kunststofbanen i Tommerup St. Dette vil helt sikkert
være med til, at drengene får en endnu bedre forståelse
for spillet, og måske vil det give os en lille fordel, når vi
starter op udendørs igen til foråret.
Derudover er vi blevet inviteret til at deltage i et vinterstævne på kunststofbane for B-række holdet. Der er deltagelse af i alt 16 A og B hold, og det giver os 4 stævner
mere udendørs inden jul. Da Team Tommerup lægger
bane til, spiller vi alle stævner på hjemmebane, og er der
nogen, der skulle have lyst til at komme og se kampene,
så spiller vi kl. 10.00 på følgende datoer: 10. november,
25. november og 9. december.
Til sidst vil vi godt sige tak for en god sæson, og vi
glæder os til vintersæsonen og den kommende forårssæson.

Mvh Max Jensen og Jan Vittrup

Super Old Boys efterår 2012
Sæsonen 2012 sluttede af med en 4. plads, som
blev tilkæmpet i den sidste kamp mod Årslev.
Hele sæsonen havde de ligget med et point bedre
end os, men bl.a. med hjælp af ”guds hånd”, som en
tidligere stor fodboldstjerne ville have udtrykt det,
vandt vi over Årslev og byttede derved plads til en
flot 4. plads.
Lørdag den 6. oktober havde vi fælles afslutning med
Veteranerne.
Vi gentog sidste års succes, hvor vi var i hallen, omkring
hallen og i skolen. Endnu en gang havde Eigil planlagt en
masse discipliner, vi kunne dyste i.
Det blev en hyggelig eftermiddag, hvor der i ”OL(d) Boyslegene” blev dystet i rafling, badminton, volley, basketball i hallen, petanque på petanquebanen, mooncarrace
og fodbold i skolegården, pool og bordtennis på skolen.
Efter ”OL-legene” indtog vi en dejlig middag i klublokalet
og havde nogle hyggelige timer sammen.
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Årets spiller blev også præsenteret ved denne lejlighed.
I år var det Morten Nielsen, som i tæt opgør fik titlen
årets spiller 2012, for sit engagement på og uden for
banen, altid hjælpsom og altid gode humør, og selvfølgelig masser af stemmer fra kampene. (Vi hører nok om,
om gaven gav ”sport i 2’eren”)
Apropos gave, tusinde tak for den flotte kurv med masser
af dejlige ting fra jer spillere, og ligeledes tak til klubben
for den flotte kurv med mange spændende ting i.
Vinteren bliver uden ”mandehørm” med Karina – sidste
vinter var ikke det store tilløbsstykke, hvorfor vi desværre
ikke fandt grobund for at fortsætte denne vinter.
Men for Super Old Boys-spillerne er det muligt at holde
formen ved lige på kunstgræsbanen i Tommerup onsdage
kl. 20.00 med start den 24. oktober.
Tak for en god sæson, og jeg ser frem til mindst lige så
god 2013-sæson.

Med sportslig hilsen - Brylle Super Old Boys, Peter Gade

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

Åbningstider:
Man-tors 08.30-15.30
Fredag
08.30-15.00
Eller efter aftale

Ryttergade 11 · Brylle
5690 Tommerup
Tlf. 70 23 05 33 Fax 64 43 25 33
E-mail: hlr@advobo.dk

Brylle Industrivej 9
Brylle - 5690 Tommerup
Tlf. 6475 1415
Mobil: 2043 3922
Mail: sh@arnenielsenbrylle.dk

Skolevej 14 · 5690 Tommerup
Åbningstider:
man-fre 16.00-21.00
lør-søn 15.00-21.00

Ring og bestil på:

64 76 18 00

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

Åbningstider
Mandag - torsdag
16.00 - 21.00
Fredag - søndag
15.00 - 21.00

64 76 13 18
Tallerupvej 17
5690 Tommerup
25

Verninge Husflid
Kursusnavn	Start	Tid	Sted	Underviser
BØRN OG UNGE:
Keramik- og billedskole
Keramik- og billedskole
Keramik- og billedskole
Teenage yoga

08. januar
09. januar
10. januar
09. januar

15.00 Christiansmindevej 3, Tommerup St.	Dorthe Henningsen
15.00 Christiansmindevej 3, Tommerup St.	Dorthe Henningsen
15.00 Christiansmindevej 3, Tommerup St.	Dorthe Henningsen
14.45	Erhvervsparken Tommerup St.
Carina Cecilia Saatterup

DAG- OG AFTEN:				
Moderne frit broderi
16. januar 19.00	Brylle Skole	Sasia Laursen
Beklædningssyning
9. januar
19.00	Brylle Skole	Sussi Fauerholm Madsen
EDB - Computeren er dit
værktøj
28. januar 15.45	Brylle Skole	Klaus Ankerstjerne Eriksen
Hathayoga
8. januar
08.30	Erhvervsparken Tommerup St.
Carina Cecilia Saatterup
Vinyasa/Hatha yoga
9. januar
19.00	Erhvervsparken Tommerup St.
Carina Cecilia Saatterup
Vinyasa yoga
10. januar 08.30	Erhvervsparken Tommerup St.
Carina Cecilia Saatterup
Møbelpolstring
10. januar 19.00	Brylle Skole
Hardy Henriksen
Ny Nordisk Hverdagsmad
15. januar 17.30	Tommerup Skole
Hanne Bjergskov		

Foredrag/debat
forår 2013
Søndag d. 3. marts 2013
kl. 14.30, Brylle skole:
Strikkedesigner Vivian Høxbro
- www.viv.dk
Lørdag d. 25. maj 2013
kl. 12.30, Brylle skole:
Strikkedesigner Bente Geil
www.Geilsk.dk
Onsdag d. 10. april 2013
kl. 19.30 Hjerneforsker
Ann-Elisabeth Knudsen
- www.ann-e-knudsen.dk
Strikkecafé:
Annonceres løbende i
lokalavisen og på foreningens
hjemmeside.
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SANG- OG MUSIK:
Holdundervisning							
Fionia - folkemusikbigband 15. januar 19.30	Brylle Skole	Keld Nørgaard Kristensen
Grundlæggende musiklære 14. januar 17.00	Tallerupskolen
Lisbeth Øster Müller
”13 rigtige” - rytmisk kor
14. januar 19.30	Tallerupskolen	Karen Mose
Seniorkor
4. januar
14.00	Tallerupskolen	Kirsten Elmeskov
Tommerupstrygerne
9. januar
18.50	Tallerupskolen
Leif Bjørk
Soloundervisning
Klaver - klassisk
8. januar
17.00	Tallerupskolen	Ellis Bjørk
Solosang
8. januar
15.00	Tallerupskolen
Lisbeth Øster Müller
Violin - klassisk
9. januar
16.00	Tallerupskolen
Leif Bjørk
WEEKEND:
Akvarel for begyndere
Akvarel i naturen
Akvarel i naturen
Billedmageri
Filtning
Flet med papir og andre
materialer
Smykke design.

