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Fyns Almennyttige Boligselskab bygger i
Krybilyparken
FAB har overtaget, viderebearbejdet og gjort klar til at bygge seniorboliger i
Krybilyparken. Bebyggelsen består fortsat af dobbelthuse. Der er bare suppleret med 5 stk. mindre rækkehuse, således at bebyggelsen henvender sig
til en bredere beboergruppe. Alle boliger bliver tilgængelighedsboliger, som
indebærer niveaufri adgang, samt at badeværelser får et større manøvreareal. Boligerne udføres som lavenergiklasse BR10-2015.
Der er følgende boligfordeling:
2-rums bolig
5 stk. á 74 m2   =
3-rums bolig 	
14 stk. á 95 m2 =
Areal i alt		

370 m²
1.330 m²
1.700 m²

Den foreløbige husleje er fastlagt til henholdsvis ca. kr. 5.400/
md og ca. kr. 6.100/md., men fastlægges endeligt senere på året.                                                       
Byggestart forventes i starten af marts 2017.
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Der er ikke udarbejdet illustrationstegninger, men du kan kikke på
situationsplanen, så du kan få et overblik over byggeriet.

s e v o r e s h j e m m e s i d e w w w . b r y l l e b y. d k

INDLÆG
til næste blad skal være
redaktionen i hænde senest
den 30. april 2017
eigilkri@gmail.com
Bladet udkommer 4 gange årligt
1/3 - 1/6 - 15/8 - 1/12

Leder

For mig

er Brylle

ikke en by,

Brylle er en

følelse

Ulrik og jeg var som nybagte forældre godt trætte af det pulserende metropolbyggeri i Odense og de 45 kvm, der udgjorde
vores studielejlighed. Vi begyndte derfor at snuse til boligmarkedet og fandt den her lille plet på landkortet. Et besøg på
Ternevej gjorde udslaget. Det var et perfekt hus med en stor
kælder, der kunne danne ramme om vores lille iværksættervirksomhed, HALL AUDIO, der producerer trådløse lydforstærkere
til højttalere.
Da vi flyttede ind i april 2015, fik jeg en mærkelig følelse, da jeg
skulle handle i Dagli’Brugsen, og indkøbsvognen ikke krævede
mønter, men bare stod frit tilgængeligt. Den her følelse ulmede
længe, og i efteråret 2016 inden Ulrik fyldte 30, fik jeg endelig
sat ord på den.
Jeg havde købt et brugt køleskab til Ulrik - sådan en Amerikaner,
der ca. vejer det samme som vores hus. Jeg fik lavet en skide
god deal, så det blev fragtet fra KBH. Men det kom ikke på det
aftalte tidspunkt, og chaufføren ringede ikke til mig. Dagen efter
leveringen skulle have fundet sted, og jeg havde mistet overblikket over, hvor mit køleskab befandt sig, var jeg på vej i dagpleje
med Alexander. Han råbte pludselig ”Moooar, lasserbil. Mig se”.
Det havde sønnemand sørme ret i, en kæmpe lastbil holdt for
enden af Ternevej, og chaufføren løb frem og tilbage. Vi gik hen
for at kigge på lastbilen, og her overhørte jeg chaufføren sige
”kühlschrank”. Et øjeblik var jeg tilbage i tysktimen i 7. klasse.
Fuck. Det var jo mit køleskab!!! Men hvorfor blev det leveret af
en ægte lastbil kl. 7 om morgenen?! Jeg panikkede og forsøgte
med tyske gloser i bedste The Julekalender stil at forklare manden, at det skulle leveres ved Dorthe, så Ulrik ikke kom hjem til
en for tidlig gave. Jeg løb over og jog Dorthe ud af sengen, men
så opstod næste problem.
Chaufføren forventede en palleløfter, ellers kunne køleskabet
ikke komme af lastbilen. Jeg er ikke typen, der har en palleløfter
i værktøjskassen... Jeg løb derfor over til en anden nabo, Lena,
jeg vidste havde en sækkevogn. Jeg kunne godt se, at den var
temmelig langt fra en palleløfter og meget lille og i stykker. Men
på en eller anden måde lykkedes det chaufføren at få bakset
køleskabet ud af lastbilen med den.

