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Kære brylleborger

Vi vil blive glade, hvis bladets læsere fremsender ros, ris og også meget 
gerne idéer til kommende reportager i BrylleBorgeren . Vi er meget 
optaget af at producere et blad, der har interessere for alle Brylles 
beboere, og det gør vi bedst, hvis vi også bliver inspireret 
af dig . Venlig hilsen Redaktionen

Forsidefoto:
Eigil Kristensen
Brylle Bæk ved vintertide

INDLÆG
til næste blad skal være  
redaktionen i hænde senest 
den 30. april 2014
eikri@assens.dk
Bladet udkommer 4 gange årligt 1/3 - 
1/6 - 15/8 - 1/12

ReDaktIoNeN
• påtager sig ikke ansvar for  

holdninger i artiklernes indhold
• forbeholder sig ret til at  

redigere i artiklerne

eFteRtRYk
er tilladt med redaktionens  
samtykke og med tydelig  
kildeangivelse

3. årgang 2014
oplag: 1.100 stk.

ReDaktIoN
ansvarshavende redaktør:  
eigil kristensen
Tlf. 30 35 36 79
eikri@assens.dk

LaYout: 
Judith Freltoft
Stærmosevej, 5690 Tommerup

tRYk: 
Ide & tryk, 5620 Glamsbjerg
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Brylle - kommunens 9. største bysamfund med 1200 indbyg-
gere - og det 9. største sogn - ligger om noget i Indkantsdan-
mark . Nå, men Brylle ligger lunt i svinget og er attraktivt; - ligger 
13 km fra Odense og har det, der skal til i et lokalsamfund . 
Skole, Brylleborgeren, børnehave, Rytterskole, dagplejere,  
vuggestue, brugs, hal, m .m . Alt sammen noget, man selv og 
kommunen kan bidrage til skal bestå og udvikle sig . Det er folk 
selv, der bestemmer, om der skal være en butik, og om man vil 
bruge den lokale børneinstitution, skole, hal, osv. Men det er 
kommunen, der kan skabe rammerne . Det er vigtigt, at vi fra 
kommunens side også signalerer, at vi vil de lokale samfund . 
I den fremherskende urbaniserings-tendens skal vi gå den 
modsatte vej og sige, at vi faktisk har noget at byde på hos os . 
Så hvorfor overhovedet flytte til de store byer? En lokal, aktiv 
borgerforening, hal og andre ting understøtter, at Brylle kan 
udvikle sig . Og grundlaget er der: Nu har vi i byrådet i decem-
ber godkendt fjernvarmeprojektet for Brylle by . Naturgas Fyn 
(som vi selv ejer en del af) indklager desværre Brylleprojektet 
for Energiklagenævnet, Så går der over et halvt år mere . Men 
dette projekt kræver selvfølgelig også, at borgerne vælger 
fjernvarmen til, og at der kommer over 50% tilslutning . Med det 
kommende nye supersygehusbyggeri ligger Brylle godt placeret 
i den ende af kommunen sammen med Tommerup, Aarup og 
andre samt trafikårerne på vej og bane. Det er her, kommunen 
og private vil være offensive med byggegrunde. Brylle er i øvrigt 

det sogn i Assens Kommune, hvor der er den næststørste 
gennemsnitlige bruttoindkomst pr . indbygger over 15 år . Fra 
Brylle Sogn er der en daglig netto-udpendling på 400 per-
soner. I 2012 havde Brylle Sogn et af de rigtig høje fødselstal 
i kommunen med 30 børn. Brylle tangerede de større byer 
som Haarby og Glamsbjerg i fødselstal. I 2013 faldt tallet dog, 
men ligger i den pæne ende af skalaen . Det er forudsætninger 
som disse, der skal til, men de skal vedligeholdes og udvikles . 
Derfor en appel om, at borgerne blander sig i borgerforening, 
idræt, menighedsråd, skolebestyrelse, spejder, m .m . Så kan 
tilflyttere se, at der sker noget. Og det kan politikerne også, - og 
det er ej heller uvæsentligt . Politisk er vi i gang med nogle tiltag 
i forhold til at få ”brudt isen” på boligområdet . I 2013 solgtes 
3 kommunale byggegrunde. Nu har vi indsendt ansøgning til 
Statsforvaltningen, om vi må lave 85% ejerpantebreve på kom-
munale byggegrunde . Vi har i kommunen lige vedtaget, at vi vil 
lave mageskifte, hvis en borger har købt en kommunal bygge-
grund, som ikke kan belånes . Så er vi klar til at mageskifte 
med en anden kommunal byggegrund, hvis det kan hjælpe på 
belåningssituationen . I Assens Kommune tror vi på de lokale 
fællesskaber, - især dem, hvor der er aktivt medborgerskab . 
Dette blad er i øvrigt et rigtigt godt instrument udi udvikling og 
bevarelse af et stærkt lokalsamfund . En ”katalysator”, som 
andre lokalsamfund kunne have gavn af at skæve lidt til .

Søren Steen Andersen, 
borgmester
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StemnIngSbIlleder fra 
voreS nye lokaler

fæ
lleSSkab og Sjov

FDF Brylle er den Lokale FDF-kreds, som ligger ved 
den gamle SFO lige ved siden af Brylle skole . Vi er 
ca . 10-15 medlemmer her i FDF Brylle, og vi vil rigtig 
gerne have nogle flere med. 

Vi holder møde hver tirsdag. Fra 18.00-20.00 er det 
de små, der møder op, og fra kl 19.00-21.00 er det 
de store . Vi har her i FDF Brylle vores eget område, 
som ligger ved siden af Brylle Hallen . 

Her har vi to sheltere med bålplads lige foran, samt 
et bålhus, som vi bruger fra foråret til efter- 
året .

Vores plads her bliver brugt til enten de normale 
møder, men vi bruger det også til en weekendtur, 
hvor de unge FDF’ere lærer at binde reb, lave mad 
over bål og mange andre ting . Hvert år bliver der 
holdt nogle kredsweekender med masser af hyg-
gelige aktiviteter for de unge .

Kom og vær med - her er plads til alle .

Hilsen Thor

4

?vil du vide mere
så kontakt

majken Pasfall larsen 
tlf. 26 11 26 64

BESTyRELSEN:

Birthe Beyer, formand 5059 0064
Tommy Poulsen, kasserer 2136 3651
Kim Hansen, bestyrelsesmedlem 4023 9128
Judith Freltoft, bestyrelsesmedlem 2748 2748
Birthe Sørensen, repr . for Menighedsrådet 6475 1871
Peter Bechsgaard, kredsleder 4036 1987

    kom og vær 
med I brylle fdf

Støt brylle fdf! 

hUSk
avisindsamling

lørdag d. 8. marts
2014
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Kontakt Fjernvarme Fyn og hør, hvad du kan spare ved at omlægge til nem, 
billig og miljøvenlig fjernvarme.

Bemærk, at tilmeldingsperioden er forlænget til 1. oktober 2014.

Priseksempel
Tilslutning af ejendom på 130 m2 og 15 m stikledning fra skel koster 35.624 kr. 
 
Til prisen bør tillægges op til ca. 25.000 kr. til indvendigt rørarbejde samt 8.125 kr. til afbry-
delse af gasstik/fjernelse af tom olietank.

Årlig varmeudgift
For et hus på 130 m2 med 18 MWh i forbrug er den årlige fjernvarmeudgift 11.400 kr.

KONTAKT FJERNVARME FYN
Telefon: 65 47 30 00 • Mail: kontakt@fjernvarmefyn.dk

FJERNVARMEN KOMMER TIL BRYLLE 
... det er ikke gas

Tilmeld dig 
fjernvarme nu!