12. januar
25. maj
15. juni
19. januar
26. januar

09.00	Rytterskolen i Brylle	Birgit Clausen
09.00	Rytterskolen i Brylle	Birgit Clausen
09.00	Rytterskolen i Brylle	Birgit Clausen
09.00	Verninge Skole	Ulla Ettrup Storm
09.00	Verninge Skole	Mette Østmann

2. februar
26. januar

09.30	Brylle Skole	Else Marie Schjerning
08.00	Brylle skole	Jesper Sell

Pileflet
Pileflet
Trædrejning

15.marts
26. januar
9. marts

17.00	Brylle Skole	Marianne Landrock
09.00	Brylle Skole
Henrik Kåg
09.00	Vestfyns Efterskole	Ejler Viggo Lungskov

Yderligere oplysninger tlf. 64762294. tilmelding pÂ www.verninge.husflid.dk - eller aftenskolenu.dk
Unge under 18 Âr - 25% ved deltagelse i holdundervisning (ikke instrumentalelever samt børn og unge hold)

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.

Brylle
Fritidscenter
FORMAND:
Mogens Rasmussen - Mobil 2420 8232
mprasmussen@live.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
Bestyrelsesmedlem:
Carsten Olsen - Mobil 2014 2539 - foxolsen@youseeme.dk
Brylle forsamlingshus:
Charlotte Hansen - Tlf. 6475 1112 - charlotte.1972@live.dk
Brylle gymnastikforening:
Martin Hermann - Mobil 3152 2466 - hermann1972@hotmail.com
Brylle boldklub:
Michael Stisen - Mobil 2678 7965 - mstisen@gmail.com
Brylle beboerforening:
Carsten Damsgaard

FRITIDSCENTRET HOLDER
GENERALFORSAMLING

Formand Mogens kunne i sin beretning glæde sig over,
at hallen stort set er beslaglagt fuldt ud til de mange
gøremål. Man overvejer solceller, og belysningen i hallen
skal skiftes ud til fordel for noget mere energirigtigt.
Formanden takkede de mange frivillige, der altid tropper
op, når der indkaldes til arbejde. Ud over at det er godt
for driftsregnskabet, giver det også mange gode fællesoplevelser.
Mogens takkede også for et fortsat godt samarbejde med
kommunen. Han gjorde opmærksom på, at kasserer Finn
nu også hører til i den lille gruppe, der har siddet i bestyrelsen i over 25 år.
Hallen har lagt hus til en række møder, der har resulteret
i, at BrylleBorgeren er blevet en realitet. Fritidscentret er
en aktiv medspiller bag bladet.
Kasserer Finn gennemgik
regnskab og budget. Regnskabet er som sædvanligt
robust og sundt, og takket
være det store frivillige
arbejde mærkes krisen i
samfundet ikke så voldsomt
i driftsregnskabet.
De bestyrelsesmedlemmer,
der var på valg, blev genvalgt med applaus.
Jørgen Flensted roste bestyrelsen for dens solide og flotte
arbejde gennem mange år.
Der var tilslutning til, at man skulle skrive en beretning
om hallens tilblivelse og dens udvikling op til i dag. Man
håber at kunne mobilisere en række gamle kræfter i
dette arbejde. Beretningen kunne så bringes over nogle
gange i BrylleBorgeren.

Den årlige generalforsamling blev afholdt en regnvåd aften den 24. september. Alligevel troppede 16 personer op.
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John Højland, en af de mange frivillige arbejdskræfter,
ville gerne have, at den lange række af store sten på
græsset ud mod Tobovej bliver fjernet. Han kunne så
lettere slå græsset. I stedet kunne en anden form for
afgrænsning etableres, så biler ikke bliver parkeret på
græsarealet. Det var der tilslutning til.

Ole Sand

MARKEDSDAG I BRYLLE
en LØRDAG i SEPTember
Heldigvis viste vejret sig fra den pænere side, om end
det blæste noget. Fra kl. 10 var der operation OK-benzinkorttegning ved Dagli´Brugsen. Som alle ved, opnår vi
et tilskud til vor Boldklub på 6 øre pr købt liter OK-benzin,
når man betaler med et OK-benzinkort. Det var nødvendigt at opnå 20 nytegninger i 2012, for at den gode ordning kunne fortsætte. Til formålet stillede OK-benzin med
en medarbejder, der foretog de fornødne registreringer.
Jeg kontaktede dem, der tankede benzin og fortalte om
ordningen. Det lykkedes os at samle det fornødne antal,
og derfor fortsætter ordningen.
Fra kl. 11 rulledes ca. 12 tæpper ud på græsplænen foran
Dagli´Brugsen. På dem var udstillet alt, hvad familiens
børn havde af legetøj, der ikke længere var relevant for
deres alder. Der var et meget righoldigt udvalg af alt fra
drabelige skydevåben og sværd til fredelige dukker og
bamser. Der var også cd´ere og bøger og mange flotte
selvproducerede kort til enhver festlig lejlighed. Det var
børnene, der selv stod for salget, og der blev handlet
livligt. Vor dygtige falckmand Carsten demonstrerede
korrekt hjertemassage på en figurant. Kai fra Forsamlingshuset var også til stede. Han ville gerne tegne andele,
så han kunne få økonomi til at etablere handikaptoilet i
Forsamlingshuset. Han har opnået tilsagn fra kommunen
om 50.000 kr. til projektet.