Her kom så næste udfordring, køleskabet blev sat midt på
vejen, og chaufføren var bagud i tidsplanen, så han blev nødt til
at overlade køleskabet til to kvinder i nattøj, en ødelagt sækkevogn, en temmelig irriteret knægt, der gerne ville i dagpleje og
en lettere panisk Marie-Louise, der ikke havde den fjerneste ide
om, hvordan køleskabet nogensinde ville forlade vejen.
Klokken blev 7.30, og jeg konstaterede, at sækkevognen var
mere død end levende. Dorthe tilbød at aflevere Alexander i
dagplejen, mens jeg ringede til Brugsen og forklarede situationen. Da Jan var færdig med at grine, sagde han, at vi kunne
komme og låne en sækkevogn. Så Dorthe tog en fancy én
med retur, mens jeg sad midt på Ternevej med en orange kegle
og holdt vagt ved køleskabet. Vi havde trods alt opstillet en
forhindring midt på vejen i et tidsrum, der kun kan betragtes
som myldretid selv for Ternevej. Dorthe og jeg forsøgte herefter i
en time at flytte på det åndsvage køleskab. Vi var for slappe.
Vi tilkaldte igen Lena, så vi var tre om opgaven. Vi var stadig for
slappe.
Vi fik dog rykket køleskabet lidt mod kantstenen. Her opdagede
vi, at der var hjul under køleskabet… På dette tidspunkt var vi
alle tre relativt psykisk nedbrudte og opgav drømmen om at
rulle det indenfor. Så vi vurderede, at det stod rigtig fint langs
kantstenen, og mændene kunne overtage opgaven, når de kom
hjem. Vi gik derfor hver til sit og aftalte at mødes foran køleskabet, der var indhyllet i fødselsdagspynt og orange kegler, ved
fyraften. Da stod der så en hel flok naboer med en dåseøl i den
ene hånd og et flag i den anden og ønskede Ulrik tillykke med
de 30 år. Ulrik var færdig af grin ligesom resten af tilskuerne, da
vi fik berettet om perlerækken af begivenheder, der fik placeret
et køleskab langs kantstenen. Det var dét øjeblik, at den der
følelse, der havde fyldt i maven, kom op til overfladen og skreg
”HJEM” i mit hoved. Alle de mennesker, der stor omkring os,
indkøbsvognen, der ikke kræver mønter, sækkevognen, jeg bare
kunne låne af Jan, naboen, der kommer og fjerner edderkopper,
når jeg er alene hjemme, hjælpsomheden og fællesskabet.
Det er Brylle for mig. Det er en følelse af hjem og en følelse af at
høre til.
Marie-Louise Larsen – Ternevej 25
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HJERTESTARTER NU OGSÅ I RENDER
Danmark Dejligst med Rasmus Nøhr og Bo Ewers
i spidsen lagde jo i august 2016 vejen forbi Tommerup Rideklub i Render og gav en fantastisk
koncert.
Rideklubben og byen havde her lidt indtægter ved
bla. kaffe og kagebod, parkering, ponyridning og
ikke mindst velvillige sponsorer.
I Rideklubben er det blevet besluttet, at en stor del
af denne indtægt går til en hjertestarter med tilhørende udendørs skab. Det var en lidt stor mundfuld for klubben alene. Men med tilskud fra både
Brylle Lokalråd, Render By, Lokalrådet Skrattelauget, og Tommerup Rideklubs Støtteforening
kunne hjertestarten med skab indkøbes.
Når dette læses, er hjertestarteren for længst
hængt op på bindingsværksladen ud mod Toftevej
i Render.
Stor tak til alle, som har bidraget økonomisk til
projektet.
Jeg tror, at mange i Render By og opland er glade
for, at der nu også er en hjertestarter i området.
Pva. Tommerup Rideklub
Kjeld Frederiksen
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Verninge husflid
Sommerferiekursus

Sommerferiekursus i billedskolen i uge 26
kl. 10-14 på Tobovej 43 ved Brylle skole
Underviser Karin Hald

NYT NYT fra Husfliden
Børneyoga

Børneyoga er leg og kreativitet - nærvær og ro.
Børneyoga styrker børns kropsbevidsthed gennem
yoga-stillinger, hvor der er plads til smil og glæde.
Det er for børn i 3. og 4. klasse. Kurset foregår på
Tallerupskolen tirsdage og starter 21. februar kl.17.1518.10.
Underviser børneyogalærer Lisbeth Harboe
Mere info: lisbethharboe@hotmail.com

Frisk pil til terasse og have

5. marts kl 10.00-15.55 på Brylle skole
Vi fletter fantastiske stativer og dekorationer af
levende pil eller tør pil alt efter formålet.
En temadag i selskab med Mette Mellgren
www.pil.flet.dk

Hør nærmere
om Verninge Husflid
på tlf. 6476 2294 eller
www.verninge.husflid.dk
Venlig hilsen Anette