Scan koden og se film 
om Fjernvarme Fyn.



formand/brylleborgeren:
dorthe bruun-Petersen, lundehauge@mail.tele.dk 
tlf. 2623 1397
næStformand/Sekretær:
mette Pedersen, wandrup@live.dk, 28 71 37 92
gymnaStIk:
henriette Pedersen, tip@paradis.dk, 28 91 34 74
CykeltrIal/hjemmeSIden:
ole Ilskov, oilskov@gmail.com, 50 10 07 10
brylleløb: 
majbritt hansen, majbrittlarsen78@hotmail.com, 24 94 45 67 
badmInton/frItIdSCentret/brylleborgeren:
martin hermann, hermann1972@hotmail.com, 31 52 24 66
brylleborgeren: 
kim holst, kimholst@hotmail.dk, 61 26 38 78
kaSSerer/hjemmeSIden: 
eva mosberg, eva@team-mosberg.com, 60 14 23 34
revisor: mette runge og Sara Skytte eist

brylle 
gymnaStIkforenIng

kIk kIk kIk
Vi mangler instruktører i gymnastikforeningen næste 
sæson, det drejer sig om forældrebarn-holdet, Spilop-
perne (de 3 - 6 årige), turbotøserne (0. kl. - 2. kl.), der- 
udover er vi åbne for nye tiltag, så er det drenge, spring-
gymnastik, yoga, eller andet, du brænder for, hører vi 
også gerne fra dig .

Vi tilbyder DGI kurser til instruktører, men ikke et krav.

Hivs du er interesseret kontakt bestyrelsen .

Venlig hilsen Bestyrelsen

koSt og motIvatIonSforedrag,  
mandag d 10/3-2014 På brylle Skole
Rigtig mange mennesker starter januar med store inten-
tioner om at leve sundere og dyrke mere motion .

Specielt i denne tid efter nytår, bombarderes vi med 
tilbud om vægttab, slankekure og alverdens sunde tiltag, 
der skal gøre os alle mere lykkeligere. Desværre finder 
også rigtig mange ud af, at de slet ikke kan leve op til 
deres målsætninger . År efter år den samme tur, indtil de 
til sidst giver helt op og bare giver slip .

Det er aldrig for sent at komme i gang, og dette foredrag 
fortæller lidt om de mekanismer, der gør, at vi ikke kan 
overholde vores slankekure og motionsplaner . Derudover 
gives gode råd til, hvordan en slankekur eller motions-
plan startes rigtigt op og for alt i verden holdes .

Foredragsholder:  
Eva Mosberg, PB i Ernæring og Sundhed, samt sidste 
semester på Master of Science in Public Health

Så lakker gymnaStIkSæSonen 
2013/2014 Så Småt mod enden

Alle hold er i fuld sving med at forberede sig til årets 
store finale, opvisningen i Bryllehallen den 6. april 
2014 . Det bliver en formiddag med fuld fart på, hvor 
holdene vil vise hvad de har arbejdet med i løbet af 
sæsonen . Herefter holder gymnastikken sommerferie 
indtil den nye sæson starter i september .

Det har været en rigtig god sæson med en masse 
glade gymnaster på alle holdene . Gymnastikforenin-
gens bestyrelse samt instruktører takker for den store 
opbakning og vi håber at se ligeså mange nye, som 
kendte, ansigter til næste sæson .

brylle gymnaStIkforenIng 
inviterer til foredrag i forbindelse med foreningens 

årlige generalforsamling. 
vi håber på stor opbakning ved mødet,  

så vi fortsat kan tilbyde et rigt og varieret tilbud af 
aktiviteter for borgere i brylle og omegn

10. martS 2014 fra kl. 19.30 - 21.30
brylle Skole

tobovej 43, 5690 tommerup

kontakt for spørgsmål:
dorthe brun-Petersen 26231397

vi glæder os til at se jer allesammen til en 
hyggelig aften.

www.bryllegymnastik.dk
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vi fortsætter med Zumba®gold og 
Zumba®fitness til og med den 30. april. du kan 
hoppe på et af holdene fra 1. marts og betale 
for en halv sæson. Se tid og sted på foreningens 
hjemmeside, mød op og få et girokort med hjem. 
kom og vær med til sjov motion! 

mvh diane nielsen

jUnIor rytme-PIger

Så er vi ved at være fremme i opvisningssæsonen . 
Og vi er super klar til at komme rundt om på Fyn og 
vise, hvad vi kan . 

Hvis man har lyst til at komme og se, hvad vi har  
arbejdet på hele sæsonen, er man mere end 
velkommen til at komme og kigge . Vi skal opvise 
følgende steder:
Søndag d. 16. marts i Otterup
Søndag d. 23. marts i Middelfart 
Søndag d. 30. marts i Vissenbjerg 
Søndag d. 6. april i Brylle (Lokal opvisning)

Spændstige hilsner  

Junior rytme-piger

ZUmba!

Den internationale danse fitness-bølge har nu taget 
indisk dans og musik til sig . Nu kan du træne til de sjove 
og energiske musiknumre, som du måske kender fra 
Bollywood-filmene.

Masala betyder ”krydret” og Bhangra er en traditionel 
folkedans fra Punjab i det nordlige Indien . Bhangra dan-
sen er her krydret med bevægelser fra Bollywood, og sat 
sammen til en høj-energisk cardio workout, hvor du får 
pulsen op og forbrænder masser af kalorier til rytmerne 
fra herligt moderne indisk musik .

Kroppen er i bevægelse hele tiden i denne form for 
motion, som ikke er delt op i enkelte koreografier, men 
fortsætter i en lang (og nem) koreografi, som bygges op 
trin for trin . Man hopper og stamper og drejer kroppen i 
sjove bevægelser, som er fyldt med livsglæde .

Bhangra dansen er nemlig oprindelig en form for glad 
dans, som mændene dansede, da høsten skulle fejres. 
Derfor er bevægelserne overvejende maskuline, men 
krydret med en smule af det mere graciøse fra Bollywood 
dansen . Motionsformen er derfor både for mænd og 
kvinder .
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Nu kan du være med igennem Brylle Gymnastikforening, 
hvor der afholdes 8 lektioner her til foråret . Det koster 
240 kr. for hele forløbet, og du melder dig til gennem 
hjemmesiden, www.bryllegymnastik.dk.

Træningen foregår i gymnastiksalen på Brylle Skole hver 
onsdag fra 7 . maj til og med den 26 . juni kl . 19 .40 til 
20 .30 .

Alle er velkomne til at prøve første gang gratis!

Mange hilsener fra Diane Nielsen (instruktør)
Tlf. 20 92 16 14 mail@feelgoodnow.dk

maSala bhangra WorkoUt
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2014
brylle boldklUb

generalforSamlIng 
I

brylle boldklUb
torSdag den 20. martS 

kl. 20.00

Efter en velfortjent juleferie skulle U 11 og U 12 pigerne 
fra Brylle Boldklub igen i aktion . Målet var at fortsætte 
de flotte resultater, de havde opnået i sidste sæson, hvor 
vi blandt andet kan nævne, at det blev til et kommune-
mesterskab . 
Netop dette kommunemesterskab skulle U 11 starte 
op med at forsvare i Vissenbjerghallen, som fandt sted 
lørdag d. 4. januar. Vi kæmpede og spillede flot, og det 
stod klart, at kommunemesterskabet skulle afgøres 
mellem Brylle og Assens . Pigerne kom hurtigt foran 1-0 

Året 2013 er rindet ud, og 2014 er begyndt .
Et 2013 - hvor det på seniorplan lykkedes at komme i 
serie 2 og 2 . holdet i serie 4 .
Med hensyn til hele vores ungdomsafdeling har det været 
kanon, både på det sportslige plan, men også antallet af 
ungdomsspillere .
Samarbejdet med Tommerup, hvor der blev lavet fælles 
pigehold, har også forløbet med stor tilfredshed.
Vores sociale fester, sommerfesten og julefrokost i hallen 
har der været stor opbakning til, så der er kommet et 
fornuftigt udbytte ud af det. Både socialt og økonomisk. 
Tusind tak til alle vores frivillige for den store indsats .
Det er guld værd, når man stiller sin arbejdskraft til 
rådighed .
Sommerfesten i 2014 er i uge 24 – fredag/lørdag den  
13. og 14. juni – og julefrokost bliver lørdag den  
22 . november .
Tak til alle vore sponsorer for den store opbakning til 
vores klub .
Sluttelig skal jeg nævne vores generalforsamling 
torsdag den 20. marts kl. 20.00 i Brylle Fritidscenter

– hvor alle er velkomne .
Tusind Tak til alle for indsatsen i 2013 og velkommen  
til 2014 .
Poul Krog, Brylle Boldklub 

