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Regeringen
arbejder for
landsbyernes
udvikling
Lukkede virksomheder, langtidsledighed, fraflytning,
faldefærdige huse. Det er det billede mange danskere
forbinder med landsbyerne i Danmark. Virkeligheden
er desværre sådan nogle steder. Men der er også andre
typer landsbyer i vores skønne land. Landsbyer med
engagerede og initiativrige borgere. Landsbyer i vækst
og med positiv udvikling. Brylle er på mange måder en
sådan landsby. Den relativt korte afstand til Odense er
selvfølgelig en fordel i forhold til mulighederne for at
finde et job, og på den måde har mange af jer nogle
fordele, som man ikke finder i for eksempel det vestlige
Jylland. Men I har utvivlsomt også jeres udfordringer, når
ungerne skal hentes og bringes til sport, når I selv skal på
arbejde eller passe jeres fritidsaktivitet, eller når der lige
mangler pålæg til madpakken en sen aften.
Den type udfordringer er prisen for at bo i en landsby.
Til gengæld får man så noget andet. Fællesskab, engagement og stærke foreninger er et plus, som man altså ikke
finder i samme omfang, når man bevæger sig ind i de
større byer. Det kommer ikke af sig selv. Det kommer af
beboere, der vil gør en forskel. Beboere, som netop er
blevet boende i landsbyen eller er flyttet dertil, fordi de
vil være en del af et godt fællesskab. Sådan som mange
af jer har det. Det tager jeg hatten af for.
I regeringen gør vi, hvad vi kan for at skabe så gode rammer for landsbyerne som overhovedet muligt. Men for at
være helt ærlig, så er det vanskeligt i en tid, hvor krisen
har ramt dansk økonomi som en forhammer. Det ved vi
bedre end nogen her på Fyn, hvor alt for mange fynboer
har måttet sige farvel til gode kolleger i de sidste par år.

fleste er klar over. Når vi sammenlægger alle de aktiviteter, der er sat i gang siden Folketingsvalget, så har
regeringen faktisk styrket dansk økonomi med 55 mia. kr.
i 2012 og 60 mia. kr. i 2013. De mange penge er skudt i
blandt andet de kommende supersygehuse, store infrastrukturprojekter på bane- og vejområdet, og en række
omfattende kloakprojekter i kommunerne. Det er også
en vigtig proces for landsbyerne i Danmark.
Derudover har regeringen sat en række ting i gang, som
direkte styrker landsbyerne. Jeg vil især nævne, at vi
har indført en landdistriktsbestemmelse i Planloven, som
gør det lettere at starte virksomhed op i landdistrikterne.
Derudover har vi sikret, at der kommer flere bredbåndsmaster op samtidig med, at teleselskaberne i højere grad
er blevet forpligtet til at levere bredbånd til landdistrikterne. Et af de områder, vi prioriterer højt er at få gang i
det fastfrosne boligmarked i landsbyerne. Derfor har vi
sikret, at kommunerne kan give tilladelse til at helårshuse
sælges som fritidshuse. Samtidig har jeg i mit ministerium
afsat 75 mio. kr. årligt til blandt andet nedrivning af huse,
der står og forfalder. Det skal pille de værste huse ud af
bybilledet.
Jeg vil for min part gøre, hvad jeg kan for at styrke rammerne for et ordentligt liv i Brylle og andre landsbyer.
Men det er jer, der skal fylde rammerne ud. Derfor skal I
fastholde jeres stærke engagement og blive ved med at
støtte op om det store foreningsliv, I har i Brylle. Det er
jeres særkende, og det skal I være stolte over.
Carsten Hansen

Regeringens vigtigste opgave har derfor været at få gang
i dansk økonomi igen. Og der har vi gjort mere, end de
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Fredag
den 1. feb
ruar
2013

INDVIELSE AF
FORSAMLINGSHUSETS RENOVERING

De første forsamlingshuse blev bygget omkring 1870,
og nogle 10-år ind i 1900-tallet havde hvert sogn med
respekt for sig selv mindst et forsamlingshus. I folkemunde blev de ofte kaldt ”Grundtvigianske Forbedringshuse”. Brylle fik først i 1936 vort egentlige forsamlingshus. Tidligere havde vi en noget forfalden træbygning
til formålet, men den overtog den gamle brugs. Forsamlingshusene betød meget for det folkelige liv i sognene.

Kai byder
velkommen

I vore dage er mange forsamlingshuse utidssvarende, og
omsætningen giver nok til, at der er råd til at reparere og
modernisere dem. Dertil kommer, at det er meget svært
at samle penge ind til disse opgaver. Heldigvis har vi i
Brylle et forsamlingshus, der har bestået tidens hårde
udfordringer, takket være bestyrelser, der har lagt mange
kræfter i husets bevarelse ved at udføre reparationer og
foretage fornyelser. I dag ser vi atter et eksempel herpå,
oven i købet et meget stort af slagsen.
Formanden Kai Hou bød gæsterne velkommen. Han
takkede håndværkere, sponsorer og andre medhjælpere
mange gange for en god indsats. Herefter tog Erik Klindt
Andersen fra Assens Byråd ordet. Han roste byggeriet og
også de mange ildsjæle, som Brylle er så rig på. Så var
det tid til at skylle halsen, og det blev gjort på håndværkermanér med pølser og brød med øl/vand til.

Erik taler på Byrådets vegne

Kirsten
kontrollerer
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Stort til lykke til vort 77 år gamle forsamlingshus, der
fredag 1. februar holdt indvielse af en stor renovering
af det indre. For et par år siden blev der sat ny vinduer i
overalt, storesal blev renoveret med nye lofter og el, og
huset fik netadgang. Denne gang var tiden til en renovering af toiletforholdene, og ikke mindst er der installeret
et handicaptoilet. Ny installationer overalt og nye gulve.
Der er blevet malet og isoleret. Det er en drøm, der omsider er gået i opfyldelse for bestyrelsen, men der ligger
også et hårdt
og langvarigt
arbejde bag.
Der skulle samles
mange penge
ind, idet regningen var anslået
til ca. 160.000 kr.,
og det er ikke let

at skaffe i en tid, hvor krisen kradser. Men det lange seje
træk lykkedes, og mange bække små udgjorde en flot
sum, der sammen med et pænt kommunalt tilskud og en
del af forsamlings-husets egen opsparede kapital gjorde
udslaget. Det var dog ikke muligt at nå det flotte resultat
uden en stor lokal opbakning. Bestyrelsen og andre har
lagt mange arbejdstimer i det, ca. 400, og der er også
sponsoreret en del materialer. Uden den store frivillige
indsats havde det ikke været muligt at opnå al den flotte
kvalitet. Stor ros til de mange ildsjæle.
Den slags frivillighed er faktisk et særkende for Brylle, og
vi har gennem årene set den praktiseret mange steder.
Formanden var da også fuld af lovord i sin tale ved
indvielsen. Nu er der mulighed for, at også handicappede
kan få glæde af de mange gode arrangementer, som
Forsamlingshuset udbyder. Ikke mindst Kirsten Schmidt
Nielsen var meget tilfreds med det hele.
Det første arrangement var fællesspisning nr. 3, der blev
afholdt først i februar. I begyndelsen af marts indtager
vor traditionsrige Dilettant igen de skrå brædder. Denne
gang er det med en forestilling, der bærer den bloddryppende titel ”Mordet i Finns lade”. Så bare mød op og se
opklaringen af den sag. Der er pladser til ca. 80 personer.

Ole Sand

Se mere på
www.brylle-forsamlingshus.dk

Arbejdsbrigaden, Håndværkere
og frivillige

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

”Mordet i Finns lade” af Ma
rianne 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.
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Brylle FDF

Bestyrelsen:
Birthe Beyer, formand
Tommy Poulsen, kasserer
Lars Mikkelsen, bestyrelsesmedlem
Judith Freltoft, bestyrelsesmedlem
Birthe Sørensen, repr. for Menighedsrådet
Peter Bechsgaard, kredsleder

5059 0064
2136 3651
6024 1203
2748 2748
6475 1871
4036 1987

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

SOMMERLEJR I UGE 29
Nærmere info
følger

Vi er en lille skare af glade børn og ledere samt en bestyrelse i Brylle FDF, som gerne vil invitere flere til at være med, så mød endelig op tirsdag aften i præstegården!
Året, der er gået har budt på forskellige aktiviteter, vi var med til ”Vi gør hinanden
gode”. En fin sommerlejr på Sletten ved Silkeborg. Der var træf i Port Arthur – en
god weekend med indlagt avisindsamling. Samt BUSK weekend i præstegården.
Avisindsamlingerne er gået godt – vi vil dog gerne ønske, at flere lokale tilmelder
sig ordningen. Det koster 100 kr. pr. husstand at være tilmeldt, og dermed støtter
I FDF med samme beløb. Til gengæld henter vi jeres aviser og reklamer 4 gange
om året.
Det er en stor hjælp for Brylle FDF, da det er tilskud til foreningens frivillige arbejde
med børn og unge - så endnu engang opfordring: KOM OG VÆR MED!