Trædrejning

Weekenden 3. og 4. marts - Trædrejning, Tobovej 43 i
trædrejeværkstedet. Der er ligeledes kursus 1. og 2. april
- begge dage kl. 9.00 -15.25.
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Agerholm Gårdbørnehave & Vuggestue
Vinteren er over os, og vi har gang i mange forskellige
aktiviteter både ude og inde. Hvis I følger os på facebooksiden ”Brylle Landsbyordning”, vil I løbende få et
indtryk af livet på gården.
Her vil vi byde på en eventyrlig grisehistorie
Både børnehave og vuggestue har emnet ”Eventyr” i
forbindelse med læreplanstemaet ”Kulturelle udtryksformer og værdier” i ugerne 3, 4, 5, 6 og 8.
For at komme godt fra start havde vi fået fat i Else Marie, der kom på besøg sammen med minigrisen Gitte.
Else Marie tryllebandt børnene med sine eventyr, og
Gitte var en aktiv del af fortællingerne og af samspillet
med børnene.
I vuggestuen var selv de alleryngste optagede af, at
Gitte fik sutteflaske og opmærksomme på Else Maries
eventyr om de tre grise. Det var utroligt at opleve SÅ
små børn være opslugte.
Nu venter fem uger med spændende aktiviteter. Et lille
eksempel på en dag vil være, at de helt små tager afsæt i eventyret Klods Hans og skal ud og mærke, dufte,
sanse og ae vores geder.
I børnehaven fortalte Else Marie, i mindre grupper,
eventyret om pandekagen, og hver gang Else Marie
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sagde ”pandekage”, logrede Gitte med halen. Gitte
blev aet, klappet og kysset i ét væk, og børnene var
utroligt omsorgsfulde overfor hende. Alt hvad Else
Marie fortalte – både eventyr og om Gitte, blev slugt
med store øjne, da Else Marie formår at fortælle på en
magisk og dragende måde.
Så nu er der gang i eventyrbøgerne, udklædninger,
ipads, smartboard og lege og aktiviteter ude og inde
de næste 5 uger.
Samtidig overvejer vi kraftigt, om vi skal udvide vores
dyrebestand med et par minigrise – det kunne være
skønt med sådan nogle kælepotter gående rundt.
Ligeså snart der er faldet lidt sne, er børnene ude i
morgenmørket. Pædagogerne sørger for et bål til at
varme sig lidt ved, og sådan er legepladsen skøn året
rundt.
Søndag d. 26. februar afholder Agerholms kontaktforældre den traditionsrige fastelavnsfest for alle
vuggestue-/og børnehavebørn og deres familier.
Det er en dag, hvor der slås katten af tønden ude
og inde, der guffes fastelavnsboller, hygges, og der
er en masse fortryllende udklædninger.
/Dorrit

Skolekoncerter

Den 14. december 2016 havde 3. og 4. klasse på
Brylle Skole den store oplevelse at være med til at lave
en julekoncert med en del af Odense Symfoniorkester.

med nissehuer på hovedet. Symfoniorkesteret var
på plads sammen med dirigenten Michael Boyesen
og skuespillerne.

Julekoncerten var bygget op om ”Alle Tiders Jul”, den
med Pyrus – alle kender sikkert ”Det ’ jul det cool”.

Det blev en fantastisk koncert og oplevelse. Første
koncert var for kommunens indskoling. Den anden
koncert var for forældre, bedsteforældre og andre,
der havde købt billet.

Hans Jørgen og Jannie havde øvet sangene med eleverne i november, og 7. december gik det løs i Fyrtårnet i Tommerup St., hvor første rigtige prøvesyngning
skulle gennemføres.
Her var Symfoniorkesteret og skuespillerne ikke til
stede, men der var fuld knald på pianisten og den
pædagogiske konsulent, der skulle få ca. 300 elever fra
forskellige skoler i Assens Kommune til at synge sammen. Eleverne fra Brylle klarede sig fantastisk godt,
der var praktisk talt fuld gang i dem fra kl. 09.15 til kl.
12.00, hvor prøven sluttede.
Den 14. december troppede vi alle igen op i Fyrtårnet
i Tommerup St. Alle eleverne var klædt i nissefarver

Torsdag den 19. januar 2017 var vi heldige igen.
Denne gang skulle 3. og 4. klasse til Odense for
at høre ”udstillingsbilleder” af Modest Musorgskij
(Pictures at an exhibition). Det foregik i Carl Nielsen
salen i Odense Koncerthus, og denne gang var hele
symfoniorkesteret på arbejde. Der var gang i alle
instrumenterne. Samtidig var skuespilleren Jens
Andersen fantastisk til at binde musikstykkerne
sammen med historier om Jannie Riise billederne.
Eleverne fik endda små opgaver under koncerten
og blev hørt i dem!
Lærer Jannie Riise

	
  

- et
fælless
kab
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Beboerforeningen
På bestyrelsens vegne vil jeg gerne takke de mange
husstande, der sidste år valgte at blive medlem, det har
været en stor hjælp og et godt økonomisk tilskud til vores
aktiviteter.
Vi håber meget, at du/I vil støtte os igen i år. Vi uddeler
derfor et girokort til hver husstand sammen med Brylleborgeren, men du kan allerede nu bidrage med dit
medlemskab ved at indbetale via netbank.
Hele grundlaget for foreningens aktiviteter er medlemskontingentet, og jo flere medlemmer vi har, jo flere
aktiviteter kan vi lave f.eks. som Skt. Hans på det grønne,
vedligeholde legepladsen samt foreningens udlejningsting, og vi vil selvfølgelig også fortsat støtte op om Brylles
flotte lokalblad og meget mere. Det er alt dette, der er
med til at gøre Brylle til et godt sted at bo.
Så fortsæt endelig med at støtte os, så skal vi nok gøre
vores til, at der bliver lavet spændende aktiviteter og
tilbud.
Du kan betale de 125 kr. årligt i kontingent på
Netbank overførsel:
Reg.nr. 6810 Konto nr. 1193602
Husk at anføre gadenavn og husnummer.
Netbank via Girokortbetaling:
Kort nr. +73 nr. 86411261
Husk at anføre gadenavn og husnummer.
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Venlig hilsen
Formand Tommy Dalgaard