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
Johnny Godbersen - Mobil 2943 4449
johnnygodbersen@hotmail .com
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og havde chancerne til 2 mål mere, men var direkte 
uheldige ikke at score på deres chancer . Da kampen var 
overstået, havde Assens desværre scoret 2 gange . Det 
betød, at pigerne fik en flot 2. plads. 
U 12 pigerne var kommet i en svær pulje, og de kæm-
pede sig til en flot 4. plads. Det var nogle stolte piger og 
ikke mindst trænere, der tog hjem, og vi trænere var ikke 
i tvivl om, at der nok skulle komme flere resultater til, 
fordi pigerne havde vist rigtig flot fodbold og ikke mindst 
viljestyrke .
Dagen efter var vi tilmeldt et stævne i Næsby, og efter  
10 kampe kunne 8 trætte piger tage hjem med en flot  
2 . plads i bagagen .
Søndag d. 19. januar deltog pigerne i TPI Cup 2014. 
Pigerne spillede rigtig godt, og vi havde mange intense 
kampe . Da stævnet var overstået, stod det klart, at pi-
gerne havde taget 1 . pladsen, og til sangen ”We are the 
champions” kunne de lade sig hylde som vinder af TPI 
Cup 2014. 
Senere samme eftermiddag blev endnu et hold af de 
seje piger sendt af sted til Hound Cup i Nr. Lyndelse.  
Pigerne kom lidt skidt fra start og tabte første kamp 1-0, 
men de fik styr på deres spil og endte med at spille rigtig 
flot resten af stævnet. Da stævnet var færdigt, kunne 
pigerne igen lade sig hylde som vindere af stævnet . 
Vi trænere vil gerne rose pigerne for den indstilling, de 
møder op med både til træning og kamp. Efter de flotte 
resultater har vi valgt, at vi i starten af februar skifter 

vores træningsfredag ud med en bowlingtur for alle 
pigerne, hvor vi bagefter skal spise og hygge os sam-
men .
Vi glæder os meget til den kommende udendørs sæ-
son og håber, at der kommer flere piger til. Så hvis du 
har lyst til at være en del af Brylles seje piger, er du 
velkommen til at komme ned og prøvetræne gratis 
samme med os og se, om det evt . er noget for dig . 
Så er du en pige mellem 9 og 12 år, og har du lyst til 
at prøve, så kom endelig. Vi træner indtil videre hver 
fredag i Bryllehallen fra kl . 16:30 til 18:00 . yderligere 
info på www.bryllebk.dk
Afslutningsvis vil vi gerne takke forældrene til pigerne 
for den flotte opbakning, I har vist i den forgangne 
sæson, og vi håber, at I igen er at finde på sidelinen, 
når den nye sæson går i gang .
Bjarne & Peter 

kvIndefodbold 
– er det noget for dIg???
Er du kvinde, og kunne du tænke dig at spille fodbold?  
Vi er nogle kvinder, der er i gang med at starte et fodbold-
hold for kvinder i alle aldre, både nybegyndere og øvede.

Kunne du tænke dig at høre mere, eller er du interesseret 
i at komme med på holdet, så skriv eller ring til 

trine på tlf.: 24 94 75 88 eller 

mail: t-andersen@live.dk”

9



”de gamle”
2013: Super Old Boys – En sæson på det jævne, et forår 
hvor vi var i for dårlig form, tabte for mange kampe – men 
det var som, at formen var ved at være der, da vi kom 
tilbage fra sommerpause . Vi slog næsten alle i efteråret 
og sluttede midt i feltet, nr . 6 ud af 11 hold . Uanset resul-
tatet, så skal vi altid, når vi spiller på hjemmebane, have 
noget at spise . Her er vi så heldige, at vi på holdet har Mr . 
”Mesterhak” alias Torben Krog, som medbringer diverse 
udskæringer af kød til grillen – på det sociale plan er vi 
en klar vinder!
2013: Veteran – Jeg (Judas) har ikke det indgående 
kendskab til det rent spillemæssige, men ved, at holdet 
sluttede som nr . 9 ud af 11, og på det sociale plan, der er 
de også klart en vinder .
Brylle Boldklub har en udmærket ”ældrepolitik”, men vi 
forsøger at gøre det endnu bedre.
I skrivende stund har vi haft to møder med Tommerup- og 
Verninge Boldklubber. Disse møder resulterer forhåbent-
lig i et samarbejde om nogle af holdene, et samarbejde, 
hvor de enkelte spillere stadig har et tilhørsforhold til 
”moder-klubben”. Vi vil gerne give de, som føler sig for 
gamle til Veteranholdet, mulighed for at spille sammen 
med og imod nogle jævnaldrende . Der har længe verseret 

snak, om vi skal lave et fælleshold for dem på 50 år og 
op . Vi skal vi se, om vi i fællesskab har nok spillere til et 
Super Veteranhold (50+), og om det bliver nødvendigt at 
samar-bejde på yderligere hold . Som udgangspunkt har 
vi fortsat et Super Old Boys- og et Veteranhold i Brylle .
Opstart bliver, uanset vejret, søndag den 2. marts kl. 
10.00. (Medbring også indetøj). 
Indtil da er der mulighed for at træne onsdag kl . 19 .00 
ved Brylle Skole eller med Tommerup på kunstgræsset  
kl . 20 .00 .
Jeg forventer, I er i god form til opstarten, da der er 
booket tid til to træningskampe på kunstgræsset i  
Tommerup både søndag den 9. og den 16. marts i tids-
rummet 09 .00-11 .00 – så skulle I kunne nå hjem og  
få frokost og ”en morfar”.  Jeg formoder, at første turne-
ringskamp vil blive mandag den 31 . marts eller den 7 . 
april . Vi ser, hvordan OB70 får det programsat, og hvad 
”kong vinter” tillader .
Jeg ser frem til en god sæson, såvel på det sportslige 
som det sociale plan .

Venlig hilsen
Brylle Boldklubs Old Boys-afdeling
Peter Gade

tak for 2013 og velkommen tIl 2014
28. oktober var der et kort men heftigt besøg af Allan, 
og lige da BrylleBorgeren var omdelt i begyndelsen af 
december, blev Brylle overfaldet af Bodil . Hun kastede 
sig over vor lille by den 5 . december, den dag, vi havde 
Sørine Godfredsen på programmet i Sognegården.  
Sørine var dog nødt til at vige pladsen, for Bodil tålte 
ingen anden til at stjæle scenen . Heldigvis havde vi  
ingen oversvømmelser som på Sjælland. Vore floder  
blev pænt i deres løb. 

I slutningen af det forladte år havde vi kommune- og re-
gionvalg . Der er god grund til at fremhæve Brylle for den 
imponerende høje valgdeltagelse. Vi havde den højeste 
stemmeprocent af samtlige 23 stemmesteder i Assens 
Kommune, nemlig hele 82,2 % . Kommunens stemmepro-
cent var 76,0 – også en flot procentsats. I de sidste 24 
år har Finn Brunse fra Brylle siddet i borgmesterstolen, 
men ved årsskiftet tog Søren Steen Andersen over. Han 
bor i Knarreborg meget tæt på Brylle, og han har familie 
i Brylle . Brylle er åbenbart noget særligt, når egnede folk 
skal findes til borgmesterstolen. Det undrer ikke brylle-
borgerne . Vi har et håb om, at Finn Brunse vil bruge sin 
store erfaring og virketrang til at henlægge en del af sin 
indsats i vort frivillige lokale bryllenetværk .

Det blev heldigvis en fredelig nytårsaften uden hærværk, 
vold og ildebrand. Lørdag 11. januar fejrede Kirsten og 

Jørgen Flensted guldbryllup. I 12 år var de præstepar 
i Brylle, og de har også en lang karriere inden for gym-
nastik . Alderen trykker ikke parret . Kirsten går hver dag 
mindst 5 km, og ofte tager hun Jørgen med på sin tur, for 
så vidt han ikke har andre opgaver, der lige skal løses.