Vi mødes hver tirsdag aften kl. 19.00-21.00 i Præstegården
12.feb	Musikmærket forsat: Musikmærket handler om forskellige typer af musik i FDF, som vi bruger i kredsens
hverdag.
26.feb	Musikmærket forsat.
02.-03. mar. 	Kredsweekend i Bogense, hvor der bliver mulighed for
klatring og andre sjove ting. Musikmærket skal også
gøres færdig.
05. marts	Opstart på Stræbermærket.
	Stræbermærket er lidt et spøjst navn, men er inspireret
fra de gamle sætninger i Væbneridealerne. Mærket her
handler om, at man vil stræbe efter at være en god ven,
at være god til at lytte til og forstå sine kammerater, og
god til at indgå i fællesskabet på en ordentlig måde.
09. marts	Avisindsamling: Vi mødes kl. 8.30 i præstegården til
morgenmad, inden vi starter avisindsamlingen.
12. marts	Stræbermærket forsat
19. marts	Stræbermærket forsat
26. marts	Påskeferie
27.mar–1.apr	Påskekursus for seniorvæbnere på Kongeådalens
Efterskole med FDFere fra hele landet. Vælg mellem
10 forskellige grupper/aktiviteter
02. april	Stræbermærket forsat

09. april	Første møde ude ved bålhytten på pladsen ved hallen
16. april	Repeterer bålmærket, så alle kan få de nye mærker
	Bålaktiviteter handler om færdigheder i at lave ild og bål,
om bålmad som hyggeaktivitet. Ild og bål handler om at
kunne tænde ild på forskellige måder, opbygge og vedligeholde forskellige typer af bål samt kendskab til brændetyper og brændehugning.
23. april	Bål med forskellige aktiviteter
30. april	Bål med andre aktiviteter
07. maj	Bålmærket forsat mv.
14. maj	Bålmærket samt repetere musikmærket
21. maj 	Opstart på Reb og rafter
24-26 maj
Det store Pilte/væbnertræf i Brylle, hvor der kommer
masser af FDFere fra hele Landsdel 6. Vi regner med ca.
200-300 pilte/væbnere, der skal have en sjov weekend i
Brylle med masser af aktiviteter.
28.maj	Reb og rafter forsat – vi skal lære råbåndsknob, trompetstik, flagknob, slyngstik, tømmerstik og meget mere
04.juni	Reb og rafter forsat samt bål
08. juni	Avisindsamling: Vi mødes kl. 8.30 i præstegården til morgenmad, inden vi starter på avisindsamlingen.
11. juni	Reb og rafter samt bål
18. juni	Reb og rafter samt bål
25. juni 	Sæsonafslutning

?

Vil du vide mere
så kontakt
Majken Pasfall Larsen
tlf. 26 11 26 64
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Arnis - kampkunst
Træningssted:
Brylle Skole Gymnastiksal, Tobovej 43, 5690 Tommerup

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.

Træningstid:

FullContact (Arnis kampsport)

Mandag og onsdag kl. 18.00 – 19.30

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.

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!

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.

Arnis bliver trænet med og uden våben, bl.a. enkelt stok,
dobbelt stok, kniv, sværd samt dagligdags genstande, for
eksempel kugle-pen, nøgler, håndklæde, sodavandsflaske m.v. Alle kan træne Kombatan Arnis, både børn,
unge og voksne.
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Brylle Kirke / Brylle Menighedsråd
Kommende arrangementer

GudstjenestePLan - Forår 2013
DTD: Dorthe Terp Dahl / NL: Niels Lysebjerg / CB-N: Carsten Bach-Nielsen
GUDSTJENESTEPLAN MAR- MAJ 2013
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3.s.i fasten - 3. mar.

10.30

Midfaste, 10 mar.

09.15 (Verninge 10.30)

Onsdag 13. marts, Konfirmandgudstjeneste (årets konfirmander)

19.00

Torsdag 14. marts

19.00 (CB—N)

Mariæ bebudelses dag, 17. mar.

10.30 (NL)

Palmesøn, 24. mar.

09.15 (NL)

Skærtorsdag, 28. mar. Trio Fabula medvirker.
Derefter fællesspisning i sognehuset

17.00

Langfredag, 29. mar.

10.30

Påskedag, 31. mar.

10.30

Anden påskedag, 1. apr.

09.15 (NL)

1.s.e.påske, 7. apr.

09.15 (NL)

2.s.e.påske, 14. apr.

10.30

3.s.e.påske, 21. apr.

09.15 (Verninge 10.30)

Bededag, 26. apr.

10.30 (Broholm 9.00)

4.s.e.påske, 28.apr.

10.30

5.s.e.påske, 5. maj. Morgenandagt.

8.30 (NL)

Kristi himmelfarts dag, 9. maj.

10.30 (Verninge 9.15)

6.s.e.påske, 12. maj. Konfirmation.

10.00

Pinsedag, 19. maj.

10.30

Anden pinsedag. 20. maj.

10.30 (Verninge 9.15)

Trinitatis søndag, 26. maj.

10.30

1.s.e.trin., 2. jun.

09.15 (NL)

2.s.e.trin., 9. maj.

10.30

3.s.e.trin., 16. jun.

09.15

4.s.e.trin., 23. jun.

10.30

5.s.e.trin. 30. jun.

09.15

AFTENMØDE

Eftermiddagsarrangement

14. marts 2013 kl 19.00

torsdag d. 18 april kl. 14.00

Aftenmøde med lektor på Århus universitet
Carsten Bach-Nielsen over emnet de kirkelige
retninger i DK.

- med vores kaffedame Hanne Skytte.
Hun har tidligere holdt foredrag om sin tid
i Afrika. Denne gang holder hun sig til
Danmark med et foredrag om sin slægt.
Hun kalder det:” Morbror Karl og nogle af
de andre Skytter.”

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.

Salmemaraton forår 2013
Alle nedenstående datoer kl. 19.00. Hvis man
gerne vil med, men ikke selv bryder sig om at
køre, kan man bare møde op på Brylle kirkes
parkeringsplads 18.20. Så får man kørelejlighed.

Torsdag 23. maj kl. 19.00

12. marts	Ørsted kirke

Skuespiller Kjeld Høegh: Danske sprogbilleder –
en aften om dialekter.

2. april	Glamsbjerg kirke

En underholdende aften, hvor vi får indblik i
vores kendteste og mest elskede dialekter.
Kjeld Høegh spiller og fortæller, så vi både
bliver klogere og får rørt lattermusklerne.

14. maj

Skærtorsdag kl. 17.00

Studiekreds
om Trosbekendelsen

- kommer Trio Fabula og opfører et påskespil
som en del af gudstjenesten. Påskespillet
er velegnet for både voksne og børn (fra
skolealderen og op). Bagefter er der fællesspisning i sognehuset. Voksne 25 kr. Børn
spiser gratis.