Generalforsamling i Brylle Beboerforening
Onsdag den 26. april 2017 kl. 19:30
på Brylle skole.
Dagsorden:
Valg af dirigent
Beretning v/formand
Regnskab v/kasserer
Kontingent
Indkomne forslag
Valg til bestyrelse
Bjarne Andersson
Anette Clemmensen
Henrik Gabs
Valg af revisor
Eventuelt
Forslag skal være bestyrelsen i hænde
enest d. 15. april.
På bestyrelsens vegne
Tommy Dalgaard

Kære Brylleborger
Bestyrelsen i BBF vil være meget taknemmelig for at få lidt
ekstra hjælp i forbindelse med nogle af vores arrangementer.
Har du lyst til en gang imellem at give os en ekstra hånd, bare
1en time eller to, så må du meget gerne sende os en mail på
tommydalgaard@hotmail.com med navn og mobilnummer.
Så vil vi i de få tilfælde, hvor der er behov for lidt hjælp, pænt
spørge dem, der har tilmeldt sig, om de har tid og mulighed for
at give en hånd. Det skal understreges, at det er helt og aldeles
uforpligtende, og at du selvfølgelig altid kan takke nej.
Vi vil sætte stor pris på at få lidt ekstra hjælp, f.eks. når vi skal
have rejst teltet til Skt. Hans eller ryddet af efter fællesspisning
og lign.
På forhånd tak
Formand Tommy Dalgaard
Som medlem af BBF får du de absolut billigste priser på leje af foreningens udstyr. Ikke medlemmer har dog også
mulighed for at leje. Ved udlejning kontakt Udlejningschef Henrik Gabs, mobil 4088 1880 - gabs@henrikgabs.dk
UDSTYR

Medlem weekend

Medlem uge

Ej medlem weekend

Ej medlem uge

50,- kr.

100,- kr.

100,- kr.

200,- kr.

9M udtræksstige
Pælebor

50,- kr.

100,- kr.

100,- kr.

200,- kr.

Havetromle

50,- kr.

100,- kr.

100,- kr.

200,- kr.

Telt 6 X 6 meter

400,- kr.

700,- kr.

700,- kr.

1.000,- kr.

Telt 6 X 12 meter udlejes efter aftale — Begge telte er meget solide med sider og bundrammer
Borde & stole op til 65 personer ( hvide plastikhavemøbler) pris efter aftale
Lyskæde 3 X 10m (nye diodepærer)

75,- kr.

100,- kr.

150,- kr.

200,- kr.

Gulv til telt

300,- kr.

600,- kr.

600,- kr.

1.000,- kr.

Grill (2 størrelser)

100,- kr.

200,- kr.

200,- kr.

400,- kr.

Forår 2017

tennis

Så er der heldigvis ikke så lang tid til, at vi igen
kan komme ud og spille tennis.

det, men det er stadig lige hyggeligt bagefter, når
kampene er overstået.

Vi håber, at banerne kan blive klar til starten af
maj måned, og at vejret vil være med os, så vi
kan få nogle gode timer på banerne.

Har man lyst til at prøve, er man velkommen om
tirsdagen fra kl 18-19 for piger / damer, og mænd
fra kl 19.

Vi vil igen i år blive meldt til en turnering under
DGI, så må vi se, om vi kan gøre det lige så godt,
som sidste år og måske bedre. Vi kan da håbe på

Så velkommen til en ny sæson.
Brylle Tennis
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Brylle Pri

børneh
Så er foråret på vej, og alting begynder at springe ud.
Vi hilser den lysere tid velkommen, mens vi med glæde i
kroppen og smil på læben tænker tilbage på vinteren og de
aktiviteter og højtider, den bød på.
December hvor vi havde besøg af drillenisserne Fut og
Fie, januar hvor vi fik mulighed for at lufte vores kælke en
enkelt gang og februar, hvor vi bød vores nye pædagog
Signe velkommen. I februar har vi også holdt fastelavnsfest
for børnene, og traditionen tro var der rigtig mange flotte
udklædte børn og voksne. Vi sang fastelavnssange, slog
katten af tønden og spiste Toves lækre fastelavnsboller.
Vi har i januar og februar arbejdet med læreplanstemaet
”sociale kompetencer”. Her har vi bl.a. snakket om, hvad
forskellige ansigtsudtryk betyder, hvordan man er en god
ven, og hvor glad man bliver, når der er nogen, der vil
hjælpe en med noget, som man synes er svært.
Læreplanstemaerne krydser ind over hinanden, så vi har
sideløbende haft fokus på motorik. For man kan ikke sætte
sig ind i, hvordan andre føler, hvis man ikke har styr på,
hvordan ens egen krop føler.
I marts og april sætter vi fokus på læreplanstemaet
”sproglig udvikling”. Så skal de gamle rim og remser
pudses af, nye sange skal øves, og der skal fokus på
stimulering af børnenes mundmotorik.
Derudover er vi i gang med et forløb med Assens Musikskole, men det må I vente til næste nummer med at høre
mere om.
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ivate