og mange besynderlige regler så dagens lys. Ind imellem
var det nødvendigt at indtage styrkende drikke, så der atter var kræfter til at fortsætte. Fra kl. 18 blev der grillet. Vi
havde lejet kæmpegrillen og også lyskæder i Beboerforeningen. Det var et meget hyggeligt sammentræf, hvor vi
endnu engang blev rystet godt sammen.
Dagen efter sørgede vort stærke fodboldhold for, at også
søndagen blev værd at huske. Det slagne Aaruphold måtte
forlade Brylle med et nederlag på 5-3. Vi har et stærkt fodboldhold, der nok er værd at følge. Der er plads til mange
flere ved ringsiden, når de folder sig ud.
Jo, der sker noget i Brylle.
Du er vel medlem af Beboerforeningen? Hvis ikke, så glæd
dig selv og din familie med et medlemskab. Jo flere vi er,
desto mere kan vi. Ole Sand

Det var Dagli´Brugsen, der stod for arrangementet, og
den stod også for tilbud af kaffe, pizza og grillpølser til
rene markedspriser, som Jan sagde. Jan er en rar mand,
hvad der også kom til udtryk, da han delte dejlige flødeboller ud til alle børn og voksne.
Der var en hel del, der besøgte markedet, men jeg vil
stadig appellere til folk om at deltage, når vi har den
slags gode arrangementer. Kom og deltag, få en god
snak og bidrag til markedsstemningen. Der kan gøres
mange gode køb, og mange voksne benyttede sig af Jans
tilbud om en kasse øl til 50 kr.
Min dag var ikke sluttet hermed. Fra kl. 15.30 havde vi
grundejerfest i Krybilyparken. Der
var ca. 90% tilslutning – meget
imponerende. Vi startede på det
store sydvendte fællesområde med
at spille rundbold,
hvor alle deltog.
Det gik livligt til,
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Slægtsmøde for medlemmerne af Stærmose-slægten
Søndag d. 10. juni 2012
I anledning af 225-året for stammoderen
Karen Jørgensdatters fødsel
Søndag d. 10. juni 2012 var ca 150 medlemer af slægten
Stærmose samlet til møde ved mindestenen for deres
stammoder, som boede på Gl.Stærmose ( Stærmosevej
149).

I 1832 dør Hans Chr. Andersen som 51 årig, og Karen Jørgensdatter sidder tilbage som enke og ejer da Brylle Kirke,
Store Stærmose og Lille Stærmose. Store Stærmose have
hun og hendes mand arvet af Chr. Henriksens enke.

Anledningen var 225 året for stammoder Karen Jørgensdatters fødsel og 75 års jubilæum for afsløringen af mindestenen i Gl. Stærmoses have d. 11.7.1937.

Karen Jørgensdatters 5 børn

Området Stærmose er første gang nævnt i Dalum Klosters
jordbog i 1533. Det bestod af 2 helgårde, nemlig Store
Stærmose og Lille Stærmose – begge enestegårde, dvs.
gårde som blev drevet selvstændigt uden for landsbyfællesskabet.
I 1781 køber Chr. Henriksen – ældste søn fra St. Appe
– Lille Stærmose, og bliver kort efter gift med Kirstine
Rasmusdatter. Som medhjælp på gården har de Hans Chr.
Andersen og en ung pige fra Trøstrup – Karen Jørgensdatter.
Chr. Henriksen og hans kone fik flere børn, men alle døde
som små. Karen Jørgensdatter havde været i pleje hos
dem, fra hun var ganske lille.
20. februar 1812 giver Chr. Henriksen skødet på Lille
Stærmose til sin karl – Hans Chr. Andersen. Kort efter 2.
maj 1812 gifter Hans Chr. og Karen sig hjemme i Lille
Stærmose. De fik 6 børn – 5 drenge og 1 pige. En dreng –
Jørgen – døde som ung ved et vådeskud.

5 børn skal i vej, men der er jo noget at fordele. Datteren
Anne Kirstine Hansen bliver gift med gårdejer Jørgen
Rasmussen i Tommerup, og de får 11 børn.
Henrik Hansen får Lille Stærmose, men sælger til sin bror
Carl Lehn Hansen og beholder selv 7 tdr. land og bygger
en gård, som nu får navnet: Lille Stærmose, og herefter
hedder Lille Stærmose i folkemunde: Gl. Stærmose.
Anders Hansen har i forvejen fået Ny Stærmose, som er
udskiftet fra daværende: Lille Stærmose. Christian Hansen
får Store Stærmose og Teglværket.
Henrik og hans kone får 5 børn.
Christian, Carl Chr. og Anders gifter sig med 3 Jacobsdøtre
fra Ellegård i Tommerup, og disse tre familier får 9 – 12 og
14 børn. Iflg. Frederik Hjort skulle 3 af disse børn være født
i samme midnatstime natten mellem d. 15. og 16. oktober
1854.
Christian Hansen er den første, der får sine børn døbt:
Stærmose, og flere af Karen Jørgensdatters børn får senere
tilladelse til at bruge navnet efternavnet: Stærmose.
I 1838 flytter Karen Jørgensdatter til Store Stærmose, som
ligger på den anden side af sognegrænsen, og drives af
en af sønnerne. Denne gård er nu flyttet op på bakken og
nybygget. En del år efter, flytter hun på Ny Stærmose, som
også er nybygget og her dør hun i 1855.
Vi kan måske ha’ en mistanke om, at hun helst vil være
der, hvor der en den bedste hjemmepleje?
Peder Larsen Skræppenborg
En gård mere på egnen, er med i Karen Jørgensdattes
liv, nemlig St. Skræppenborg, hvor hendes søster Anne
Kirstine Jørgensdatter, som 36 årig bliver gift med den
19-årige Peder Larsen, senere den landskendte lægprædikant Peder Larsen Skræppenborg.