Vort håndboldlandshold lod sig inspirere af Kirstens og  
Jørgens guld, for det forsøgte efter bedste evne at gøre 
kunststykket efter . Det mislykkedes desværre i sidste 
instans, så holdet måtte nøjes med sølv. Først mandag 
13 . januar faldt der sne i Brylle, og det blev kun til et par 
timers varighed, så var den væk igen . Men 17 . januar var 
området igen dækket af et tyndt lag sne . Men så blev det 
vinter med mere sne, skarp vind med fygesne og kulde-
grader . Sidst i januar blev vi atter angrebet af sne . Og så 
er det trist, at vi ikke længere kan have den oplevelse 
og det tilskud til vor Gymnastikforening, Stiftstidendes 
etapemaratonløb gav. Etapen er af en eller anden årsag 
flyttet til Assens, trods der har været stor tilfredshed med 
etapens 3-årige afholdelse i Brylle .

Vi kan glæde os over, at vi har 2 steder i Brylle, hvor vi 
jævnligt kan se rigtige spillefilm, og det ganske gratis. 
Filmene vises i Rytterskolen og i Sognehuset, og filmene 
averteres, så I kan skrive tiderne ind i jeres kalender . 
Indtil nu har der hver gang været ca . 25, der overværer 
filmene, men der er plads til flere.    OS
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Så er foråret forhåbentlig snart på vej med godt vejr, og 
så står tennissæsonen for døren igen.
Det bliver dejligt at komme ud og spille tennis igen, og 
komme ud og møde nogle andre i de kampe, som skal 
spilles i turneringer .
Det er ikke fordi, at vi vinder så meget, men det er rigtig 
hyggeligt med den 3 . ”kamp” – hvor vi får lidt at spise 
bagefter . Det er det hold, vi spiller hos, der skal give mad . 
Det består gerne af lidt brød med pålæg, evt ost og så lidt 
til halsen. Det kan være kaffe/the – en enkelt øl – der 
skal jo køres hjem bagefter eller en sodavand. 

tennIS – forår 2014
Vi kan kun anbefale folk at komme ud og prøve at spille ten-
nis . Vi starter gerne op omkring 1 . maj, men det afhænger af 
vejret, og om banerne er klar . Men når nettene er sat op, er 
der klar til at spille på banerne . 
Har man ikke prøvet før, er man velkommen til at forsøge sig.
Damerne spiller/træner tirsdag aften fra kl . 18 .00 til 19 .00 
og mænd fra kl 19 .00 . 
Onsdag aften er der motionsaften, hvor man bare kan 
komme og se, om der skulle være nogle andre at spille med, 
end dem man plejer .
Vi håber på et godt forår med dejligt vejr .

brylle kIrke
som mange nok ved, har vi i sognet en besøgsserie, der består 
i, at alle interesserede i løbet af godt 1½ år kan gæste de 29 
kirker i Assens provsti og i hver af dem høre lidt om kirken og 
dens interiør. Bagefter synges ca. 10 salmer akkompagneret af 
orgelspil og kirkesanger. på den måde stifter vi bekendtskab 
med mange salmer - nye og gamle. vi deltager selv i denne 
tourné, og vi må sige, at man ud over gode oplevelser også 
møder mange spændende mennesker. Brylle er godt repræsen-
teret ved denne salmemaraton, som arrangementet hedder. vi 
stiller med det største antal deltagere af alle sognene, typisk 
15-20 ud af omkring 80 deltagere. Måske hænger det sammen 
med, at vor præst, Dorthe terp, er idédame til arrangementet.

For ca. ½ år siden udkom et smukt hæfte, hvori alle sognets 
kirker er omtalt. Hæftet er på 72 sider og illustreret med talrige 
farvefotografier. Det koster kun 75 kr. og kan købes på Arkivet. 

om Brylle kirke skrives bl.a.: ”Højt beliggende i Brylle fanger den 
smukke kirke øjet”. Det er dog en sandhed med modifikationer. 
Jo, vor kirke er smuk, og den er også højt placeret i landskabet, 
som kirker normalt er, men Brylle kirke er desværre ikke helt 
synlig fra alle vinkler. Mange store træer skærmer for synet til 
kir-ken, selv om stormene har ryddet lidt ud iblandt dem. Nogle 
træer står på kirkens egen grund, andre på private grunde. 
Billederne viser kirken set henholdsvis fra syd (billede 1) og fra 
nord (billede 2). og så har i vel bemærket, at kirken er blevet 
nykalket og nu fremtræder hvid som sne. Men - de store sorte 
fugle sidder atter på deres hylde højt til vejrs og lukker gødning 
ud. Det driver ned ad kirkemuren, og så er der fin grobund for 
grønne alger. Derfor den lysegrønne farve. stormene Allan og 
Bodil flåede noget i taget, så teglsten blæste af, og det er ikke 
let at finde samme slags teglsten. Derfor lapperne på taget. 
Ole Sand 
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fællesbestyrelsesfOrMAND:

Jonas borchert-Jensen - tlf. 2990 8434 - Isa.j@ofir.dk

leDer Af lANDsbyOrDNINgeN:

trine traun - tlf. 3173 3100 - trtra@assens.dk

landSbyordnIngen

kalender brylle landSbyordnIng
27 . marts fra 18 .30 – 21 .30

Skolefest på Brylle skole . Alle klasser optræder

Uge 19

Emneuge for hele landsbyordningen . Emne: LandArt

D . 4 . december blev den nye vuggestue i Brylle åbnet .  
Det var med et par dages forsinkelse grundet byggeriet, 
som ikke var færdigt .
Nu er den færdig og de 4 første børn har indtaget de  
fantastiske rum. 1. marts kommer der yderligere 5 børn  
og snart er vi oppe på 12 børn, hvilket er det planlagte tal.
Vuggestuen i Brylle er  så stor, at den kan rumme 20  
vuggestuebørn, så det bliver vel også muligt at have mere 
end de planlagte 12, hvis behovet viser sig .
Af landsbyordningerne er Brylle vuggestue den med klart 
størst søgning, og at den bliver fyldt så hurtigt, under-
streger behovet .
Efter en hektisk opstart, er vuggestuen i skrivende stund 
nu ved at være helt færdig, og den er blevet indrettet, som 
personalet ønskede det. Alle er meget glade for, at det 
tidligere familehus, nu bruges som vuggestue .
Aldersspredningen i børnegruppen er ret stor, og persona-
let er meget opmærksomme på, at tilgodese alle .
Børnehavens legeplads bliver brugt, børnene hjælper med 
at fodre dyrene, og hurtigt er vuggestuebørnene begyndt 
også at lege med nogle af børnehavebørnene.
Der er gode udfoldelsesmuligheder, hvilket også fremgår 
af billederne .
Når børnene er indenfor, arbejdes med alle former for 
kreative aktiviteter .
Der laves varmt mad 3 gange om ugen, og i vuggestuen er 
der fuld forplejning. Køkkenet har fået den første smiley af 
fødevarekontrollen – sådan.
Der er flere billeder på børnehavens hjemmeside, som 
man også kan gå ind på via skolens hjemmeside .
Her kan vuggestuens velkomstfolder også læses .
Venlig hilsen 
Personalet

ny vUggeStUe I brylle  
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Vi gjorde det sidste år, og nu gør vi det igen, nemlig at 
samle alle førskolebørnene i Brylle, så de er samlet i  
Agerholm Børnehave. 
Det var en stor succes sidste år, og efter grundige over- 
vejelser og gode snakke, blev det bestemt, at de ældste 
børn fra Brylle Børnehave skulle starte i Agerholm Børne-
have pr. 1. december sammen med førskolegruppen der.
Det var nogle spændte og forventningsfulde børn, som 
mødte hinanden, og som nu for manges vedkommende 
skulle lære hinanden at kende . Det går forrygende . Der 
bliver leget på kryds og tværs, og der knyttes nye ven-
skaber, og vi har nogle gode faciliteter heroppe i Ager- 
holm, både ude og inde .
Vi ansatte, som følger børnene, kan se mange gode ting  
i denne sammenlægning .
Børnene får mulighed for at finde nye legekammerater, når 
børnegruppen udvides, og de får mulighed for sammen at 
deltage i førskoleaktiviteterne på skolen og i SFOen. Det 
bedste af det hele er, at den gruppe børn, der nu er sam-
men i Agerholm og skal i skole til sommer, lærer hinanden 
rigtig godt at kende, inden de starter i 0 . klasse .
Arne og Tina