have

Men hvad der ligger helt fast er, at vi er i gang
med et forløb med Naturvejleder Christian Heller fra Assens kommune. Storegruppen kører et
forløb med overskriften ”Fortællerække”. Her
kommer Christian ud i børnehaven seks gange i
alt og laver fortællinger om fakta, myter, eventyr
og meget andet, som børnene finder interessant
inden for natur og naturvidenskab.
Mellem- og lillegruppen har begge bestilt en dag,
hvor Christian vil fortælle om ”Naturens historier”. Her er formålet, at børnene lærer om naturfænomener og bruger deres fantasi til at analysere
forskellige livsytringer.
Sidst men bestemt ikke mindst, så er sidste hånd
på første etape af vores legepladsfornyelse blevet
lagt, og kun småting mangler, for at det hele står
som ønsket. Sandkasserne er på plads, badebroen er monteret og afprøvet, gavlhusene er sat
op, og bålhytten er klar til brug.
For at markere dette holder vi indvielse af bålhytten onsdag d. 15. marts kl. 15, hvor borgmester
Søren Steen Andersen kommer og klipper den
røde snor over.
Pernille Svensson
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Brylle Gymnastikforening

-

Kære Brylleborgere!

Brylleløbet 2017

Holdsæsonen er ved at være ved at slut nu, og
de fleste hold arbejder hen mod forårsopvisningen.

BrylleLøbet falder i år på onsdag den 7. juni. Vi har lavet
nogle ændringer i forhold til, hvordan løbet normalt bliver
afholdt, så læs godt med her og hold dig opdateret af de
sædvanlige kanaler.

Zumba-damerne fortsætter lidt ekstra tid efter
opvisningen, som de plejer. Datoen for opvisningen er søndag den 19. marts, og du kan læse
mere om denne et andet sted her på foreningens
sider. Vi glæder os til den årlige opvisning, der
traditionen tro fylder fritidscentrets stole med
glade mennesker. Det er dejligt at mærke, at
byen støtter op om vores forening og møder
talstærkt op til denne tradition.
Jumping Fitness-sæsonen slutter også efter
forårsopvisningen, men der startes en sommersæson op, så hold endelig øje med opslag
omkring holdstart på hjemmesiden og på
Facebook.
Badmintonspillerne har været aktive i år, og der
er næsten ”udsolgt” af baner i fritidscenteret.
Det er jo rigtig dejligt.
Igen i år har vi afholdt rockkoncert. Endnu en
gang med fed børnerock som tema og god
dækning i Fyens Stifttidende.
Se mere om foreningens kommende arrangementer et andet sted her på siderne samt som
altid på Facebook og foreningens hjemmeside
www.bryllegymnastik.dk.

Løbet skydes i gang kl 18.00 ved Brylle Skoles lille parkeringsplads. Registrering foregår inde på skolen i aulaen ved
gymnastiksalen. Alle deltagere bedes møde op tidligt, gerne
fra kl 17, for at hente løbsnummer. Løbet byder i år på 3
distancer; 3 km, 5,5 km og 10,2 km.
Pris ved forhåndstilmelding inden den 27. maj er 50 kr. for
børn t.o.m. 14 år og 80 kr. for voksne. Der tillægges et gebyr
på 12,50 kr ved den elektroniske tilmelding. Denne lukkes
omtrent en uge før selve løbet.
Ved tilmelding på dagen er prisen 80 kr. for børn og 110 kr
for voksne. Her er prisen uden gebyr.
Igen i år tilbyder vi elektronisk tidtagning. Link til tilmelding
og betaling findes på hjemmesiden www.bryllegymnastik.dk
eller findes via opslag på foreningens Facebook-side.
Brylleløbet er både for de erfarne løbere og for de, der ikke
løber så tit, men som godt kan lide stemningen, der er ved
et motionsløb. Man må naturligvis også gerne gå hele vejen.
Alle børn t.o.m. 14 år modtager en medalje som præmie.
Alle voksne deltagere er med i lodtrækningen om fine
præmier. Der udskrives ikke diplomer, men lige efter løbet
kan alle forhåndstilmeldte se løbetiden via samme link som
tilmelding.