På billedet med de 4 personer ses nr. to fra venstre Lene Kvaale,
født Stærmose, som kom fra Norge for at deltage i mødet.
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Frederik Hjort skriver i sine beretninger af Karen Jørgensdatter, at hun sikkert var stærkt medvirkende til, at det åndelige liv der var på egnen, udviklede sig. På egnen blev
der holdt store møder, hvor flere hundrede mennesker var
samlet til oplysning, bøn og sang.

Eigil Kriste
nsen har
renskreve
t artiklen
efter
oplæg fra
Eigil Jacob
sen.

Brødrene - fra venstre - Vagn,
Finn og Steen Stærmose, som
er 6. generation efter Karen
Jørgensdatter, slægtens stammoder. Mindestenen har stået
ved gården ”Gamle Stærmose”
siden 1937, og gården ejes i
dag af Eigil Jacobsens datter
Lene, som er 4. generation på
gården. Det var Bo Stærmose
og jeg selv, som tog initiativ til
af samle slægten til et sommermøde ved stenen i anledning
af 225-året for stammoderen
Karen Jørgensdatters fødsel. Op
mod 150 ”Stærmoser” deltog
i sommermødet, bl.a. familiemedlemmer fra Norge.

På Peder Larsens mindesten står der:
”Til liv at vække
til dåd at ægge
var virkets mål”
Nogle præster følte sig gået for nær, og klagede til
biskoppen, som undersøgte sagen og bemærkede:
De fører et kristeligt liv og har Kristus til grund.

Bliv
uafhængig af
stigende oliepr
og gør samtidiser
ig
noget godt fo
r
miljøet.

I 1911 bliver St. Stærmose solgt til Niels Jørgen
Madsen. På Brændekilde kirkegård er der bevaret et
stort gravsted for de sidste af Stærmosefamilien på
St. Stærmose.
I 1859 sælger Anders Hansen Ny Stærmose, og den
har flere ejere indtil 1886, hvor 2 svogre Martin
Jensen og Lars Hansen køber den, og deler jorden.
Hovedparcellen beholder Martin Jensen, og her bor
nu 4. generation. I 1891 sælger Carl Chr. Hansen
Gl.Stærmose til Mathias Jacobsen, og her bor nu 4.
generation af slægten.
De 2 mindesten, som er omtalt i artiklen, står
næsten lige for hinanden på Stærmosevej, og kan
ses fra vejen – kik bare forbi, og bliv klogere på en
del af Brylle Sogns historie.

Skrevet af: Eigil Jacobsen, hvis ene datter nu bor på
Lille Stærmose.
Mere om Brylle sogns historie, kan man få via lokalhistorisk forening, som har arkiv på Rytterskolen
i Brylle. Find åbningstider og kontakter på www.
brylleby.dk

Skær
50%
af din varmeregning!
Skift dit oliefyr ud med en varmepumpe fra Energi Fyn. Vi har
varmepumpe-eksperter til rådighed, som kan rådgive dig til den
helt rigtige løsning for din husstand og sørge for alt det praktiske.
Kontakt Energi Fyns rådgivere og få et gratis, uforpligtende
besøg og en individuel beregning.
RING Tlf. 63 17 19 00
MAIL varmepumper@energifyn.dk
INFO energifyn.dk/varmepumper

www.energifyn.dk

31

Tilkald hjælp 1-1-2
– snarest muligt, og altid
inden ”påbegynd HLR”

LIVREDDENDE FØRSTEHJÆLP

Procedure med AED/hjertestarter

30:2

Er personen bevidstløs ?
– tal og rusk behersket og evt.
smertepåvirkning
– Råb på hjælp
– Skab frie luftveje
– Se–lyt–føl
i max 10 sekunder

HLR
NEJ

ER DER VEJRTRÆKNING?

JA

Giv skiftevis hjertemassage med
30 tryk og 2 indblæsninger:
– Frekvens 100 tryk pr. minut
– Fortsæt HLR til professionel hjælp
eller personen vågner:
åbne øjne, bevæger sig og trækker

overtager

vejret normalt.
1.
2.

nerne.
r, start AED´en op og følg instruktio
Når AED/hjertestarteren ankomme
Placer elektroderne mv.
mne)
elserne ( ingen må røre den tilskadeko
Sig højt ”ALLE VÆK” kontroller omgiv
og følg så instruktionerne.

S”
Ved kommandoen ”STØD ANBEFALE
Sig højt ” ALLE VÆK ”
Kontroller omgivelserne
Sig højt ”DER STØDES”
Afgiv stød
Afvent AED´en

Ved instruktionen ”Stød ikke”
Giv HLR
Fortsæt til AED´en angiver
at den analyserer igen

r analyseres”
Fortsæt HLR indtil kommandoen ”De
ning.
Sig højt ”ALLE VÆK” og afvent vejled
normal vejrtrækning
JA

VLEN AF
HJERTESTARTEREN HÆNGER PÅ GA
KEN
DAGLI´ BRUGSEN I BRYLLE VED OK TAN
Sideleje og tilkald hjælp 1-1-2
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Der er forskel på
at tale og lytte
■ Hvis din bank ved dét, er du nok kunde i forvejen.
Hvis ikke, synes vi, at vi skulle tage en snak en dag.
Find nærmeste filial på www.totalbanken.dk
eller ring på tlf. 63 457 006

Smart tøj og sko
Vi har bl.a. Bessie, Frandsen, Fransa,
inFRONT, 2-Biz, ReMind, Peppercorn, Skovhuus,
Sol-Design og Triumph

64 76 11 16
Tallerupvej 23 · Tommerup St. · Tlf. 64 76 15 88
Algade 34 · Haarby · Tlf. 64 73 24 66
Bredgade 51 · Aarup · Tlf. 64 43 17 71
www.lizette-mode.dk · facebook: lizette-mode