Lørdag d. 25. januar havde børnene til den nye 0. klasse 
taget deres forældre med op på Brylle Skole til formid-
dagskaffe .
Indskrivningen foregik elektronisk, men vi er altid 
spændte på at se, hvor mange der dukker op . Som det 
ser ud nu, bliver den nye 0. kl. invaderet af 20 børn fra 
skoleårets start. Det er en dejlig klassestørrelse. 16 
elever forlader skolen fra 6 . klasse, så elevtalsmæssigt 
ser det fornuftigt  
ud . Prognoserne for de kommende år viser også, at 
elevtallet er svagt stigende . Set i lyset af, at elevtallet 
generelt er faldende i Assens Kommune, sidder vi åben-
bart på den grønne gren i Brylle.
Som det fremgår af billederne, havde eleverne deres 
første time i 0. kl., og de fik opgaver med hjem, som de 
kan arbejde videre på inden skolestarten .

ny 0. klaSSe fra aUgUSt 2014
Den skole, de nye elever møder, er en skole, som gennemgår 
ret store forandringer i øjeblikket.
Alle lokaler har i løbet af 2013 fået installeret interaktive 
tavler . Der er investeret omkring 200 .000 i legepladsen, og 
skolen har købt rigtig mange nye undervisningsbøger i bl.a 
engelsk, historie og natur/teknik . På skolen har vi en ide om, 
at bøger er bedre en kopier, som altid forsvinder i et stort hul 
i tasken .
Den nyeste investering, vi har foretaget, er indkøb af bær-
bare computere til eleverne i 6 . klasse . Det betyder, at disse 
elever har deres egen computer til rådighed hele dagen . 
Desuden er vi ved at købe iPads til indskolingen, så IT- mæs-
sigt er vi godt kørende.
Det bliver dejligt at byde den nye 0 . kl . velkommen efter 
sommerferien til en skole i forandring med bl .a . en længere 
skoledag .   EK

de ældSte børn 
         - i børnehaverne
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beboerforenIngen for brylle og omegn

ForMAND:

tommy Dalgaard, Mads Hansensgade 9
6475 1412 - 2946 6353 - tommydalgaard@mail123.dk

kAsserer:

Bjarne salgaard Andersson, Mads Hansensgade 7
2980 5112 - bjarne.s.andersson@hotmail.com

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

Anette Clemmensen, Hyldegårdsvej 12 - 2570 1698 
anettebrolykkepedersen@yahoo.dk

Hanne Winther, Tobovej 1 - 2714 1976 - hannew@ofir.dk

Bestyrelsen pr. april 2013

du kan betale de 125 kr. årligt i kontingent på  
netbank overførsel:   
reg.nr. 6810 konto nr. 1193602 

PS. husk at anføre gadenavn og husnummer.   
 
netbank via girokortbetaling : 
kort nr. +73  nr. 86411261 
husk at anføre gadenavn og husnummer.  

 
 







































På bestyrelsens vegne vil jeg gerne takke de mange hus-
stande, der valgte at blive medlem i 2013 . Det har været til 
stor hjælp og et godt økonomisk grundlag for vores aktivi-
teter i 2013 . 

Vi håber meget, at du/I vil støtte os igen i 2014. 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 .

Hele grundlaget for foreningens aktiviteter er medlems- 
kontingentet, så når vi igen i 2014 bliver mange medlem-
mer, kan vi fortsætte med at arrangere fællesspisning i for-
samlingshuset, Sct. Hans på det grønne, løbende vedlige-
holde legepladsen og foreningens udlejningsting, og vi vil 
selvfølgelig også fortsat støtte op om Brylles flotte lokalblad  
”BrylleBorgeren” og meget mere . Ting der alle er med til at 
gøre denne lille by til et godt sted at bo. 

Så fortsæt endelig med at støtte BBF, så skal vi nok gøre 
vores til, at der bliver lavet spændende aktiviteter og tilbud .

Venlig hilsen 
Formand Tommy Dalgaard

på glædeligt gensyn
Hanne Winther og Anette Clemmensen

be
bo

er
fo

re
nI

ng
en

14











tre korte FrA kNuD

Marie, 72 aar, var ved lægen med et par smaaskavanker, som efterhaanden bekymrede hende lidt. Der var des-værre ikke saa meget lægen kunne gøre ved det. Jeg kan jo ikke gøre Dem yngre, Marie, Nej, men det var nu ogsaa ældre, jeg ville blive.

Ferie på Fyn

Moderne lejligheder med alle faciliteter
Pool • Billard • Fiskesø • Skov og natur

info@ferie-fyn.dk • www.ferie-fyn.dk

KJÆRSGAARD  ferielejligheder
 Tlf. 22470777 / 22353207

19

Bedstefaderen var flink til at tage sit barnebarn med i kirke,  men det skete lidt for tit, at den gamle faldt i søvn.
Saa en dag siger præsten til drengen: - Hvis I kommer i kirke paa søndag, saa skal du faa en 25 øre hver søn-dag, hvis du vil prikke din bedstefar i siden, hvis han saadan, ligesom fal-der lidt hen. 

Det var en aftale! Det gik godt nogle uger, men indimellem faldt den gamle i søvn igen. - Du kan ikke blive ved med at faa 25 øre om mandagen, din bedstefar sover igen.
- Ja, men bedstefar giver mig 50 øre for at lade være med at prikke.

Hans Peder var i forbindel-
se med en ejendomshan-
del kommet i en gevaldig 
diskussion med sagføreren. 

Pludselig slog advokaten, 
som han gerne vil kaldes, 
næven i bordet og raabte:

- Du er en kæltring. 

- Ja det kan godt være, 
men saa er jeg født saa-
dan. Jeg har i hvert fald 
ikke læst mig til det.



vernInge hUSflId

oPfordrIng tIl alle forenInger

kom og gør hInanden gode I brylle
Brylle skole og Verninge husflid gentager successen  

og deltager i Assens kommunes arrangement 

vI gør hInanden gode 
d. 31. maj 2014

vi opfordrer alle foreninger og private til at deltage og være med 
til at sætte Brylle på landkortet.

kom til informations- og opstartsmøde 
d. 12. marts 2014 kl. 17.30

er arbejdstitlen på et projekt som Verninge Husflid er ved 
at stable på benene .

Formålet er at lave et fælles forskønnelsesprojekt, en 
skulpturskov, primært af naturmaterialer .

Centralt placeret mellem institutioner, skole og by er der 
en lille ung skov kaldet Fællesskoven . Her igennem går 
en sti som gør at man kan færdes mellem by og skole 
udenfor befærdede veje . Skoven bliver desværre brugt alt 
for lidt, men stedet er oplagt at bruge til flere aktiviteter 
og kunne med fordel bruges mere som bindeled mellem 
byen og skole/fritidsområdet .

Fællesskoven skal forskønnes med landskabskunst, 
som laves i et tæt samarbejde mellem Verninge Husflid, 
Brylles borgere og foreninger, musikskolen, (pensionist-
foreninger, idrætsforeninger mv .) Landsbyordningens  
voksne og børn. Skolebørnene inddrages og projektet  
kører gennem en hel emneuge (skolen), hvor børneha-
verne deltager i videst muligt omfang . Alle lokale inte-
resserede inviteres til at deltage, der inddrages lokale 
kunstnere og evt . andre eksterne undervisere til at 

inspirere og undervise alle deltagende voksne og børn 
i projektugen . Skulpturskoven indvies for hele byen ved 
arrangementet ViGørHinandenGode i maj 2014.

Der bliver brug for aktiv deltagelse af byens borgere 
både i idefasen og i selve projektugen . Præcis hvordan 
hjælpen skal bruges er ikke klart endnu, men der vil med 
stor sandsynlighed blive brug for at få transporteret sten 
og jord . Lån af traktor / gravemaskine (incl . Betjening) 
Forplejning til de arbejdende . Lokale håndværkere til 
specialopgaver . Fotografering . Osv .

Efterfølgende vil “skulpturskoven” være til fornøjelse og 
glæde for hele lokalsamfundet og kunne bruges som 
udflugtsmål, samlingssted til f.eks. Skt. Hans etc.

Ved at lave et fælles forskønnelsesprojekt, vil man kunne 
styrke samarbejde og opbygge lokale partnerskaber . og 
understøtte fællesskabsfølelse og ejerskab mellem byens 
borgere, foreninger og Brylle Landsbyordning og også 
gerne byens erhvervsdrivende .