Spilopperne for fulde gardiner
I denne sæson har vi gymnastiksalen fuld af
spilopper. Da vi i år har flere 3-årige på holdet,
betyder det at vi har præsenteret og tilrettelagt undervisningen anderledes. Men nu hvor
der kun er kort tid tilbage af sæsonen, kan vi
se hvordan selv de mindste har udviklet sig
rigtig meget. Vi glæder os til at vise det frem til
opvisningen.
Og så håber vi naturligvis på at få lov at arbejde videre med både de samme og med en
masse nye børn i sæsonen, der starter efter
sommerferien.
Med venlig hilsen Kristina og Marie
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forældre/barn
På forældre/barn holdet leger,
synger, hopper og danser vi
sammen. Det ene øjeblik er vi
på safari, hvor vi ser på vilde
dyr, og det næste er vi højt
oppe og flyve på Aladdins flyvende tæpper. Én ting er i hvert fald sikkert…
vi keder os aldrig. Her efter juleferien kan det mærkes, at børnene er blevet
helt trygge ved legene, omgivelserne og hinanden. Der er både plads til store
grin og nye udfordringer. Det er især dejligt med alle de små hjælpeinstruktører, der sørger for, at alt foregår, som det skal, og at vi ikke glemmer noget.

Forårsopvisning

Generalforsamling

Søndag den 19. marts er der den årlige
forårsopvisning i Brylle Fritidscenter

Den årlige generalforsamling afholdes den 21. marts,
kl. 18.30-19.30 på Brylle Skole.

Opvisningen starter kl. 10. Alle deltagere
skal møde omklædte i Brylle Fritidscenter
senest kl. 9.30.
Entreen for voksne og børn over 15 år er 30 kr.,
som betales kontant ved indgangen. Der er gratis
adgang for de, der deltager i opvisningen. Ved
opvisningen kan der blandt andet købes kaffe
og kage.
Vi glæder os til at se en masse glade børn og
voksne til årets opvisning.

ZUMBA®

Ligesom sidste år afholder vi fællesspisning kl. 1718 forud for mødet, og der vil være mulighed for at
afsætte børnene i gymnastiksalen, mens selve generalforsamlingen er i gang. Dagsorden, årsregnskab og
øvrige bilag til generalforsamlingen vil være at finde på
foreningens hjemmeside senest 14 dage før.
Generalforsamlingen er den vigtigste begivenhed for
enhver forening og dermed også for dens medlemmer,
da det er den, der danner grundlag for bestyrelsesarbejdet fremadrettet. I år efterlyser vi bestyrelsesmedlemmer, og vi oplyser gerne om, hvad arbejdet
indebærer af tid og goder, helt uforpligtende.

ZUMBA® ZUMBA® ZUMBA®

Vi giver den fuld skrue i hallen hver onsdag
til Zumba Gold og Zumba Fitness, og tager
nu hul på vores 8. år i træk! Zumba er en
kombination af fitness og dans, og derfor arbejder vi i lette ”koreografier” – altså
dansestykker til musiknumre fra alle genrer
fra hele verden.
Vi har lært mange nye numre i år, men også
givet den fuld hammer til dem, vi kendte.
Lige nu gør vi klar til den årlige opvisning,
som denne gang indeholder nye elementer,
både fra vores og fra andre hold. Kom og
bliv inspireret, både store og små!
Mange glade Zumba-hilsener fra
Diane Nielsen
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Dance Fitness og
Funky Dance Kids

Sæsonen nærmer sig afslutning og derved også opvisningen.
Vi er gået i hård træning på begge hold hvor vi lære de sidste
danse og får finjusteret. På begge hold er pigerne spændt og
glæder sig meget til at vise de danse, som de har øvet på i
løbet af sæsonen. Hilsen Mette Flintholm

Børn To Be Wild og Powwow
Of
of Disorder
Lørdag den
21/1 stod i rockens
tegn i Brylle

Brylle Gymnastik forening og Brylle skole bød på oplevelser for hele familien, da Børnerockbandet Børn To Be Wild
om eftermiddagen lagde vejen forbi kælderen på Brylle
Skole.
Inden koncerten kunne børnene brænde krudt af på en
gymnastik-forhindringsbane eller give den gas på 3-hjulet
cykler på racerbanen.
Da koncerten startede, var alle samlet og klar til 45 min.
oplæring i, hvordan man laver et rigtigt rockshow.
Børnene lærte at head-bange, ”kaste” djævlehåndtegn og
råbe med på en bred vifte af rocksange.
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Om aftenen var der vaskeægte Heavyrock med Powwow
Of Disorder, også her fik den hele armen, og dem der var
tilstede, var vidne til et energisk show, med sange der bl.a.
handlede om dommedag, vampyrer og små geder !!

BGF vil gerne bringe en KÆMPE tak til de frivillige
kræfter, der gang på gang stiller op og hjælper, når
vi har brug for det. Uden denne hjælp ville det ikke
være muligt at afholde sådanne arrangementer.