Åbningstider:
Mandag - Fredag 05.00-20.00
Lørdag - Søndag 05.00-18.00
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FÆLLESSPISNING I BRYLLE I SEPTEMBER
Beboerforeningen BBF, har gennem årene stået for en
række aktiviteter i vort lille samfund. Nu har foreningen
villet prøve noget nyt, nemlig fællesspisning. Idéen blev
født af 2 unge kvinder, Anette Clemmensen og Hanne
Winther, og de ville oven i købet selv lægge deres kræfter
i projektet. Forsamlingshuset skulle lægge lokaler til projektet, og det var Kai helt med på. Han viste stor generøsitet i udlejningen. Billetter kunne købes i Dagli´Brugsen
til den meget beskedne pris á 60 kr. Den pris rakte til
dansk bøf med løg, brun sovs, kartofler og salat. Til dessert blandede friske frugter i vaniljesovs. Vand, saftevand
og mælk var gratis, sodavand og øl kunne købes.
Forberedelserne startede flere dage før spisningen, men
det fysiske arbejde begyndte dagen før. De to initiativrige
piger var i fuld gang med borddækning, og mesterkok Per
Skodborg Jørgensen alias Per Kok, iført høj kokkehue og
det øvrige kokkeantræk, og kone huserede i køkkenet.
Senere dukkede flere hjælpere op, for antallet af deltagere til fællesspisningen havde sprængt de mest optimistiske rammer. Der måtte dækkes op både i stueetagen og
på første sal.
Der var fuld fart i køkkenet under Pers kyndige og
humørfyldte ledelse. Han svang op til flere pander med
bøffer ad gangen, alt imens han instruerede os andre.

34

Store Spisedag skulle starte den følgende dag kl. 17.30,
men allerede fra kl. 16 var Per Kok og kone i gang. Ca.
200 ville gerne have deltaget, men værterne kunne kun
sikre plads til ca. 140. Anette bød velkommen og ønskede alle en god madoplevelse. Maden blev serveret
fra et anretterbord, og der var en ekstra bøf til dem, der
havde medbragt en større sult. Ved bordene herskede en
god stemning, og mange ny bekendtskaber skabtes. Det
var naturligvis også en del af formålet. Servicet samledes
sammen efter bedste højskolemanér. Så blev desserten
rullet ind, og bordfløjmændene sørgede for, at alle fik
en tallerkenfuld. Omkring kl. 21 vandrede de mætte og
tilfredse spisegæster ud i tusmørket. Så startede 3. halvleg, nemlig opvask, rengøring og oprydning. Også her var
Per Kok og frue flittige, men det var Hanne, Anette og
andre også.
Jeg hørte kun ros om arrangementet. Stor tak til BBF og
de to initiativrige unge kvinder, Hanne og Anette. Også
tak til Per Kok, hans kone og det effektive personale.
Det at spise sammen lader til at være en rigtig god idé i
Brylle. Skulle du endnu ikke være medlem af Beboerforeningen, så er der stadig plads til dig og din familie.
En stærk Beboerforening er en garanti for et aktivt Brylle.

Ole Sand

64761075

Rådgivnings- og revisionsselskab for virksomheder,
der lægger vægt på at være i direkte kontakt med den
statsautoriserede revisor i hele samarbejdsprocessen.
Wichmandsgade 1 · Postboks 80 · 5100 Odense C
Tel. +45 6315 1350 · Fax +45 6315 1351
mail@censusrevision.dk · www.censusrevision.dk

21269426

Tommerup
Tømrer & Snedker
Glasarbejde • Nybygning • Tilbygning
Ombygning• Tagarbejde • Renovering
Speciale: Døre og vinduer efter mål
Tallerupvej 49 · Tommerup st. · 5690 Tommerup

Bilka
3L-Ludvigsen A/S Vibækvej 100 5690 Tommerup

Murermester
Henrik Svendsen
Kirkevej 34 · Tommerup St.

Tlf. 64 76 26 01
Mobil 30 66 26 21
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Brylle Kirke / Brylle Menighedsråd
Kommende
arrangementer

Eftermiddagsmøder

Aftenmøder

Torsdag den 6. december 2012, kl. 14.00

Torsdag den 13. december 2012, kl. 19.00

Sognepræst Anders Ellebæk Hansen kommer
på besøg og holder Brylles årlige julemøde.
Arrangementet holdes i Sognehuset, som for
første gang skal lægge lokaler til julemødet.

Adventsgudstjeneste og efterfølgende foredrag ved Henning Thomsen, som er rektor for
Pastoral-seminariet i Århus. Emnet er Præstegerningen i dag.

Anders Ellebæk Hansen er ansat som vikar for
sognepræst Irene Lindegaard ved Tommerup/
Broholm sogne under Irenes barselsorlov.

Mødested: Sognehuset ved Brylle Kirke.

Torsdag den 10. januar 2013, kl. 14.00
Kirsten og Jørgen Flensted Jensen kommer på
besøg i Sognehuset, og fortæller om deres tid
som afløser i den danske kirke i Bruxelles, og
om deres ophold i Europas hovedstad, herunder
besøg af en gruppe Brylleborgere i byen. Foredraget ledsages af en videofilm.

Torsdag den 7. februar 2013, kl. 14.00
Ruth Nielsen og Else Nielsen, fra henholdsvis
Erritsø og Røjleskov kommer på besøg i Sognehuset.
De vil fortælle om et ophold de var på i april
2012, på basen MOB Price i Afghanistan, hvor
de afløste på KFUM’s soldaterhjem. De to svigerinder har tidligere afløst på KFUM’s soldaterhjem i Camp Bastian samt været i Kosovo.

Torsdag den 17. januar 2013, kl. 19.00
Aftenmøde med sognepræst ved Skt. Knuds
Kirke, Odense Anne Reiter, over emnet Kristen
spiritualitet. Begrebet ”spiritualitet” fylder
meget i dag - gives der en kristen spiritualitet,
og hvordan ser den i givet fald ud?
Aftenen indledes med en andagt i Brylle kirke
ved Anne Reiter.