Verninge husflid

verdenSkendt kUnStner Sætter gang I kUnStSkov (kUnStProjekt) I brylle
Den langelandske/sicilianske Land-Art- kunstner Alfio Bonanno, som er kendt for store kunst-
installationer rundt om i verden, kommer til Brylle for at ”sparke” gang i lokalt naturkunst-
projekt.

Sæt brylle På land-art-kortet
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Verninge Husflid - Kurser 2014

Yderligere oplysninger/tilmelding • www.verninge.husflid.dk • www.aftenskolenu.dk • Tlf. 64762294 • mail: verninge@husflid.dk
Unge under 18 år - 25% ved deltagelse i holdundervisning (ikke instrumentalelever og billedskole)

Kursusnavn Start Tid Sted Underviser Lektioner Pris

BØRN OG UNGE - BILLEDSKOLE:

Billeder der fortæller 29. januar 13 .30 Husflidshuset ved Brylle Skole Karin Hald 24 625

Billeder med liv og lyst 29. januar 15.50 Husflidshuset ved Brylle Skole Karin Hald 24 625

DAG- OG AFTEN:

Hatha yoga 07. januar 08.30 Erhvervsparken, Tommerup St. Carina Cecilia Saatterup 36 1.225

Vinyasa/hatha yoga 14. januar 17.00 Erhvervsparken, Tommerup St. Carina Cecilia Saatterup 24 816

Vinyasa/hatha yoga 08. januar 19.00 Erhvervsparken, Tommerup St. Carina Cecilia Saatterup 36 1.225

Vinyasa/hatha yoga 08. januar 17.15 Erhvervsparken, Tommerup St. Carina Cecilia Saatterup 36 1.225

Møbelpolstring 09. januar 19.00 Brylle Skole Hardy Henriksen 30 1.020

Moderne frit broderi 26. februar 19.00 Brylle Skole Sasia Ingvartsen 18 615

Bliv din egen engergikonsulent 23. januar 19.00 Brylle Skole Keen Miljø- og energirådgivning 15 510

SANG- OG MUSIK:

Holdundervisning

Fionia- folkemusikbigband 14. januar 19.30 Brylle Skole Keld Nørgaard Kristensen 23 300

”13 rigtige” - rytmisk kor 13. januar 19.30 Tallerupskolen Karen Mose 35 400

Seniorkor 10. januar 14.00 Tallerupskolen Lars Enegård Nicolajsen 35 400

Soloundervisning

Klaver - klassisk 07. januar 14.00 Tallerupskolen Ellis Bjørk 14 1.185

Klaver - rytmisk 07. januar 17.00 Tallerupskolen Lisbeth Øster Müller 14 1.185

Solosang 07. januar 17.00 Tallerupskolen Lisbeth Øster Müller 14 1.185

Violin - klassisk 08. januar 16.00 Tallerupskolen Leif Bjørk 14 1.185

WEEKEND:

Billedmageri 24. januar 19.00 Verninge Skole Ulla Storm 15 510

Filt for alle 25. januar 09.00 Verninge Skole Mette Østmann 14 475

Genbrugsfilt 25. januar 09.30 Husflidshuset ved Brylle Skole Else Marie Schjerning 12 410

Skrotsmykker 31. januar 18.00 Brylle Skole Jette Nørskou Petersen 12 410

Trædrejning 08. marts 09.00 Husflidshuset ved Brylle Skole Ejler Viggo Lungskov 16 544

Gækkebreve 08. marts 09.00 Husflidshuset ved Brylle Skole Sonia Brandes 8 275

Pileflet 28. marts 17.00 Husflidshuset ved Brylle Skole Marianne Landrock 20 680

Akvarel for Begyndere 12. april 09.00 Rytterskolen Brylle Birgit Clausen 14 475

Modellering af kagepynt 16. marts 10.00 Brylle Skole SabineWinther Rahbek 5 175

FAMILIEKURSER:

Klip Gækkebreve 05. april 11.00 Husflidshuset ved Brylle Skole Karin Hald 3 100

Pynt af cupcakes 15. marts 10.00 Brylle Skole SabineWinther Rahbek 3,5 120

Smykke- & tekstil værksted 02. februar 10.00 Erhvervsparken, Tommerup St. Carina Ceilia Saatterup 6 200

Kreative dage på Lilleskov Teglværk 15. juli 09.45 Lilleskov Teglværk Kontakt os for nærmere oplysninger 20

(nærmere program klar ca. 01.05.14)

DEBATSKABENDE ARRANGEMENTER:

Inklusion og systemisk tænkning 04. marts 19.00 Brylle Skole Tacha Elung 100

AKTIVITETER:

Kreative aftener 15. marts 19.00 Brylle Skole Ingen undervisning - vi hjælper hinanden 0 0

onsdage ulige uger indtil 09.04.

vigø/higo
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Jeg er født i Nr. Lyndelse i september 1938. Den 1.febru-
ar 1941 flyttede mine forældre til Brylle til den adresse, 
der i dag er Kirkestræde 2 . Dengang hed den lille rund-
del med de tre huse ”Holmen” . Det var en meget streng 
vinter i 1941. Jeg husker helt klart en del fra mine første 
leveår i Nr. Lyndelse, men ikke så meget fra de første år  
i Brylle . Dog kan jeg huske, at jeg gik rundt på Kirke- 
pladsen i dynger af sne . 

Tyskerne havde jo okkuperet landet, og på Bryllegård var 
der kommet en deling tyske soldater . De kom fra Øst-
fronten og så noget miserable ud . De havde deres eget 
feltkøkken med, et enormt skrummel på jernhjul, som de 
fyrede op med brænde . Det stod midt på gårdspladsen, 
og der sad de og spiste deres mad. Deres delingsfører 
var en høj, flot mand. Han insisterede på, at Poul (Poul 
fra Bryllegård) og jeg hver formiddag skulle modtage 
tyskundervisning. Han løftede os op at sidde på en vogn, 
som stod der, og vi modtog undervisning i tysk hver dag 
fra kl. 10 til 10.30. Når vi var færdige, fik vi hver 15 øre til 
en rund is, som vi købte hos Tove og Lene Nymann, der 
dengang havde butik nederst i Ryttergade . Jeg tænker tit 
på, at den høje flotte mand måske har haft et par drenge 
et sted i Tyskland, som han vel ingen kontakt havde med 
dengang .

erlIng hanSenS  
erIndrInger

erling Hansen er en af de personer i Brylle der, takket  
være en god hukommelse og et indholdsrigt liv, har 
meget at fortælle om fra sin tid i Brylle. Nu er han mulig-
vis ikke kendt af alle i Brylle, men når jeg oplyser om, 
at det er den erling, der sammen med sin kone og en 
lille fornem langpelset sort hund, bor i det store murer-
mesterhus på toftevej 15, så ved alle, hvem det er, der 
beretter her nedenfor.
Ole Sand

Gestapo havde hovedkvarter, der hvor Brylle Møbelfor-
retning nu ligger . Vi mærkede ikke noget til dem, udover 
at de havde mange biler og gik i lange sorte læderfrak-
ker. Den 20. februar 1944 skød luftwaffe et engelsk 
bombefly (en B52) ned ved Vibæk. Jeg stod ude i haven 
og så, hvordan flyet eksploderede, og pludselig hang der 
7-8 hvide faldskærme i luften . Min mor skreg helt vildt, at 
jeg skulle komme indendørs, men så kunne jeg jo ikke se 
noget . En tysk patrulje på cykler hentede en af de over-
levende, der havde skjult sig på Brylle Mejeri . Flyveren 
gik op ad vejen i sine store støvler, eskorteret både for og 
bag af tyske soldater med trukne geværer . Besættelses-
tiden var nogle år med så megen sne, at der i marken på 
Toftevej 14, hvor vores datter, Maud, har sine heste, altid 
blev opsat snehegn, og med vind fra øst med snefygning  
blev der driver af overnaturlig størrelse. Der har jeg løbet 
på ski ovenpå telefonledningerne, som dengang var mon-
teret på pæle, ned ad Toftevej .

Den 4 . maj 1945 
kom befrielsen, 
og de tyske 
soldater hoppede 
og dansede som 
vilde af glæde . De 
slap jo for igen at 
blive sendt til Øst-
fronten . Våbnene 
blev smidt i en 
stor stak, og der  
trampedes på 
dem . Nogle dage 
senere begyndte  
soldaterne at gå 
mod grænsen, og 
jeg mindes endnu 
den elendighed, 
de udviste .