En stor tak også til de sponsorer, der denne gang
bidrog: Schousen Tømrer & Snedker, Hall Audio og Dagli’
Brugsen Brylle.

Gør dit hjem smartere med elektronik
fra Brylle

Internettet er rykket ind alle steder. Det har ændret måden, hvorpå vi finder information,
det har ændret den måde, vi kommunikerer med hinanden på, og det næste der kommer
til at ske er, at det rykker ind i vores fysiske ting i hjemmet, så de bliver smartere.

Dette indså de to brødre Ole og Jeppe Ilskov i januar
2015, hvorfor de valgte at starte firmaet SmarterLife.dk.
Udbuddet af det såkaldte “smartelektronik” i Danmark var
på det tidspunkt meget lille, og med en stigende efterspørgsel vidste de to brødre, at der var et stort ventende
kundesegment.
- Der begyndte så småt at dukke et par produkter op hist
og her, men der var ingen steder, hvor man kunne købe
flere af produkterne i samme butik eller få hjælp til, hvilke
produkter der kunne tale sammen, udtaler indehaver Ole
Ilskov.
Men hvad er det så, disse smartelektronik-produkter kan?
Fælles for dem er, at de er koblet til internettet og kan
snakke sammen med din smartphone/tablet. Fx. kan man
købe overvågningskameraer samt døre/vinduessensorer,
som underretter dig på din telefon, hvis der er aktivitet i
eller omkring dit hjem. Derudover kan man spare penge
ved at installere smarte termostater, som automatisk skruer op og ned for varmen afhængig af dine præferencer,
når du er ude eller hjemme.

skifte den gamle ud med den nye. Den løsning kan så
senere udvides til, at når overvågningskameraet ser
aktivitet i eller omkring det tomme hus, indstilles LEDpærerne til at tænde i hele huset for evt. at skræmme
uønskede gæster væk.
Det første halvandet år havde SmarterLife.dk adresse
i Ole Ilskovs kælder i den gamle forskole i Brylle. Herfra
blev der dagligt sendt pakker ud til kunder rundt omkring
i hele landet. Lokalerne blev hurtigt for små, og de to
brødre måtte se sig om efter ny lagerplads. Derfor flyttede
de til Erhvervsparken i Tommerup og fik samtidig udvidet
produktsortimentet.
Mød de to brødre og få en snak om de smarte løsninger
på kræmmermarked i Fyrtårn Tommerup den 14. april.
Af Ann-Alicia Thunbo Ilskov

- Grunden til at produkterne er så smarte, er deres evne
til at tale sammen igennem internettet. Fx. kan man via
vores smartkontakter indstille det således, at kaffemaskinen selv går i gang med at brygge kaffe og lyset selv
skruer langsomt op i soveværelset, når vækkeuret ringer,
forklarer Ole Ilskov.
For nogle kan det måske virke som en stor mundfuld,
men hvis man har en lampe, man gerne vil have lysdæmper på, kan de fleste overskue at købe en smart
pære med trådløs lysdæmper. Her behøver man kun at
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Multibanen i Brylle
Sker der noget?

Nu er det vist tid til at informere lidt om multibane-aktivitetsområdeprojektet i Brylle.
Vi kender vist alle historien: Etableringen på området ud mod vejen
blev stoppet. Assens kommune ønskede, at vi i planlægningsgruppen
kikkede på en anden placering. Kommunen forudså, at den planlagte
placering kunne give mange problemer i fremtiden. VVM-redegørelsen
sagde godt nok, at vi kan gennemføre byggeriet, men det vil ikke
forhindre naboerne i at klage fremover. Disse klager vil kommunen
skulle forholde sig til, og restriktioner i forhold til brug af området
ville kunne komme på tale. Det kunne ingen have interesse i. I planlægningsgruppen var vi enige med kommunen i, at projektet skal
skabe glæde - ikke konflikter.

Multibane

Det nye byggeri vil blive dyrere end det hidtil planlagte, da udgiften til
etablering af stabile bundforhold bliver dyrere. Ærgerligt med sådan er
det. Derfor har planlægninggruppen - sammen med Assens kommune – tænkt nye tanker. Disse overvejelser er mundet ud i, at der nu
arbejdes på en mulig placering af multibanen og aktiviteringsområdet
på boldbanen parallelt med tennisbanerne.
Det betyder imidlertid, at såfremt en anden placering skal blive en
realitet, skal der findes ekstra økonomiske midler til dette. Vi tænker,
at beboerforeningen i Brylle, andre beboerforeninger i byen eller... vil
støtte projektet.
I planlægningsgruppen er vi optimistiske, og vi håber, at vi kan hente
de ekstra økonomiske midler, så projektet evt kan realiseres.
Eigil Kristensen
Koordinator for multibaneprojektet
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Spil superveteran fodbold
i Brylle i foråret
I foråret starter vi igen med at spille superveteran
fodbold i Brylle.
Du skal være mere end 47 år for at kunne spille
– men hvad – det er jo også de bedste år for en
mand.