Torsdag den 14. marts 2013, kl. 19.00
Aftenmøde med lektor på Aarhus Universitet
Carsten Bach-Nielsen over emnet De kirkelige
retninger i Danmark.
Vi taler hele tiden om de kirkelige retninger
– Grundtvigianismen, Indre Mission, Tidehverv osv., men de færreste ved nok, hvad de
forskellige retninger egentlig står for, hvorfra
de kommer, og hvordan de har udviklet sig
gennem tiden. Carsten Bach-Nielsen er lektor
i Kirkehistorie og vil give os et overblik.
Aftenen indledes med en andagt i Brylle kirke
ved Carsten Bach-Nielsen.
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Benyt

Gudstjenester – Brylle Kirke
DTD-Dorthe Terp Dahl / NL-Niels Lysebjerg

kirkebil !
Alle i Brylle
Sogn er velk
omne til at
benytte kirk
ebilen til gu
dstjenestern
Brylle kirke
ei
og til møde
r i Sognehu
Ring helst d
set.
agen før til
Tommerup
Taxi/Service
bussen - tlf.
64 75 19 19
.

Søndag den 2. december

1. søndag i advent

10.30 - DTD

Søndag den 9. december

2. søndag i advent

10.30 - DTD

Torsdag den 13. december

Adventsgudstjeneste

19.00 Henning Thomsen

Søndag den 16. december

3. søndag i advent

09.15 - DTD - Salmesangsgudstjeneste

Søndag den 23. december

4. søndag i advent

10.30 - NL

Mandag den 24. december	Juleaften

11.00 - 14.00 - 15.30 - DTD

Tirsdag den 25. december	Juledag

10.30 - DTD

Onsdag den 26. december

09.15 - NL

2. juledag

Søndag den 30. december	Julesøndag	INGEN GUDSTJENESTE
Mandag den 31. december	Nytårsaftensdag

15.30 - DTD

Tirsdag den 1. januar	Nytårsdag	INGEN GUDSTJENESTE
Søndag den 6. januar

Helligtrekongers dag

Søndag den 13. januar

1. søndag efter Helligtrekonger

Torsdag den 17. januar

Aftenandagt

10.30 - DTD
19.00 - Anne Reiter

Søndag den 20. januar	Sidste søndag efter Helligtrekonger

10.30 - DTD

Søndag den 27. januar	Septuagesima

09.15 - DTD

Søndag den 3. februar	Seksagesime

10.30 - DTD

Søndag den 10. februar	Fastelavn

09.15 - DTD

Søndag den 17. februar

1. søndag i fasten

10.30 - DTD

Søndag den 24. februar

2. søndag i fasten

09.15 - DTD (+ Verninge 10.30)

Søndag den 3. marts

3. søndag i fasten

10.30 - DTD

Søndag den 10. marts	Midfaste

09.15 - DTD

Onsdag den 13. marts	Konfirmationsgudstjeneste

19.00 - Årets konfirmander

Torsdag den 14. marts

19.00 - Carsten Bach-Nielsen

Aftenandagt

Søndag den 17. marts	Mariæ Bebudelsesdag

10.30 - DTD

Søndag den 24. marts	Palmesøndag

09.15 - DTD
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Arnis - kampkunst
Træningssted:
Brylle Skole Gymnastiksal, Tobovej 43, 5690 Tommerup
Træningstid:
Mandag og onsdag kl. 18.00 – 19.30
Instruktør:
Guro Jacob Eland (Lakan Tatlo 3. dan)
Mobil: 2013 4643
E-mail: jacob@fmafyn.dk
Hjemmeside: www.fmafyn.dk

Kombatan Arnis er en Filippinsk kampkunst, der anvender
traditionelle rattanstokke som grundelement til indlæring
af selvforsvarsteknikker.
Et vigtigt princip i Kombatan Arnis er at kunne overføre
teknikkerne således, at en teknik udført med stok også
kan overføres til en kuglepen, håndklæde og andre ting
fra dagligdagen samt direkte til våbenløst selvforsvar.
Stokkene skal opfattes som et træningsredskab med det
formål at udvikle øje-, hånd koordination og håndens
hastighed i forhold til at anerkende, hvor et angreb kommer fra.
Når du har nået et komfortabelt træningsniveau med
stokke, vil selvforsvar uden brug af stokke være lettere.
Stokkens bevægelse vil være simpel at omsætte til den
tomme hånds bevægelse.
Kombatan Arnis træningen består af flere forskellige
elementer: Forsvar mod væbnet og ubevæbnet angre,
selvtilld gennem selvforsvar, koordinering og hastighed,
reflekser og perception (opfattelse), og så er det sjovt!
Arnis bliver trænet med og uden våben, bl.a. enkelt stok,
dobbelt stok, kniv, sværd samt dagligdags genstande, for
eksempel kuglepen, nøgler, håndklæde, sodavandsflaske
m.v. Alle kan træne Kombatan Arnis, både børn, unge og
voksne.
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Arnis betegnes som værende en af verdens mest effektive forsvars-kampsystemer. Historien går over 1.000 år
tilbage i tiden på Filippinerne og er i dag Filippinernes
nationale martial art.
Uden at du tænker over det, har du med garanti set Arnis
i biograffilm, hvor dygtige Arnis folk har udført fantastiske
øvelser og instrueret filmstjerner i Arnis.
FullContact (Arnis kampsport)
FullContact er en fuldkontaksport med hjelm, handsker og
bodyarmor som beskyttelsesudstyr. Der kæmpes med en
eller to kampstokke 3 x 1 minut. Kampen bedømmes af
tre dommere.
FMAFyn afholdes hvert år den første lørdag i oktober
måned DM i FullContact.
Filipino Martial Arts Fyn (FMAFyn)
Systemet, der trænes i FMAFyn, er Kombatan Arnis og
Modern Mano Mano – Presas style. Det er en blanding af
klassisk og modern Arnis, som er videreudviklet fra traditionel filippinsk kampkunst baseret på mange hundrede
års kamperfaring.
Systemerne er komplette kamp- og selvforsvarssystemer,
som inkluderer anvendelse af våben som sværd, stok og
kniv samt våbenløs kamp med gulvkamp, slag og spark.
Der trænes med:
Solo baston (en stok)
Double baston (to stokke)
Espada y daga (sværd og kniv)
Daga sa daga (kniv forsvar / kniv mod kniv)
Modern Mano Mano er det våbenløs system i Kombatan.
Der angrebes med albuer, slag og spark fra forskellige
vinkler. Der læres forsvar med modangreb, bryde banlance, låse og effektiv distraktioner, som hjælper med at
kontrolle modstanderen.