23. april	Søllested kirke
Barløse kirke

4. juni	Vedtofte kirke
25. juni	Kærum kirke (obs! forkert
dato i folder)

Datoerne for studiekredsen er:
Torsdag 7. marts
Torsdag 4. april
Torsdag 2. maj
Torsdag 6. juni
Alle dage kl. 19.00 i Brylle sognehus
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Beboerforeningen
FORMAND:
Tommy Dalgaard, Mads Hansensgade 9
6475 1412 - 2946 6353 - tommydalgaard@mail123.dk
KASSERER:
Niels Bech-Jacobsen
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

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne takke de mange husstande, der valgte at blive medlem i 2012. Det har været
til stor hjælp og et godt økonomisk grundlag for gennemførelse af vores aktiviteter i det sidste år.
Vi håber meget, at du/I vil støtte os igen i år. Vi vil derfor
uddele girokort til hver husstand i april måned, men du
kan allerede nu bidrage med dit medlemskab ved at
indbetale via netbank.
Det er dejligt at opleve den brede opbakning, der er både
til aktiviteterne og til at betale kontingent. I 2012 var der
godt 175 husstande, der betalte kontingent.
Med så mange medlemmer kan vi fortsætte med fællesspisningen i forsamlingshuset, løbende vedligeholde
legepladsen, der i 2012, på nær vipperne, blev godkendt
af kommunen, vi kan købe nye lyskæder til udlejning, og
vi vil fortsat støtte op om vores lokalblad ” BrylleBorgeren”. Alt sammen ting der er med til at gøre denne lille
by til et attraktivt sted at bo og leve.
Så fortsæt endelig med at støtte BBF, så skal vi nok gøre
vores til, at der bliver lavet aktiviteter og tilbud.
Du kan betale de 125 kr. årligt i kontingent 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
Formand Tommy Dalgaard
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Fællesspisning

Anette og Hanne for den kæmpe indsats, til de dygtige
kokke for den lækre mad, til Dagli´ Brugsen og forsamlingshuset samt de frivillige hjælpere og til alle de, der
kom. Vi har igen i Brylle vist, at vi med engagement og
fælles indsats kan skabe gode oplevelser og liv i vores
lille lokalsamfund.

Vi i Beboerforeningen glæder os meget over, at så
mange valgte at deltage i fællesspisningen i forsamlingshuset på en mørk og råkold februaraften.

Næste gang vi inviterer til fællesspisning bliver den
21. marts, så husk at sætte kryds i kalenderen, for vi
ser meget gerne, at endnu flere Brylleborgere deltager
i spisningen.

Mange børnefamilier, naboer og venner trodsede sne
og slud og kom medbringende godt humør og lyst til
at hygge et par timer over god hjemmelavet mad, selv
forsamlingshusets mange babyhøjstole kom i brug da
flere helt nye og små Brylle-borgere sad med ved bordet
og nød de velsmagende frikadeller.
De 56 personer fyldte godt op i forsamlingshuset denne
aften, hvor menuen stod på lækre frikadeller med kartofler og stuvede grønsager og derefter kaffe og citronfromage til dessert. Vi siger fra bestyrelsen stor tak til

Menuen den 21. marts er bare det rene mums. Hovedretten er kamsteg stegt som vildt, og tilbehøret er waldorfsalat, surt & sødt, franske og hvide kartofler – desserten er jordbærtrifli…. så bliver det vist ikke bedre !!!
Glæd dig allerede nu til, at du kan tage en friaften fra
indkøb og gryder og slappe af i selskab med familien,
gode venner og naboer samtidig med, at du kan spise
dig stopmæt i dejlig veltilberedt mad. Vi har plads til
ca. 90 personer, så hermed en opfordring til at deltage
i arrangementet.
Formand Tommy Dalgaard

11

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:
John Hansen - Tlf. 2283 2067 - jeha@hansen.mail.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

?

HVORDAN BLEV
FRITIDSCENTRET TIL

I Brylle, ved du jo nok, er det godt at bo, og det skal vi
alle kæmpe for, at det fortsat skal være. Mange har ydet
en god indsats til fordel for fællesskabet. Det er umuligt at
sætte et årstal på, hvornår fælleskabet trådte i karakter, for
det har altid eksisteret, men da mange kom til Brylle slut i
tresserne og i begyndelsen af halvfjerdserne og bosatte sig

i de ny-udstykkede områder, indfandt pionérånden
sig samtidig i rigt mål. Det var også nødvendigt, fordi der
manglede meget i Brylle, hvad fritidsmuligheder angik.
Der var gymnastik, håndbold og badminton, men ellers
ikke rigtigt noget. Så man kan sige, at Brylles organiserede idrætsliv blev grundlagt i tresserne og i halvfjerdserne.
Et stort omdrejningspunkt herfor blev det, vi i dag kender
som Brylle Fritidscenter. Uden frivilligt arbejde var det ikke
sket. I det følgende kan I læse, hvordan Fritidscentret blev
til.
Idéen til nærværende beretning opstod på generalforsamlingen, som Fritidscentret afholdt mandag 24. september.
Under sin formandsberetning nævnte Mogens, at Finn
nu også havde nået sit 25 års jubilæum i bestyrelsen. Tre
havde opnået det, nemlig han selv, Arne og nu Finn. Jørgen Flensted benyttede lejligheden til at rose bestyrelsen
for et langt og flot arbejde.
Det tændte mig, så jeg spurgte, om det ikke ville være
en god idé at dykke ned i fortiden, så det blev muligt at
skrive en beretning om tilblivelsen af det, der i dag er
blevet til Fritidscentret? Alle syntes, at det var en god idé.
Derfor besluttedes det at holde et møde med de tre gamle
bestyrelsesmedlemmer, Jørgen Flensted og undertegnede,
og bestyrelsen ville også invitere et par af de gamle
pionérer, nemlig Holger Pedersen og Knud Nielsen.
Desværre kunne Holger Pedersen ikke deltage. Knud
Nielsen overlod mig en del papirer, og alle kunne huske
en hel del. Jeg skrev ned på livet løs og har også selv set
i tilgængelige papirer. Det følgende er så min sammenskrivning af historien bag Fritidscentret. Jeg vil naturligvis
nævne en række personers indsats, men da det ikke er
muligt at nævne alle, håber jeg, at man vil bære over
med mig.
Man fristes til at sige, at
starten på de aktiviteter, der
skulle munde ud i Fritidscentret blev gjort, da Brylle
Skole blev taget i brug i
1963. Den blev placeret lidt
nord for selve Brylle by ved
siden af en idrætsplads, der
var oprettet i 1943, og hvor
sportsfolk fra gymnastikforeningerne i Brunsvig og
Brylle spillede håndbold
og gjorde gymnastik.
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Mogens Rasmussen, Finn Henriksen,
Jørgen Flensted og Knud Nielsen.

Arne Roger Nielsen.

Gymnastikken flyttede ind på skolen, og det gav ny muligheder. Det så tre dygtige gymnaster, nemlig Jørgen og
Kirsten Flensted samt Arne Knudsen. Sammen opbyggede
de fra omkring 1970 henholdsvis spring- og motionsgymnastikken i Brylle, og det blev en meget stor succes, der
trak udøvere fra store dele af Fyn til sig.
Skoledrengene spillede fodbold på banen. Det var dog
først slut i tresserne og i begyndelsen af halvfjerdserne,
at fodbold for de ældre generationer tog fat, og det skete
samtidig med, at mange ny flyttede til Brylle og byggede
hus på ny-udstykkede områder rundt om den gamle kerne
i Brylle.
Det var naturligt for Gymnastikforeningen at indlede
et samarbejde med fodboldspillerne. I bestyrelsen for
Gymnastikforeningen sad bl.a. Knud Nielsen, en tilflytter fra Hedehusene, og Jørgen Flensted, der var formand.
Knud var designer, men havde også stor erfaring med
idræts-arbejde. Han havde ikke været helt varm på også at
kaste sig over idrætsarbejde i Brylle, men den indstilling
ændrede hans hustru Gudrun, og takket være hende blev
Knud en rigtig iværksættermand i Brylle. Jørgen Flensted
opfordrede Knud Nielsen og Kaj Leversen til at udbygge
og organisere fodbolden i Brylle. De fik stor hjælp af en
anden aktiv herre, nemlig den meget habile fodboldspiller
Arne Roger Nielsen. Han og Betty kom til Brylle fra Odense
i 1973. Arne mente ikke, at fodboldspillet kun kunne
spilles i dagslys, så han foreslog etableringen af et lysanlæg. Det blev anlagt med frivillig arbejdskraft i julen
1974 af fodboldspillerne med et forholdsvist beskedent
økonomisk tilskud fra Tommerup Kommune. Det var
starten på større frivillige arbejder i Brylle, der de følgende år skulle blive udvidet væsentligt.
Fodboldspillerne holdt, ligesom gymnasterne, til på skolen
og kunne bruge dens faciliteter. Det kunne ske takket
være stor velvillighed fra Arne Pedel og skoleinspektør
Folmer Nielsen. Efterhånden steg udgifterne til at drive