I 1945 startede 
jeg i Brylle for-
skole (Ryttergade 
4), hos frøken 
Johanne Andreasen. Hun havde et godt tag på børnene, 
og vi forgudede hende . Hun var også orga-nist ved Brylle 
kirke i en hel menneskealder. Vores første Ole-Bole bog 
var med gotiske bogstaver – altså krøllede hieroglyffer. 
Vi skrev latinske bogstaver, men læste gotiske . Grunden 
til dette var nok de vanskelige forhold med levering af 
ordentlig undervisningsmateriel . I dag næsten 70 år efter 
læser jeg stadig de krøllede bogstaver lige så godt som 

Erling Hansen i skole.
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latinsk skrift . Vi gik i skole hver anden dag, så det gav 
os tid til at lege, alt det, vi ville . Det kunne også ske på 
hovedvejen, for der var næsten ingen trafik.

Efter tre år hos den rare frøken Andreasen skulle vi flytte 
over i Rytterskolen til lærer Østergaard . Der skulle vi gå 
i fire år. Jens Østergaard var en helt anden type end den 
rare lærerinde, vi havde gået hos tidligere . Han slog med 
alt, hvad han kunne få fat på . Violinbuen og to linealer 
var hans foretrukne våben . Han bankede den skarpe 
kant af linealen ned over øret. Det gik helt galt en gang, 
da Erik Jørgensen, senere Erik på Holmegård, var så 
uheldig, at øret på det nærmeste blev flået af. Det hang 
kun i øreflippen, men det må jo være blevet sat fast igen. 
Jens Østergård havde dog blik for kvindelig skønhed, og 
især de store piger, der havde fået kvindelige former, tog 
han sig meget af. Han skulle lige løfte dem o.s.v. I dag 
ville han være blevet suspenderet omgående . Han havde 
det dog ikke let, idet både hans første og anden kone 
døde af kræft, hvortil kom at der var en del stridigheder  
i hans familie .

Vi var 17-18 børn i skolen, og vi var inddelt i lille tredje og 
store tredje samt lille fjerde og store fjerde . Skoletiden 
var kl . 8 .00 til 15 .00 .  
Dagen startede med 
salmesang, derefter 
bibelhistorie og så en 
halv times katekismus . 
Hver anden dag året 
rundt var der 1½ times 
religions-undervisning . 
Det var ikke noget for en 
rask dreng, der måske 
også havde lidt ”damp” 
i bagagen . En gang om 
ugen var der gymnastik 
på skemaet . Det foregik 
på den måde, at nogle af 
eleverne slæbte bukken 

frem, og Østergård tog sin lommekniv frem og skar 
sig en gren fra pilehegnet, som omgav skolegården . 
Grenen brugte han til at tæske de genstridige, der 
havde lidt svært ved at komme over bukken . Nogle 
elever var ordblinde, og de fik at vide, at de var dumme. 
Så var den sag klaret . Lokalet blev opvarmet med en 
gammel kakkelovn, og der blev fyret med tørv, der 
ikke altid var helt tørre. Derfor kunne det godt ryge en 
del, men så åbnede Østergård vinduerne, og så blev 
der koldt i lokalet . Der var ingen badeforhold, ej heller 
bespisning . Forældreengagement var der praktisk taget 
ikke noget af. Én gang om året var der skoleudflugt. 
Den gik ofte til Himmelbjerget eller til Fanø. Trans-
porten foregik med damplokomotiv fra Tommerup Sta-
tion . Til jul var der opstillet et juletræ i klasseværelset, 
og der blev sunget nogle julesalmer .

Som nævnt gik vi i skole hver anden dag og havde så 
de øvrige dage i ugen til fri rådighed. Det betød, at vi 
kunne lege . Da vi blev lidt ældre, begyndte vi at arbejde 
på gårdene rundt omkring . Det var i ordets betydning 
rent børnearbejde, men vi kunne lide at tjene nogle 
penge, og så gjorde det ikke så ondt. Jeg kørte med 
aviser for gamle Andersen, Leo Nymanns far . Hver 
onsdag kørte jeg på en gammel jerncykel rundt i syv 
kirkesogne med blade og aviser . Al den foretagsomhed 
resulterede i, at jeg havde 1 .200 kr . på bankbogen, da 
jeg blev konfirmeret. Det var mange penge dengang, 
idet en årsløn for en heltidsbeskæftiget typisk var på 
ca . 600 kr . 

Fortsætter...
Erlings beretning afsluttes i næste nummer af BrylleBorgeren

KIrkestræde 1

KIrkestræde 2

erIndrInger...
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Det at have et godt helbred og befinde sig godt er nødven-
dige forudsætninger for et godt liv . Det er desværre ikke 
alle beskåret, men noget kan vi heldigvis selv gøre. Vi har 
en meget intelligent krop, der hele tiden sender signaler til 
sin ejermand/dame for at opnå formålet . Kroppen holder 
hele tiden sin herre/dame ajour med dens øjeblikkelige 
status. Det er meget vigtigt at være lydhør over for disse  
udmeldinger, da det ellers kan gå galt . Det kan være signa-
ler om træthed, madlyst (og ofte til noget bestemt), smer-
te, tørst, lyst til at bevæge sig, menneskeligt samvær osv. 
Er du klog, er du lydhør over for signalerne. Er du uklog og 
sidder signalerne overhørig, eller værre - undertrykker dem 
kunstigt, typisk med medicin, kan det få kedelige konse-
kvenser . Vær også opmærksom på, at al medicin har bi-
virkninger, hvoraf nogle er kendte, andre ikke . Nogle viser 
sig hurtigt, andre senere .

Naturligvis er denne fremstilling firkantet, og mange  
mennesker skal have medicin mod et onde, deres krop 
ikke selv kan klare, men vi er alt for mange, der 
indtager for meget og også unødvendig me-
dicin . Jeg tænker ikke mindst på smerte-
stillende medicin, sovepiller, slankepiller, 
antibiotika, kolesterolsænkende medi-
cin og såkaldte lykkepiller . Oveni kom-
mer så en række for de fleste af os 
helt nyttesløse, smart annoncerede 
kosttilskud som f.eks. fiberpiller,  
Q 10, proteinpulver og vitaminpiller, 
der, bevares, ikke har helbredstru-
ende bivirkninger, men alene virker 
slankende på pengepungen .

Det burde være overflødigt at adva-
re mod de farlige og vanedannende 
medikamenter som f .eks . kokain, 
heroin og amfetamin . Og hold dig 
fra dopingmidlerne . De vil give dig 
problemer .

Lyt til din umanipulerede kloge krop og gør det til en vane, 
en god vane, at spise varieret og sørg for at holde alle dine 
fysiske færdigheder ved lige. Det sidste gøres ved jævnligt 
at motionere alle musklerne, små som store . Vor intelligente 
krop opfatter en manglende brug af bestemte muskelgrup-
per som tegn på, at de er overflødige, hvorfor de ikke opret-
holdes, men svækkes . Vor krop bruger nemlig energi på at 
opretholde/vedligeholde alle vore bestanddele, men den 
holder kun funktionen ved lige i dem, hvis den fornemmer,  
at vi bruger dem . Tænk blot på, hvad et længere hospitals- 
ophold gør ved vore muskelgrupper, fordi vi ikke bruger dem. 

Men de genopbygges, hvis vi viser kroppen, at vi bru-
ger dem .

En del mennesker er meget modtagelige for 
deres krops signaler om lyst til spiritus og røg. 
Den slags er ikke kroppens ægte signaler, 
men vanesignaler, der er installeret, fordi vi 
har fodret kroppen i længere tid med disse 
for kroppen fremmede (og usunde/skadelige) 
stoffer. De signaler behøver vi ikke at følge 
slavisk, i hvert fald ikke i stor målestok .

Men – fanatisme er ikke godt . Lidt må vi nok 
falde i! Der skal være plads til en søndags-
snaps, et par glas rødvin, flødeskumskager, 
småkager og også kanelsnegle, lakridspiber 
og krumme agurker . Det skal jo også være 
sjovt og festligt at leve .