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 forsamlingshus
- kunne i 2012 fejre sin 76 års fødselsdag
Den begivenhed gik stille af, men ellers er der ikke meget
der er stille, når det drejer sig om byens gamle hus.
En gruppe af forsamlingshusets ”venner” sørger til
stadighed for at holde parkeringspladsen samt arealerne
ude pæne og ryddelige, og i sommerhalvåret er der friske
blomster i krukkerne ved indgangen.
Når vi passerer forsamlingshuset på Toftevej, fremstår
det pænt og præsentabelt, og sådan skal det også være
når du skal holde din livs fest i huset. Adgangsforholdene
er tilpasset, så også kørestole og gangbesværede kan få
adgang.
Den store sal blev for et par år siden renoveret, dels for
at forbedre isoleringen samt friske væggene op med
lyse farver og dels for at forbedre akustikken i rummet.
Dette er lykkedes til fulde. Selv når vi sidder ved de runde
150 cm borde, kan vi uhindret tale med alle ved bordet,
selvom salen er fyldt med glade og snakkene gæster.
Der er altid ens service til 100 spisende gæster. På vores
hejmmeside er der svar på næsten alle spørgsmål samt
billeder og forslag til bordopstillinger.
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Brylle forsamlingshus er et andelsselskab. Det vil sige, at
huset er ejet af andelshavere, som har købt andelsbeviser i huset. Det er på dét økonomiske grundlag, at huset
blev bygget i sin tid, og det er andelshaverne, der vælger
en bestyrelse og fastlægger forsamlingshusets udvikling.
Alle kan blive andelshavere. Andele kan købes for kr. 20,for en andel. En er nok til at ”komme ind i varmen”, men
du har lov til at erhverve lige så mange andele, som du
har lyst til.
Uanset hvor mange andele du har, så giver det dog kun
én stemme.
Det årlige loppemarked blev udskiftet med et Jule – og
bagklapmarked, for efterhånden var det svært for bestyrelsen at skaffe gode loppemarkedseffekter nok, og samtidig var det et ret omfattende projekt at stable loppemarkedet på benene, og det involverede mange frivillige
hjælpere. Derfor ændrede vi konceptet, så interesserede
fremover kan leje en stand i hyggelige og varme lokaler. Alle standene var udlejet, da det første gang løb af
stablen, men det var et værre regnvejr og blæsevejr,
så der kom desværre ikke så mange besøgende som

forventet. Der er planlagt standmarked hvert år i oktober
og december.
I år har vi satset stort og haft aftaler om ikke mindre
end tre musikarrangementer. I foråret kom Ole Gas for
fuld udblæsning og underholdt et begejstret publikum,
i august spillede Almost Irish sig ind i alles hjerter og i
oktober var det endelig Lasse og Mathildes tur.

Bestyrelsens store projekt lige nu er renovering af toiletterne. I øjeblikket har vi en del ansøgninger ude for at
skaffe det økonomiske grundlag for at etablere handicaptoilet og tidssvarende toiletforhold i huset. Hvis alt går
vel, vil renoveringen påbegyndes allerede i foråret 2013.
Bestyrelsen for Brylle Forsamlingshus ønsker alle en
glædelig jul. Tak for i år og på gensyn i 2013.

”Hvorfor køre langt efter kulturoplevelser, når det kan
fås lige henne i Brylle Forsamlingshus!”
Det årlig dilettant skuespil i huset er mere populær end
nogen sinde til stor glæde for alle de ildsjæle, der år
efter år stiller op på amatørscenen.

Se mere på
www.brylle-forsamlingshus.dk

41

Af Mette Bonde, Brylleboer og dilettantskuespiller

Dilettant i Brylle Forsamlingshus
- Det må være de mange grin og de gode stunder
Første akt
Mørket sænker sig over Brylle by mens de sidste handlende forlader Dagli’ Brugsen. Der er ikke mange mennesker på gader og stræder her lige før klokken 19.00.
Indenfor på Hyldegårdsvej 17 ligner aftenens møde på
mange måder enhver anden øveaften for os ti personer,
som pt. er den faste kerne i Brylle dilettanterne. Den obligatoriske Gammel Dansk troner midt på spisebordet,
flankeret af hjemmebagt brød og kaffe på kanden. Stemingen er høj med snak, grin og små anekdoter om tidligere dilettantforestillinger.
Alligevel er det noget andet. Vi er ikke i forsamlingshuset, hvor vi ellers plejer at mødes. Vi er heller ikke
samlet for at øve. Vi er her for at give et bud på, hvad det
er, der gør dilettant så sjovt, at vi år efter år – på trods af
tænderskærende premierenerver og mere eller mindre
udtalt sceneskræk, alligevel melder os på banen.
Vi skaber latter og har det sjovt
Ib: “Vi
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er jo ikke sådan nogle teatergale nogen,
som selv tror, vi er professionelle.
Men vi ved, at folk synes, det
er skægt at se naboen
skeje ud. Og for os er
det sjovt at få folk til at
grine”. Ib kigger rundt
på os andre, mens
han svarer. Han er
om nogen dilettanternes ’grand old
man’. Ib har nemlig
været med i mange
år – over 30 år sammenlagt. Og med stor
succes: ”Jeg har været glad
for mange roller. Den sjoveste