fodbold, og derfor opstod også
ønsket om at
etablere en fodboldklub, så man
ikke fortsat skulle
lukrere på Gymnastikforeningen. Arne Roger udviste stor
opfindsomhed for, at han til stadighed kunne samle penge
til fodboldspillet ind, og pengene blev opbevaret i hans
lille cigarkasse. De mange tanker om en fodboldklub blev
omsat til dens etablering 26. oktober 1976. Den stiftende
Generalforsamling fandt sted på Brylle Skole, og valgt til
bestyrelsen blev bl.a. Arne Roger Nielsen, Knud Nielsen,
Niels Skovgaard, Arne ”pedel” Jørgensen, Helvang Hansen
og Aage Becksgaard. Knud blev formand, og Niels blev
sekretær, Poul Otto næstformand. Arne Pedel blev klubbens første træner. Startkapitalen var de 3.000 kr. i Arnes
cigarkasse. Fodboldbanen overholdt ikke standardmålene,
den var for lille. Der blev derfor arbejdet på at få etableret
en større bane.
Som nævnt var der mange, der ydede store indsatser for
sportslivet i Brylle. Endnu én skal nævnes, nemlig Carsten
Olsen også kaldet Fox, kom fra og bor i Odense. Han har
været med næsten fra starten, både som spiller, men mest
som meget nyttig i ungdomsarbejdet. Han møder stadig
trofast frem til alle fodboldkampe i Brylle og er ofte linjevogter.
Det er nævnt, at Knud Nielsens hustru har stor ære af at
have tvunget Knud ind i arbejdet med Boldklubben. Også
en anden markant kvinde skal nævnes, og det er Arne
Rogers hustru, Betty. Uden hendes engagerede arbejder
på de indre linjer, havde det set svært ud for Boldklubben.
Hun er stadig lige aktiv i Boldklubben. Der står kvinder bag
meget, og vi er ikke altid helt klar over det.
Lad dette være første afsnit i følgetonen. Næste afsnit
følger, håber jeg da, i næste bladudgivelse.

Ole Sand
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Nu er der 2 hjertestartere i Brylle
At der blev sat en hjertestarter op ved Brylle Brugs er alle glade
ved, men Louise Skytte syntes ikke det var nok, så hun satte sig
for, at igangsætte en indsamling til byens hjertestarter nr. 2.
I løbet af relativ kort tid lykkedes det for hende at få indsamlet de
godt 21.000 kroner, en hjertestarten koster. Da Louise Skytte jo er
tilknyttet Brylle Skole, har hun ved forskellige arrangementer på
skolen med både forældre og børn haft det bestemte formål at
samle penge til hjertestarter nr. 2.
Da hun kunne se målet forude, kontaktede hun Fritidscentret og
Lions Club Tommerup, som straks var med på ideen, de gik ind og
ydede restbeløbet, så ideen kunne realiseres.
At hjertestarteren sidder, hvor den gør, er ret naturligt, da der her
er en stor koncentration af mennesker, især børn og unge, Brylle
Skole, Brylle Børnehave og Fritidscentret.
Hvis uheldet skulle være ude, er specielt denne hjertestarter udstyret med elektroder tilpasset børn. Ingen ønsker, at den kommer i
brug, men det er betryggende at vide, at den kan det, den skal.
Hvis man er usikker på, hvordan den fungerer, kan man læse
instruktionen i BRYLLEBORGEREN nr. 2, på side 32. Skulle bladet
være bortkommet, kan det læses på www.brylleby.dk, ellers har
redaktionen ekstra blade liggende, som gerne må afhentes.

red.

GODT NYT FOR BRYLLE
I DET NYE ÅR
Mange forretninger i de små samfund lukker, og den ny
lukkelov var et nyt skub mod afgrunden for disse forretninger.
Alle ved, at det ikke er let at holde Dagli’Brugsen oppe i
Brylle. Dels er vi ikke så mange mennesker i Brylle, og den
økonomiske krise kradser også her, så en væsentlig del af
dagligvarehandlen erlægger brylleborgerne andre steder
end i vores Dagli’Brugs, bl.a. fordi priserne er lavere.
Men så blev vi vidne til et godt initiativ fra Coop-kæden
Dagli’Brugsen. Den valgte at sætte priserne på en lang
række varer markant ned, så priserne kom på niveau
med discountbutikkernes.
Det er lige, hvad vi har brug for, for det er en saltvandsindsprøjtning for vores Dagli’Brugs og dermed også for
vort lille samfunds levedygtighed.
Træd ind i vores butik og bemærk omskiftet. Nu kan du
lægge en stor del af din dagligvarehandel i Brylle.
Dermed sparer du benzin og tid, og i tilgift er du med til
at sikre livet i Brylle, herunder et par arbejdspladser, uden
at det koster dig ekstra.

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

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

Det er en ren win-win situation.

Ole Sand
www.energifyn.dk
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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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Vi cykler fortsat
Trods bidende frost, sne eller slud har Brylles motionscyklister holdt
fanen højt og trodset vinterens mange udfordringer. Hver søndag kl.
10 er der ved hallen troppet adskillige friske gutter op på deres MTB
cykler for at køre tur i skoven. Enkelte dage har efterdønningerne af
julefrokoster, andre lystige aftener eller den sig omgribende influenza dog gjort sit indhug i deltagerantallet, som derfor har svinget
fra 2 til 10 personer, men der bliver kørt hver søndag og efter aftale
også enkelte hverdage.
MTB turen til Svanninge bakker søndag den 6. januar, hvor vi var
10-12 stykker der deltog, var absolut spitze med fede single tracks,
skovstier og udfordrende stigninger. Stor ros til Søren Mertz, som
tog initiativet.
Vi ved jo, at når solen igen står højt på himlen, og vejene er sorte,
så rykker det i os for at få landevejscyklerne luftet, og Søren Mertz,
som holder sammen på ”Brylle cykelmotionister”, har derfor
besluttet at indkalde til et lille møde en aften i marts måned for at
se, om vi kan få nogle aftaler i stand, omkring hvem der gerne vil
køre sammen på henholdsvis MTB og landevejscykler. Datoen offentliggøres på Brylles Opslagstavle, og der kommer også en SMS til
de, der er på listen.
Er du interesseret i at cykle med eller deltage i mødet, så send en
SMS til Søren på nr. 2982 5156. Om du er nybegynder eller rutineret
betyder intet. Tommy Dalgaard

Lokalhistorisk arkiv
Af Margit Egdal,
Lokalhistorisk Arkiv

Hist fra luften høje lag
kom ved aftenstide
ned på kirketårnets tag
elleve hvide storke.
Der de efter dagens flugt
hviler deres vinger,
står i række nok så smukt,
medens klokken ringer.
Aftenklokken ringer fred,
solen ned er gået.
Storke! på et fredlyst sted
har I ned jer slået,
i en volds- og ufærdstid
Ligger kirkehuset
løftet over tidens strid
klippefast i bruset.

En aften så pastor Knud Chr. Koch (1931-1946) 11 storke dale ned på Brylle
kirketårns tag, hvor de satte sig til hvile i en smuk række. 9 på tårnets
tagryg og en på hver af tårnspidserne. Storkene blev roligt siddende, mens
klokken “ringede solen ned”. Oplevelsen inspirerede pastor Koch til nedenstående vers, som blev sendt til avisen. Vi har fundet udklippet fra avisen i
Lokalhistorisk Arkiv i Brylle:
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Hvil da, hvide fugle, her
eders trætte vinger,
før ved morgenrødens skær
i mod sky jer svinger. –
Også jeg fik huset kær,
hvorfra klokken ringer.
Også jeg vil styrkes der –
ved det bud, de bringer.
K. Koch

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 slettet

Vi dækker
hele
sporten!
Østergade 78 - 5610 Assens - Tlf. 65 45 54 54 - www.laa.dk
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Fastelavnsfest i dagplejen
Fredag før fastelavn afholdt dagplejebørn og dagplejere
fastelavnsfest i legestuen.
Børnene mødte talstærkt op i flotte kostumer. Der var en
sørøver, prinsesser, dyr, en ninja og mange andre flotte
udklædninger.
Glæden var stor, da tønden blev slået ned. Der blev sunget
fastelavnssang og spist fastelavnsboller.
Næste tur for de største børn er et besøg i børnehaven.
Det er en god mulighed for børnene at lære børnehaverne
at kende, inden de bliver 3 år.

Dagplejerne i Brylle

Ferie på Fyn
KJÆRSGAARD ferielejligheder
Tlf. 22470777 / 22353207

Moderne lejligheder med alle faciliteter
Pool • Billard • Fiskesø • Skov og natur
info@ferie-fyn.dk • www.ferie-fyn.dk
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Få et OK Benzinkort til billig benzin
og diesel og styrk Brylle Boldklub
OK støtter lokalt
OK er altid billig med benzin, samtidig
støtter OK forskellige foreninger og
klubber, bl.a. Brylle Boldklub.
Så kom og få et OK Benzinkort, så giver
vi et beløb til klubben, hver gang du
tanker hos os.