Venlig hilsen og godt helbred 
Ole Sand 

et goDt liv 
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klargøring til syn
rustarbejde
Forsikringsskader
Bremser og styretøj
service

Autogården tommerup
v/ Frank Hansen 
tallerupvej 6
5690 tommerup st.
Mobil 30117631
Fastnet 64761412

BrylleBorgeren er med dette nummer udkommet 7 gange, og vi er glade for at konstatere, at interessen for 
bladet er stor. redaktionen har gjort sig nogle tanker om indholdet af de fremtidige numre. ud over at bringe den 
information, bladets interessenter ønsker, vil vi også regelmæssigt bringe et kunstnerportræt, historien om en 
kendt bygning, hus eller gård, og/eller en beretning om en kendt brylleborger. Dette udelukker naturligvis ikke, 
at andre interessante emner kan tages op. 
Har du en idé om noget, der kunne være relevant for BrylleBorgeren at bringe, hører vi gerne fra dig.

redaktionen

brylleborgeren

Se film på STARK.dk

“ KompRomiS... 
deT fungeReR iKKe foR mig”

Martin Agerbo Murermester

STARK Tommerup 
Møllebakken 34 • 5690 Tommerup • Tlf. 6376 1200 

Tommerup_Profil_A6.indd   1 10/31/12   2:30 PM
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Hvad er din begrundelse for, at få installeret fjernvarme?
Det primære argument for at jeg vil vælge fjernvarme er, 
at huset bliver mere attraktivt når det engang skal sælges, 
men den forventede besparelse vejer også tungt .
Med et gasforbrug på ca . 1800 m3 om året forventer jeg at 
spare i størrelsesordenen 6.000 kr/år.
Det giver en tilbagebetalingstid på omkring 13 år, hvilket 
nok er lang tid, men igen tror jeg, at huset bliver mere at-
traktivt og at værdien stiger .
Det vil i det hele taget være til gavn for hele byen, hvis der 
er nok der melder sig til .
De unge mennesker der forhåbentlig engang skal overtage 
vores huse vil have meget fokus på energi-udgifter/energi-
mærkning og forsyningsforhold . Hvis der er fjernvarme fra 
Odense vil området heller ikke blive betragtet så meget som 
udkants Danmark .
Fossile brændsler, som naturgas vil på længere sigt blive 
faset ud og så skal vi alligevel ud at finde andre alternativer.

Se bare dem der har oliefyr, de er snart på den og skal have 
fundet på noget nyt når deres anlæg ikke dur mere .
Var andre alternative opvarmningsmåder inde i dine over-
vejelser?
Jordvarmeanlæg kunne godt være interessant, men vi har 
ikke nok grundareal og vi gider heller ikke grave hele haven 
op .
Luft til vand varmepumper, som også kan være et alterna-
tiv tror jeg ikke på, da økonomien bliver for dårlig.
Så kunne man overveje træpillefyr, men jeg tror priserne på 
træpiller vil stige voldsomt inden så længe .
Tænk bare når de store europæiske kraftværker begynder 
at fyre med træflis og så gider jeg egentlig ikke at skulle 
have besværet med at håndtere pillerne og asken .
Det er svært at spå om fremtiden, men med et fælles 
forsyningsanlæg har man mulighed for at omstille mellem 
forskellige energiformer .
For eksempel kan man installere store varmepumpeanlæg 
eller solvarmeanlæg med god effektivitet, hvis det bliver 
attraktivt eller fyre med hvad som helst når som helst . Det 
kan vi ikke selv gøre ude i vores huse.
Hvad er dit råd til Brylleborgerne?
Se annoncen i Brylleborger for Fjernvarme Fyn, og få jer 
meldt til . Jeg tror mange overvejer men venter . Det er nu 
man skal beslutte sig .
EK

derfor Skal dU have fjernevarme

Brylleborgeren har besøgt Jørgen og  Marianne  
på MadsHansensgade nr. 34 i Brylle.

De har et fjernvarmeflag stående i indkørslen, og 
har derfor sagt ja til, at få installeret fjernvarme.

26



• Hvidevarer
• El artikler
• Belysning
• Køkken

• Bad
• Brugskunst
• Små-El
• Garderober

Knarreborgvej 30 ∙ 5690 Tommerup ∙ Tlf. 64 75 16 40
Fax 64 75 18 58 ∙ www.eldoradoweb.dk

Jeanette John Mark Per Simon Thomas Bastian

Det er
fagmanden,
der er

bagmanden!

guld · sølv · ure
tallerupvej 26 · tommerup st. · tlf. 64 76 33 80

kunde-  bag forretningen
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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

Åbningstider:
Mandag-fredag kl. 09.00-17.30
Lørdag kl. 09.00-12.30



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
28
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Glasarbejde • Nybygning • Tilbygning
Ombygning• Tagarbejde • Renovering
Speciale: Døre og vinduer efter mål

TalleRupvej 49 · TOmmeRup sT. · 5690 TOmmeRup

Tommerup
Tømrer & Snedker

64761075 81751020

 

        Bilka 
 

 

3L-Ludvigsen A/S  Vibækvej 100  5690 Tommerup 

WWW.INTERSPORT.DK

w
w

w.interspo
rt

.d
k

SHOP PÅ

Fritidssæt
Overdel med lynlås 
og bukser.
Børnestr. 12-16 år,
dame. XS-L 
Normalpris 849,-29995

 

SPAR 
 550,-FRIt VALG

FRITIDSSÆT

Totalentrepriser · Bygningsrenovering · Om- og tilbygninger
Kirkekalkning · pejse · Badeværelser · Reparationer

MUrerMeSTer
Henrik SvenDSen

ToMMerUp ST.

Tlf. 64762601 / 40164208



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

Åbningstider:
Mandag - Fredag 05.00-20.00
Lørdag - Søndag 05.00-18.00

64 76 11 16
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NYT SYN Tommerup
Tallerupvej 8 . DK-5690 Tommerup

Tlf: +45 64 76 10 13

www.nytsyn.dk

www.brylle-tomrer.dk

Her bygger



Brylle AutoBrylle Auto
v/Kent Højmark

Plouggårdsvej 18 · Brylle
Tlf. 64 75 15 08 · www.brylleauto.dk

Vaskehal åbent 7.00-22.00

• Affald fjernes med grab

• Containere udlejes

• Grus, sten og muldjord leveres

Brylle Industrivej 9
Brylle - 5690 Tommerup

Tlf. 6475 1415
Mobil:  2043 3922

Mail: sh@arnenielsenbrylle.dk

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
Ryttergade 11 · Brylle
5690 Tommerup 
Tlf. 70 23 05 33 Fax 64 43 25 33
Åbent efter aftale

Albanigade 15
5000 Odense C

Åbent alle hverdage
E-mail: hlr@advobo.dk
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Lidt ud over  
det sædvanlige

Tommerup St.
Tallerupvej 16
5690 Tommerup
Tlf. slagter 64 76 15 76 
Tlf. kontor 64 76 14 18
Fax 64 76 14 21
Giro 3 00 66 11

   

T.T MULTISERVICE 
Levering af kød og grøntsager 

Mad ud af huset 
Tlf. 25 17 60 80 

torben.alex@jubii.dk 

Smart tøj og sko
vi har bl.a. Bessie, frandsen, fransa,

infronT, 2-Biz, reMind, peppercorn, Skovhuus, 
Sol-Design og Triumph

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



Hyldegårdsvej 1 · 5690  Tommerup · Tlf. 64 75 12 11 Dejlig lokalt til daglig...

HANSJUELJENSEN
VOGNMAND & ENTREPRENØR

AUT. KLOAKMESTER
Dannesbovej 54 Brylle

5690 Tommerup

Tlf. 65 96 19 26

Alt i entreprenørarbejde udføres
Multitrækkere
Kranbil med grab
Bortkørsel af al affald
Affaldscontainere
Træfældning

Traktor m/fejekost
Nedbrydning
Udgravning
Planering
Snerydning
Gravemaskine/minigraver

NYT Spuling og Kloak TV
Speciale - omfangsdræn og udvendig isolering af kældervægge

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

Lillesmedens VVS
autoriseret vvs installatør
Erik Hansen
Ternevej 21 · 5690 Tommerup

Telefon 64 75 11 12
Mobil 24 44 67 15