var nok allerførste gang, jeg spillede ’Det ordner Stoffer’.
Her kom jeg ind på scenen med halm i træskoene og huller
i sokkerne. Det var en oplevelse, at publikum allerede begyndte at grine, da jeg trådte ind på scenen” fortæller Ib.
Pia supplerer: ”Det er bare fantastisk at være med. Jeg får
et pusterum fra hverdagen, fordi det er totalt anderledes
end det, jeg er vant til. Det har også udviklet mig som person. Da jeg startede, var jeg simpelthen så genert. Jeg turde
ikke sige tre sammenhængende ord.” Ole, vores instruktør,
fortsætter med et skævt grin: ”Det kan man ellers ikke høre
i alle de blondineroller, du har spillet. Dem er du da skræddersyet til!” Latteren slår ind over bordet, mens Pia med en
påtaget alvorlig mine løfter sin pegefinger:” Jeg har sagt,
at jeg tager orlov, hvis jeg skal spille flere blondiner,” truer
hun.
Lokalt sammenhold og fællesskab
I det hele taget er det at spille dilettant forbundet med
gode grin og hyggelige stunder. Vi er en blandet flok, både i
vores arbejds- og privatliv. Vi har også mange vinkler på det
at spille dilettant. Nogen har f.eks. stor erfaring, nogen er
nybegyndere. Aldersmæssigt spænder vi bredt. Den yngste
dilettanter gennem tiderne er 11 år, den ældste omkring de
70. Hvad er det så, der samler os, spørger jeg. For en gangs
skyld sænker stilheden sig rundt om bordet. Spørgsmålet
giver anledning til eftertanke. Vores sufflør og scenograf,
Vivi: ”Vi glæder os jo hvert år til at mødes igen, selvom vi
ikke alle ses så meget i den mellemliggende periode. Det
må være de mange grin undervejs. Vi har det sjovt.”
Ib nikker eftertænksomt: ”Men det er også vigtigt, at
dilettant i Brylle er en tradition tilbage fra 1937. Det er et
historisk link, vi skal holde fast i. Vi gør noget for at holde
liv i vores by. Det hører jeg især, når nogle af de gamle og
meget trofaste dilettantgængere kommer til mig og siger,
at det er ligesom at se min far, når jeg går på scenen.” Vi
nikker alle samstemmende og driller i al venskabelighed

Dilettant i Brylle Forsamling
shus
fredag 9. og lørdag 10. ma
rts 2013:

Mordet i Finns lade af Maria
nne Hesselholt.
En krimi-komedie i fire akt
er.
Vi er hos Thorsen, en moder
ne industribonde - og
en helt igennem nederdræg
tig fyr. Thorsen har
efterhånden opkøbt det me
ste af byen, hvilket
giver ham en ide om, at han
kan bestemme over
alt og alle.
Hans datter, Sofie, er biolog
og mildest talt oprørt
over hans behandling af mil
jøet. Hans trofaste
fodermester vil gerne giftes
med datteren fra
nabogården, men Thorsen me
ner, at han skal
giftes med Sofie. Thorsen sel
v er gift med Else og har ved siden af en fast els
kerinde, der tilmed
bor i huset. Else er naturligvi
s ulykkelig. Men så
en skønne dag dukker en vag
abond op på gården,
som viser sig at være Elses
ungdomskæreste.
Gammel kærlighed ruster som
bekendt aldrig, og
der er derfor nok af motiver,
da Thorsen næste
dag findes myrdet i naboen
s lade.

Ib med, om det nu udelukkende er positivt at blive sammenlignet med sin far. Samtidig falder snakken på, hvordan et initiativ som dilettant bakker op om vores forsamlingshus, og hvor vigtigt det er at bevare de lokale samlingssteder.
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på og den ene fod ude af døren når Ole lige at spørge: ”Skal
vi ikke have vores dilettantkampråb? 3-2-1…” Stilhed… ”Øh,”
siger Maien, ”Vi har da ikke noget?!” Ole: ”Nej, netop”. Latterbrølet lægger sig som en varm dyne om afskedshilsnerne,
inden vi hver især vender næsen hjemad. Der er tæppefald
for denne gang.

Nye og unge dilettanter
Claus tager tråden op: ”Jeg er enig i, at vi som dilettanter
er med til at støtte de traditioner, der binder os sammen
som lokalsamfund, men derfor er der stadig plads til
nye…” Og netop tiltrækningen af nye dilettanter er en af
de få udfordringer, vi alle synes, vi står med. Især hvis de
nye skal hentes blandt unge mennesker. De gange, det
lykkes, er det ofte kun for et år eller to. Anita, søster til
Pia og headhuntet fra Bellinge:” Vi skal have gjort op med
nogle fordomme. Okay, du bliver måske ikke den næste
stjerneskuespiller i Borgen. Til gengæld får du som ung
mulighed for at lave noget sjovt, som dengang du var
med i skolekomedien. Og hvis det er genertheden, der
blokerer, kan vi kun opfordre til, at flere melder sig samtidig. Vi vil rigtig gerne have ungdommen på banen. Måske
skal vi lave noget juniordilettant?”
Sidste akt
I mellemtiden nærmer klokken sig 22.00. Et tidspunkt, der
normalt signalerer ’tak for i aften’ på almindelige øvedage. Flere gør da også antrit til at bryde op. Måske er vi i de
forgangne tre timer blevet klogere på, hvad dilettant er for
os og for byen. Måske ikke. Én ting er sikkert. Kedeligt har
det som sædvanligt ikke været. Med overtøjet halvvejs

Fire skarpe til dilettanterne
:
1.	Det bedste stykke gennem
tiderne: ”Svend,
Knud og Valdemar. Det er fuld
stændig overdrevet komisk .” (Maien The
strup)
2.	Din bedste rolle: ”Jeg ved
ikke… jeg kan godt
lide at være Panik Poul…(en
særdeles panikfyldt mand fra stykket ’Et
svips med et knips’,
2012)” (Claus Eilersen)
3.	Den sjoveste dilettantop
levelse: ”Vi tog engang
på Fangel Kro i vores kostum
er mellem to
forestillinger. Damerne var i
store kjoler og
herrerne i jaket og høje hat
te. Da vi kom ind,
spurgte et ægtepar mig, om
jeg ku’ finde et
bord til to personer.” (Ole Hen
ningsen)
4.	Den største overraskelse:
”Der var engang
snestorm. Her blev vi alle eni
ge om, at der
nok ikke kom mange til fore
stillingen. Indtil vi
kiggede ude i forsamlings-h
uset entre. Her stod
100 par gummistøvler.” (Ib
Vestergaard)
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Dejlig lokalt til daglig...

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
Udgravningog 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 Autoriseret VVS installatør
Træfældning
Gravemaskine/minigraver
Erik Hansen

Lillesmedens VVS
Ternevej 21 · 5690 Tommerup
Telefon 64 75 11 12
Mobil 24 44 67 15