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

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

Derfor mener vi, at det måske er en god ide at åbne skolen og bruge skolens IT-udstyr til at gøre hinanden kloge
på at bruge de digitale medier. Man kan selvfølgelig også
medbringe sit eget udstyr.
Vi forestiller os ikke, at vi er undervisere, men derimod
en form for åbent værksted, hvor vi deler ud af hinandens viden og hjælper hinanden med at blive klogere.
Det betyder, at de personer, som møder frem, er indstillet på at hjælpe hinanden.
Hvad er muligt?
Kun fantasien sætter grænser for, hvad vi kan hjælpe
hinanden med. Man kunne forestille sig hjælp til:

11. marts

Åben Datastue 18.30 – 19.00

21. marts

Skolefest 18.30 – 21.00

22. marts

Påsketur for 0.-3. klasse

15. april

Åben Datastue 18.30 – 19.00

Hvordan får jeg overført billeder fra min smartphone
til en computer, og hvordan kan jeg redigere billederne?

6. 13. maj

Åben Datastue 18.30 – 19.00

Hvordan får jeg udfyldt min selvangivelse digitalt?

24.-25. maj Vi gør hinanden gode - Brylle Skole
Reserver weekenden

Hvordan kan jeg blive bedre til at bruge forskellige
programmer som word, excel osv?
Hvordan er det nu lige et bestemt spil afvikles på
computeren?

Åbent DATA-værksted på Brylle skole
Vi er et par medarbejdere på Brylle skole, som har tænkt,
at det måske var en god ide at lave et åbent IT-værksted
på Brylle skole engang imellem. På skolen har vi over 40
computere med internet, vi har trådløst net, vi har Ipads
osv.
Vi ved, at der er mange borgere, som desuden har
tablets, mobiltelefoner, smartphones o.a. IT-udstyr, som
de måske gerne vil have hjælp til at bruge. Vi ved også,
at flere og flere henvendelser går til myndighederne via
en computer, og i 2014 er det målet, at stort set alt er
digitaliseret. Alle skal derfor lære at bruge de digitale
værktøjer.

Stemningsbillede - 6. klasse
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Hvordan finder og downloader jeg de bedste apps?
Ja – der kan stilles uendelig mange spørgsmål. Det bliver
op til dig som deltager at formulere præcist, hvad du har
behov for at lære og kan bidrage med.
Alle kan deltage – børn under 16 år kun ifølge voksne. Vi
henvender os altså til alle – unge og gamle, kvinder og
mænd, drenge og piger.
Datoer for de første tre aftener fra 18.30 til 21.00 er:
11. marts
15. april
13. maj

18.30 – 21.00
18.30 – 21.00
18.30 – 21.00

Initiativtagere:

Valdemar og Eigil – medarbejdere på Brylle skole

Se mere på www.brylle-skole.dk

24 elever
i den kommende
0. klasse

I år har indskrivningen af de kommende børn til Brylle
skole foregået digitalt til kommunen.
Da tidsfristen var ved at være udløbet, havde ikke ret
mange tilmeldt sig. Vi var derfor på skolen rigtig
spændte på, hvor mange der ville møde op lørdag
d. 26. januar. Denne formiddag havde vi nemlig inviteret
de kommende elever og deres forældre til morgenmad
på skolen. Eleverne skulle desuden havde deres første
time i skolen.
Vi regnede med, at omkring 24 elever ville møde op,
hvilket holdt stik. 24 elever i klassen er en rigtig god
størrelse på en klasse. Der er mange muligheder for at
lave kontakter på tværs, også kønnene imellem.
Da vi har 22 elever i den nuværende 0. klasse, 23 elever
i 1. klasse, 20 elever i 2. klasse og 21 elever i 3. klasse,
er vi elevtalsmæssigt godt rustet til fremtiden. Desuden
er prognoserne for elevtallene i årene fremover meget
fornuftige.
De nye elever og forældrene havde et par hyggelige
timer på skolen, og eleverne havde deres første time
sammen med Julie.
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Sne

over Brylle Skole
Januar måned har været en måned med megen sne – det
er vi ikke kede af på Brylle Skole.
Vi har nemlig de mest fantastiske udearealer til at udnytte den megen sne og frost.
Bag skolen har vi etableret kælkebakker, hvor eleverne
i hvert frikvarter kælker på livet løs. Skolen og SFOen
har mange kælke, som de stiller til rådighed, og mange
elever har deres egen kælk med. Kælkebakkerne blev
etableret næsten gratis i forbindelse med byggeriet i
Krybilyparken. Da de nye huse skulle bygges, skulle der
fjernes en del jord, og det blev så kørt over på skolen.
En forældre kom med sin rendegraver, og vupti havde
vi fået lavet de allerbedste kælkebakker.
Skolen har også om vinteren to sulebaner, hvor eleverne
under opsyn kan sule hinanden, og klasserne kan prøve
kræfter med hinanden. Det er fantastisk at se, hvordan
både store og små, drenge og piger, kæmper og slås i
sneen.
Når sneen forsvinder, begynder Verninge Skovservice at
bygge nye legeredskaber. Bl.a skal der bygges en stor
svævebane – noget eleverne har øverst på ønskesedlen.
Vi vender tilbage i næste nummer af Brylleborgeren med
billeder af den nye legeplads.
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Skolefest

med musik og sang
I november måned afviklede skolen en af de tre årlige
skolefester. November-festen er altid fyldt med musik
og sang.
Denne gang var det anden gang, at alle klasser optrådte
for forældre og pårørende med musik og sang, og evalueringen siger, at det ikke er sidste gang.
Brylle Skole er en af de få skoler, som har mere end en
skolefest om året. Vi synes, det er vigtigt, at forældre og
elever mødes jævnligt, og det er også vigtigt for eleverne at lære at stå frem og vise, hvad man har lært.
Skolefesterne har efterhånden fået en helt fast struktur. I
foråret spiller 3. klasse skuespil for alle, om sommeren er
vi sammen om at sige farvel til 6. klasserne, og i november optræder vi som nævnt med musik og sang. Det er
en stor opgave for musiklærerne, og igen i år løste de
sammen med eleverne opgaven. Godt gået.
Ved skolefesterne er der også tradition for, at der altid
er diskotek for eleverne. Nogle klasser laver boder af
forskellig art, én klasse står for bage/lave lagkager og
andre kager. Festerne involverer mange, hvilke også
betyder, at der er mange aktiviteter.
Der har ikke været mulighed for at bringe billeder af alle
klasser, så du skal ikke være ked af, hvis du ikke
kan finde en, du kender.
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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

BOLDKLUBBEN FORGYLDT
1. FEBRUAR 2013
Der er virkelig grund til at glæde sig i Brylle i disse
vinterdage. Boldklubben har modtaget en flot sum på
godt 21.000 kr. af OK-Benzin og samtidig en check af
DBU Fyn på 5.000 kr. for fairplay. Forsamlingshuset fejrer
sin gennemgribende fornyelse, og søndagen før afholdt
Gymnastikforeningen sin største årlige begivenhed,
nemlig afdelingen af HCA Marathon i Brylle. Som alle
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ved, vokser træerne ikke ind i himlen, og det, der kunne
nedtone glæden, er den omfattende snyd med doping,
der i disse dage igen fylder alle aviser. Dog forlyder det
fra Beboerforeningens formand Tommy, at ingen i Brylles
nystartede cykelklub er under anklage for det misbrug.
Brylleristerne er rene.
Det er en stor hæder at modtage checken for Fair Play
af DBU Fyn. Ca. 150 klubber på Fyn kunne få prisen,
men Brylle Boldklub blev den udvalgte. Prisen gives for
en rigtig god klubkultur på alle planer - hvordan man
modtager og behandler de hold, man får besøg af, og om
man udviser god opførsel på banen osv. Stort til lykke til
Poul og hans dygtige mandskab!

Fair Play Prisen indbærer:
Fair Play Prisen bliver uddelt efter disse kriterier:
	Ingen røde kort eller udvisninger
	Spillere siger: God kamp og Tak for kampen
	Trænere, ledere samt spillere fra modstanderne bliver
venligt modtaget ved ankomst
	At der er styr på holdkort, omklædning og bolde er klar
	Udvise god opførsel over for dommerne
	At spillerne og forældre involveres ligeledes i god opførsel – før – under og efter kamp
	At der er god tone og opførsel overfor med og modspillere
TUSIND TAK - til alle trænere, ledere og spillere for, at vi har
kunne modtage denne fornemme pris.
Det må siges at være GOD SPORTSÅND!!!!

Poul Krog
Og vedr. benzinpengene
Først og fremmest skal lyde en stor tak til alle de gode
brylleborgere, i alt 427 bilister, som benytter det OKBenzinkort, der giver Brylle Boldklub 6 øre/ liter tanket
benzin eller diesel. I det forløbne år har det givet 19.050
kr. i klubkassen, men dertil kommer 2.200 kr. for de 30
nytegnede kort i 2012. Jeres gode indsats er skyld i, at
Boldklubben har fået den herlige sum på 21.250 kr. Det
er 15. gang, at Boldklubben modtager en sådan check
fra OK-Benzin, og det er godt at vide, at den tradition

Et aktivt OK benzinkort gavner både Dagli´Brugsen, Brylle
Boldklub og dig.
Vi slår gerne et slag for at gøre alle opmærksom på den
gode ordning, Boldklubben har med OK-tanken. Det er et
benzinkort, der også er til fordel for sin ejermand fordi:
	Du får 1 måneds kredit
	Du betaler ingen renter eller gebyrer
	Du vælger selv din pinkode
	Du modtager en samlet købsoversigt en gang om
måneden
	Du får en tankkvittering på mail hver gang, du har
tanket
	Altid billig benzin og diesel
	Der er mere end 600 OK-Benzinanlæg i Danmark
	Det er et danskejet olie- og benzinselskab
	Benzinkortet kan benyttes som betaling i Sverige
(OKQ8) og Norge (ESSO)
kan fortsætte, så længe der tankes på den måde. Men,
for der er et men: For at sponsoraftalen mellem OK/
Dagli’Brugsen og Brylle Boldklub kan fortsætte, skal
Boldklubben tegne mindst 20 nye aktive benzinkort
hvert år, hvilket selvfølgelig bliver sværere og sværere, jo
flere kort, der afsættes i Brylleområdet. Derfor opfordrer
Boldklubben de personer fra Brylle og Omegn, der endnu
ikke har et OK benzinkort, om at kontakte Boldklubbens
kontaktperson, Finn Henriksen på tlf. 2160 6468. Finn vil
være behjælpelig med bestilling af et nyt OK-benzinkort.
Der er også bestillingsbrochurer ved Dagli’Brugsens benzintank samt inde i butikken. Husk, at bestillingskortet
skal være påført sponsoraftale nr. 559230.

	Kortet kan benyttes til betaling af broafgift på
Storebæltsbroen og Øresundsbroen og til overfart
med Molslinien. Endvidere ved Parkering i Odense
Midtby (Klosterbakken, Fisketorvets P-kælder og
Gråbrødre P-Hus), ved Århus, Tirstrup, Billund og
Kastrup Lufthavn samt ved Skejby Sygehus.
	Du kan også få et ekstrakort til din ægtefælle/samlever, og det vil få sit eget kortnummer.
I tilgift er du med til at sikre Brylle Boldklub et godt tilskud til sin drift. Det betyder rigtigt meget for vor Boldklub at modtage de penge, for der skal penge til at drive
arbejdet med børnene.

Ole Sand

Team Tommerup U-14
Lørdag d. 2 februar var U-14 drengene til Fynsmesterskab
i indefodbold i Årup hallerne.
Deltagelsen var sikret ved solidt spil igennem alle fire
stævner i DBU Fyns B-række-turnering.
Fire hold der alle samlet havde vundet deres puljer
dystede om medaljer, og drengene sikrede sig en flot 3.
plads.
Efter lidt startvanskeligheder og nederlag i de to første
kampe blev det til en overbevisende sejr i den sidste
kamp, og bronzemedaljerne kunne hænges om halsen.
Godt gået drenge !

Hjælpetræner Jesper
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Nyt fra
Team Tommerups
U11-drenge
Drengene har vist stor
træningsiver i Brylle Hallen,
og vi har været omkring 20 til
træning hver mandag, og det er
ganske imponerende. Alle er mødt
op med godt humør og masser af krudt,
så de har helt sikkert udfordret trænerne.

Fodbold

Vi har nu været i gang hele vinteren med indendørsturneringen og har haft alle drengene i kamp. Team Tommerups
U11 drenge stiller med 3 hold til alle FBU’s indendørsstævner.
2 hold i B-rækken og 1 hold i C-rækken. De 2 B-række hold
spiller i forskellige puljer og møder derfor ikke hinanden.

De var i pulje med Tarup Paarup, Årup, OB og Otterup. Desværre blev det kun til sejr over Otterup. Snævert tabte vi til
Årup og OB, og Tarup Paarup, som vi havde i første kamp,
havde forholdsvis let spil.
Drengene skulle lige ryste benovelsen over at skulle spille i
Odense Idrætshal af sig - der er trods alt plads til mange tilskuere. Årup og OB gik videre fra vores pulje. I den samlede
stilling for hele U11 årgangen blev OB nr. 2 og Årup nr. 3, så
odds’ne var imod os fra start.
Den 6. januar var der Kommunemesterkab i Glamsbjerg
Hallen. I den indledende pulje var drengene kommet i pulje
med Assens 1, Årup 2 og Haarby.

9. december stillede vi med 2 hold til et privat stævne i
Vissenbjerg. Der var præmier til alle og medalje til førstepladsen. Det var hold 2, der løb med førstepladsen og hold
1 snuppede 3. pladsen.

Drengene spillede som en drøm i den indledende pulje og
gik videre til finalepuljen som nummer 1 i deres pulje.
Fra den anden pulje gik Årup 1 (de blev nr. 3 i Fyens Stiftstidende Cup 2012) og Jordløse videre.

16. december deltog drengene for første gang i et A-stævne
i Marienlysthallen. Drengene var meget spændte - dette var
det første A-stævne, de skulle deltage i - hold fra bl.a. OKS,
OB, Dalum og Marienlyst deltog også - hold som drengene
kunne komme til at spille mod, når de d. 27. december skulle
deltage i Fyens Stiftstidende Cup i Odense Idrætshal.

Efter at have ventet en time på, at pulje 2 skulle blive færdig,
var det tid til finalepuljen - og i den times ventetid drengene
havde haft, havde nervøsiteten sneget sig ind på dem.

Drengene skulle for første gang spille i de nye spilledragter,
som nu vil blive i Team Tommerups farver - sorte trøjer, røde
shorts og strømper.

Der var 4 puljer med 5 hold i hver. De 2 bedste hold fra hver
pulje gik videre til 4 vind eller forsvind kampe, hvor de 4
sidste hold skulle spille en finalepulje.
Trods lidt nervøsitet gik det faktisk OK, drengene vandt 2
kampe og tabte 2 og blev dermed nr. 3 i deres pulje - lige
nok til IKKE at gå videre til vind eller forsvind kampene.
Den 27. december var det tid til Fyens Stiftstidende Cup.
Man må sige, at puljelodtrækningen ikke faldt ud til fordel for
Team Tommerup.
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Følg os på
www.faceboo
k.com/
brylleboldklu
b

Det fantastiske flydende spil, de havde vist i den indledende
pulje, var pist væk, og nervøsiteten havde taget over - de
endte på en samlet 4. plads i dette års Kommunemesterskaber.
Indendørssæsonen er nu næsten slut,og vi er klar til at
komme ud igen. Der vil være udendørstræning om onsdagen kl. 16.45 til 18.00 på kunststofbanen i Tommerup, indtil
vi igen kan kommen på rigtigt græs. Indendørstræningen
fortsætter om mandagen indtil videre.
Vi takker for den store opbakning hen over vinteren og
glæder os til at spille ”rigtig” fodbold igen.

U-11 trænerne
Max Jensen og Jan Vittrup

Fredag den 14. juni og lørdag

den 15. juni 2013.

Kom og deltag i de forskellige
muligheder, der
er på pladsen, eller bare kom
og hyg jer fredag
aften med lidt at spise samt
lidt til ganen
og hør noget god musik .
Lørdag aften er der igen fæl
lesspisning med
indlagt hygge med gode ven
ner.

Turneringsstart for
seniorer 6. og 7. april
Serie 3
Årup
Brylle
Ubberud
Morud
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Serie 4 – deltagende hold

6 point

Brylle	Fåborg 2

5

Bøgebjerg	Korinth

4

Ebberup	Nr. Søby

3

FC Broby	SKFIF

Flemløse/Hårby 2

Fåborg 1

Ejby

Kerte	Assens

1

Dobbelt turnering
Nr. 1 og 2 rykker op i serie 2

Årup

Enkelt turnering
Nr. 1-6 bliver i serie 4
Nr. 7-12 kommer ned i serie 5

Fodbold

2012
JULEFROKOSTEN
Så blev Brylle Boldklubs julefrokost afholdt, og igen var
det en stor succes, hvor der deltog ca 430 personer, som
alle fik en dejlig aften med god mad og flere retter at
vælge imellem end sidste år.
Der var igen underholdning med Jesper & Thomas under
maden og i pausen mellem Dodo’s optræden. Dodo gik
på scene kl 23.00, og det var en god oplevelse med
masser af god musik. Der var mange på dansegulvet
hele tiden, og det er jo dejligt at se, at publikum giver
den hele armen.
Brylle Boldklub håber at se lige så mange mennesker i
år, hvor På Slaget 12 kommer og spiller igen. Det bliver
lørdag den 23. november 2013.
Brylle Boldklub siger mange tak for opbakningen og
håber på gensyn i november, da vi her kan fejre 10 års
jubilæum for julefrokosten.
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Tommerup Rideklub
Daglig leder:

Kjeld Frederiksen – Mobil 40 35 77 81
formand:

Claus Sørensen – Mobil 28 14 96 47
Kasserer:

Birgitte Larsen – Mobil 22 36 43 04

Tommerup Rideklub blev stiftet i 1978 på Tallerupgård, Tallerupallé, Tommerup St. I 1988 flyttede klubben til Brændholtgård, Brændholtvej i Årup kommune, hvor den kun var
et lille års tid. Der skulle der gives særlige tilladelser, fordi
klubben flyttede 500 m uden for kommunegrænsen.
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I efteråret 1989 flyttede klubben så til Manngården i
Render, hvor den stadig holder til. Klubben har omkring
100 medlemmer, nogle går til ridning eller har deres hest
opstaldet på Manngården. Andre kommer kørende eller
ridende og benytter rideklubbens faciliteter. De øvrige har
medlemskab for at kunne starte ridestævner under DRF,
(Dansk Ride Forbund) i vores klub, de øvrige klubber på
Fyn eller på Landsplan.
Tommerup Rideklub holder til på Manngårdens Ridecenter,
Toftevej 50, Render, 5690 Tommerup, hvor der blandt
andet er mulighed for at få sin hest opstaldet, modtage
undervisning på hold/enetime samt indløse ridehuskort
til 20 x 60 m ridehus.
Klubbens stævneudvalg afholder en række arrangementer
for klubbens medlemmer, vi har bl.a. i 2012 afholdt
klubstævne med rigtige mange starter, elevstævne for

klubbens elever, juletræsfest med æbleskiver, gløgg og
westernopvisning, ponygames har været velbesøgt,
ridelejr i sommers med 13 ryttere til hest, arbejdsdag med
fælles spisning. I 2013 har vi lige afholdt elevstævne for
klubbens egne ryttere. I februar er der rytterfest, og der
er flere arrangementer i støbeskeen. Tilmeld dig vores
nyhedsbrev på hjemmesiden, så får du en mail, når der
sker noget nyt i klubben.
Tommerup Rideklub tilbyder bl.a.:
Hold: Der er undervisningshold hver dag for børn og for
voksne på forskellige rideniveauer. Uanset om børnene har
prøvet at ride før, kun har prøvet en trækketur i et sommerland, har gået til ridning før, eller nu endelig har fået
lov til at gå til ridning. Vi finder sammen en pony og et
hold, som passer til den enkelte elev. Der er sikkerhedsveste og ridehjelme, som eleverne kan låne.
Voksenridning: Der rides en halv time effektivt. Dvs. at
det første hold møder en halv time før start, sadler op og
skridter varme. Deltagerne på det sidste hold skridter af
og sadler af efter en halv times undervisning. Alle, uanset
erfaring, er velkommen til at deltage.
Motoriktræning: Motoriktræning er for børn, som måtte
have et sådant behov. Undervisningen foregår på små
hold af 1/2 times varighed lørdag formiddag.
Ponygames: Ponygames er et tilbud til nybegyndere, som
afholdes ca. en gang pr. måned, søndag formiddag. Der
sadles op den første halve time, og så rider man på skift i
ca. 45 minutter. Børn, som deltager i Ponygames, skal altid
ledsages af en voksen, og hvis der er mange deltagere,
kan der være lidt ventetid.

Vel mødt i Tommerup Rideklub
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• 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

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-fredag kl. 09.00-17.30
Lørdag kl. 09.00-12.30
30
30

Ring og bestil på:

Kom ind i fjernvarmen

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.
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.
Fjernvarme Fyn har sendt projektforslag til Assens Kommune og forventer at kunne tilbyde fjernvarme til borgerne i Brylle i 2014.
Læs mere om Fjernvarme Fyn på www.fjernvarmefyn.dk.

Scan koden og se film om Fjernvarme Fyn

Fjernvarme er
nemt
billigt
miljøvenligt

Snyd ikke dig selv for billig fjernvarme
Naturgas er inden for de sidste tre år steget med næsten 20 %, og Energistyrelsen forventer en stigning på mere end 40 % inden 2020.

Brylle
Gymnastikforening
FORMAND:
Dorthe Bruun-Petersen - Tlf. 2623 1397
Gymnastik:
Mette Pedersen - Tlf. 2871 3792
Badminton:
Martin Hermann - Tlf. 3152 2466
Cykeltrial:
Ole Ilskov - Tlf. 5010 0710
Løb/hjemmesiden:
Charlotte Tofteby - Tlf. 5242 5222

Kommende arrangementer:
Gymnastikopvisning i Brylle 17.03.2013 OBS Ny dato
Brylleløbet 05.06.2013 OBS - Ny lav pris

Gymnastikopvisning
Så nærmer vi os igen tiden for den årlige gymnastikopvisning i Brylle.
Opvisningen er den 17. marts i Fritidscentret. Dørene
åbnes kl 9.00, og opvisningen går i gang kl. 10.00 med
faneindmarch. Der kan købes kaffe, the og muffins. Der
vil være saft og grønt til alle børn. Entre 20 kr. pr. voksen,
børn gratis adgang. Opvisningen vil bestå af forældre/
barnholdet, spilopperne, turbo tøzerne, rytmepigerne og
zumba-damerne. Så der vil være alt lige fra sanglege,
rytmisk gymnastik til spring. Når alle hold har været på
gulvet, overrækkes blomster til trænerne, efterfulgt af
faneudmarch. Så kom og få en oplevelse et par timer
sammen med gymnasterne.
Den nye sæson starter op igen i uge 37. I den forbindelse
mangler vi instruktører og hjælpere. For mere information kontaktes Henriette på 28913474 eller Mette på
28713792.

Cykel-tria
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Fyns Etapemaraton
I år var det 4. gang, at Gymnastikforeningen afholdt
3. etape af Fyns Etapemaraton her i Brylle. Denne gang
har Gymnastikforeningen valgt at bringe to af hjælpernes beretninger, Ole Sand og Finn Brunse, samt en af
løbernes beretning, Søren Steen Andersen.
Gymnastikforeningen vil gerne benytte lejligheden til at
takke samtlige hjælpere mange gange for deres store
indsats.
Samtidig vil Gymnastikforeningen gerne opfordre jer
alle sammen til at komme og deltage i vores lokale løb
”BrylleLøbet”, som finder sted d. 5. juni kl. 19.00. I år er
prisen 40 kr. for voksne og 20 kr. for børn.

Borgmester Finn
Brunse udtalte i
forbindelse med
Etape Marathon:

- Jeg er altid glad for
at kunne medvirke
ved de gode aktiviteter, der er mange af i Assens Kommune. Det er Etape Marathon i Brylle et eksempel på.
Der gøres en stor og meget rost indsats fra Brylle Gymnastikforening, som er en af hovedårsagerne til, at det
meget store løb er en succes.
Etape Marathon er med til at synliggøre Assens Kommune
i almindelighed og Brylle i særdeleshed på en positiv
måde, og jeg er sikker på, at vi efterlader et godt indtryk
hos de ca 700 deltagere.
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Fyns Etapemaraton
Af Søren Steen Andersen, viceborgmester (V),
løber nr. 1097
Det er jo ikke sådan at blive genkendt. Jeg havde - lidt
spøgefuldt sagt - ellers gjort, hvad jeg kunne for ikke
at blive det! Men Charlotte fra gymnastikforeningen fik
åbenbart besked om, at nogen havde spottet mig til dette
års Etapemaraton og bad mig efterfølgende om at skrive
et par ord om min oplevelse til Brylleborgeren. S’gerne!
For lad det være sagt med det samme: Jeg var ikke
just den, der førhen blev genkendt i løbeudstyr! Faktisk
ville jeg for blot et år siden have forsvoret, at jeg ville
gennemføre en 8 km maraton-etape. For et par års tid
siden besøgte jeg min bror på Toftevej og blev noget imponeret over det opbud af biler og folk, som var i Brylle
dén søndag. Det var næsten ikke til at komme frem! Helt
ærligt; - jeg vidste ikke, hvad der var på færde, men blev
hurtigt belært om, at det skam blot var det årlige, store
Etapemaraton.
Senere har min kammerat Henrik og jeg hver søndag
løbet en ”femmer” i og omkring mit hjem i Tommerup.
Vægten var for høj og konditallet var for lavt; så det
måtte der jo gøres noget ved. Og jeg er ved gud ingen
sportsjunkie, men kan nemt mærke, hvor godt man får
det af at røre sig lidt.

Og det er her, pointen kommer: Blot at deltage er vigtigt.
Det er fantastisk dejligt og ukompliceret at løbe en tur
i den natur, vi alle har lige udenfor døren i vores del
af landet. Da jeg i avisen så, at tredje etape af Fynsmarathon skulle afvikles i Brylle, slog vi til. Jeg selv og to
gæve venstrepiger, foreningsformand Bodil Boesgaard og
folketingsmedlem Jane Heitmann – se billedet – meldte
os til sammen med to af mine kammerater. Det er ingen
hemmelighed, at vi er ret så forskellige af højde, kondital og drøjde. Det er vores tider også! Men hvor var det
dejligt – og lidt hårdt – at gennemføre 8 km i slud og stiv
kuling samt is og sjap omkring Brylle og Render.
Alt dette kan ikke lade sig gøre uden en velfungerende
organisation. Brylles lokale gymnastikforening og lokalbefolkning sørgede for, at tingene bare klappede i og
udenfor fritidscenteret. Det kan I være stolte af, - og det
virkede bare! Og viser, hvilken styrke det er at have et
aktivt lokalsamfund.
Som politiker mener jeg, at det er vigtigt selv at bakke
op om og deltage i noget som dette, - og jeg tager hatten af for alle dem, der har ydet en indsats. Mit livs første
8-km bliver i hvert fald ikke den sidste.
Slutteligt vil jeg gerne forlods give en undskyldning,
hvis Brylle om et år eller to er delvist opgravet. Det er
mit håb, at der kommer fjernvarme til byen, hvis alt går
vel; - vi er nogle, der arbejder for det. Men det er en helt
anden historie…

Bodil Boesgaard, formand (V)
Jane Heitmann, folketingsmedlem (V)
Søren Steen Andersen, viceborgmester (V)
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BRYLLES ETAPE

AF HCA-MARATON SØNDAG 27. JANUAR

Løbet havde noget at leve op til, efter vort håndboldlandshold havde vist vejen til finalen 2 dage tidligere.
Men nemt skulle det ikke være, hvis vejret skulle bestemme, for allerede natten til søndag begyndte det
at sne og fyge.

indesluttethed. Der var næsten ingen problemer med
bilister, der ville ind på ruten, men en forklaring til føreren var en god idé. Det var glædeligt, at ingen kom galt
af sted i det glatte føre, og samaritten havde ikke haft
besøg i sit telt.

De mange hjælpere samledes i Hallen kl. 8.30 til et velfyldt morgenbord. Efter at have givet maverne, hvad de
efterspurgte, gik vi, eller blev kørt, ud til vores poster. Vi
var alle iført gulgrønne sikkerhedsveste og bar visningsflag. Finn Brunse startede løbet med en rytterpistol kl.
11, og knap 500 løbere lagde ud på de sne- og isfyldte
veje. De skulle gennemløbe 8 km, og der var et vandingssted midt på ruten.

Løberne blev budt velkommen tilbage fra turen i en varm
hal med skoldhed suppe og æbler. Der var sat en masse
stole og langborde op, så de trætte løbere kunne få et
hvil og en god snak.

Steffen og jeg stod ude ved Brunsegyden/Tidselgyden/
Tobovej og sikrede, at alle blev ledt den rette vej, og
at intet motorkøretøj kørte ind på de veje, som løberne
færdedes på. Ud over Finn Brunse benyttede også politikerne Jane Heitmann og Søren Andersen sig af den
sunde lejlighed til at blive set af vælgerne.
Alt gik som smurt. Det er sjovt at stå og se de mange
ansigtstræk af de forbi-løbende. Ansigterne afspejler lige
fra overstadig munterhed, over vild anstrengelse til dyb

Gymnastikforeningen kan glæde sig over, at det aldrig
skorter på hjælpere. Vi hører, at det ikke er så let andre steder. Jeg hørte, at mange deltagere udtalte stor
tilfredshed med den service, hjælperne yder, og det er
glædeligt. Jeg er sikker på, at løbsleder Torben Simonsen,
kan være meget tilfreds med afviklingen af etape-maratonen i Brylle.
Ud over at løbet profilerer Brylle på bedste måde, giver
det også en god skærv i Gymnastikforeningens kasse.
Den sidste, der forlod hallen, var vor gulvmand Arne
Roger, der kørte gulvet over med vaskemaskinen. Så
er der klar til en ny uges aktiviteter.

Ole Sand
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Mindestenen
ved Brylle Fritidscenter
To begivenheder i nyere tid står stærkt i danskernes erindring. Det er
genforeningen i 1920 og befrielsen i 1945.
Der er rejst mange mindestene over det ganske land for at fastholde mindet
om disse glædelige begivenheder.
Også i Brylle blev der rejst en mindesten for at mindes 5. maj 1945. Den
er placeret ved Brylle Fritidscenter, og de fleste mener, at den har en smuk
placering.
Men her har den ikke altid stået. I vinteren 1947 besluttede man, at der i
Brylle skulle rejses en mindesten. I Mangårdens eng i Render lå der en stor,
smuk sten, som var velegnet til formålet. Vinteren 1947 var meget streng,
og intet er så galt, at det ikke er godt for noget. Den bundfrosne eng gjorde
det muligt at trække stenen op på fast grund. Efter megen slid og trofast
hjælp fra alle sider, blev stenen rejst ved den nye sportsplads i Brylle søndag
den 14. september 1947. På stenen står der følgende:
9. april 1940
Trange tider langsomt skrider
5. maj 1945
Nu er det forår og Danmark frit
Velsign det Herre fra sund til klit.
Sæt dig et mål, der kan fylde dig helt
og holde begejstringen vågen.

Pastor Magle, tidligere sognepræst i Brylle, holdt hovedtalen. Derefter talte
pastor Balslev, Brylle og lærer Østergaard, Brylle. Karla Hansen, Mangaard,
og Ruth Hansen, Hagebjerggaard foretog afsløringen. Gårdejer Anton Hansen, Hagebjerggaard, sluttede med
at takke alle, som havde støttet arbejdet.
Årene gik, og træerne voksede, og efterhånden var der kun få, som lagde
mærke til mindestenen. Derfor
blev det besluttet at flytte den
fra den gamle sportsplads og
placere den foran det nye
stadion ved Brylle Fritidscenter. Mindestenen blev
genindviet den 4. maj
1986, og det var Anton
Hansen, der fik lov til
at genindvie stenen og
takke alle, som havde
medvirket til at give
stenen den nye, smukke
placering. Anton Hansen
udtrykte ønsket om, at
stenen måtte stå her i fred
gennem århundreder og tale
sit stille sprog.

Rasmus Laursen
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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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64761075

21269426

Tommerup
Tømrer & Snedker

Tidligere CENSUS

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

SÆT 5 DELE

WINDBREAKER, BUKS,
T-SHIRT, SHORTS, STRØMPER

49995
Spar 710,-

WWW.INTERSPORT.DK

Murermester
Henrik Svendsen
Kirkevej 34 · Tommerup St.

Tlf. 64 76 26 01
Mobil 30 66 26 21
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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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Hyldegårdsvej 1 · 5690 Tommerup · Tlf. 64 75 12 11

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