Har du lyst til at være med til at spille på holdet,
kan du henvende dig til nedenstående.
Vi har det sjovt når vi spiller, men vi gør altid,
hvad vi kan for at vinde. Hver gang vi spiller på
hjemmebane, spiser vi sammen efter kampen i
klubhuset, drikker en øl og kårer dagens spiller.
Det er så hyggeligt – fremgår måske af billedet.
Hvis du er lidt yngre, er der også et veteranhold,
som Brylle og Tommerup har i fællesskab. Det
er måske også en mulighed for dig.
Hvis du er interesseret, så henvend dig til:
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Eigil Kristensen på tlf. 3035 3679

Brylle FDF
FDF Brylle vil gerne takke de virksomheder,
der har doneret gevinster til vores tombola på
julemarkedet i Brylle Forsamlingshus den 26
november 2016.

Program
07.03.2017

Store Nørd – Vi laver raketter

14.03.2017

Mørkemøde I

21.03.2017

Mørkemøde II

28.03.2017

Drama – Vi gøgler

Superbrugsen Tommerup St.

04.04.2017

Drama -

Jans skov og haveservice

11.04.2017

Påskeferie

Pizza Palermo, Tommerup

18.04.2017

Drama

25.04.2017

Vi gør vores plads klar til udesæsonen

02.05.2017

Legemærket

09.05.2017

Legemærket

BYGMA, Bellinge

16.05.2017

Geocaching – Vi leger GPS

Eldorado, Tommerup

20-21.05.2017

Weekendlejr i Brylle med FDF Brenderup – Harndrup

23.05.2017

Geocaching – Vi skal på et lille løb

Kafferisteriet Kaffe Lars Aps.

30.05.2017

Verdensmærke del 2.

3L Office products, Brylle

07.06.2017

Naturmærke

13.06.2017

Naturmærke

20.06.2017

Sæsonafslutning – Vi hygger

Fyrtårn Tommerup
Land og Fritid, Frankfri
Totalbanken, Tommerup St.

Rema 1000, Tommerup St.
Din Nye Guldsmed, Tommerup St.
Danish Outdoor, Tommerup St.
STARK, Tommerup

Flemming René vinduespolering
Klatreshoppen, Tommerup St.

!
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Formanden har ordet
Endnu et år 2016 er gået ... Det hele starter med at
planlægge, hvilke hold vi skal have med i tuneringer,
og hvad der skal ske i løbet af året... Der har været
meget skriveri/arbejde/planlægning vedr. multibanen...
I skrivende stund kan jeg ikke meddele, hvad der sker,
håber meget at der findes en løsning, men kan kun
give en stor TAK for alle de personer, der har deltaget
i mange møder og planlægning vedr. muligheder for
opførelse af banen, så mon ikke det lykkes at finde
en løsning...
Alle vores hold, som har deltaget i turneringer, har gjort
det helt fint, både vores “egne“ hold, TeamTommerup
og så det nye holdfællesskab samme med SSV Højfyn
(Team Højfyn)...  
Pigerne U-14 og U-16 sluttede i toppen af deres rækker, så tak til alle for en kæmpe indsats både sportsligt
og socialt i 2016... Til de helt yngste hold har der været
en kæmpe opbakning. Det lover godt for fremtiden, og
vi håber, at alle vil give den gas også i 2017...  
Seniorerne, der skal spille i serie 3 det næste halvår,
er det lykkes godt med 2 trænere (Allan Krog og Mads
Rasmussen). De har formået at skabe et godt og socialt hold, som nok skal ende ud med gode resultater.

... De ældste hold (super-veteran tirsdag og veteran torsdag) havde en blandet indsats, spillede fint
op med topholdene, hvor det så kneb med at slå
bundholdene (men fint at man tænker på, at andre
hold også
skal have
point). Kanon
afslutning
hvor en del fra
Tomme-rups
torsdagshold
også deltog ...

Husk

vores sommerfest
uge 24
16.-17. juni

Team Tommerup hvor
vi kan være
glade for
gode resultater, og hvor der hele tiden kommer nye spillere
til. Alle kan se, at det på længere sigt er det eneste
rigtige at lave samarbejde mellem klubberne, ellers er
det svært at stille hold for både den “bedste gruppe
og de næstbedste spillere”. Der skal være plads til
alle niveauer...
Det er for første gang lykkedes Team Tommerup
(Brylle/Tommerup) sammen med SSV (SkallebølleSkalbjerg-Vissenbjerg) at få et hold med i U-15,
2. division vest. Helt kanon - det bliver spændende
at følge dem i foråret...
I sommer havde Brylle Boldklub fodboldskole i uge
26, og det var den største tilmelding, som har været
i den tid, der har været fodboldskole her. Der var 120
tilmeldte børn - så en dejlig rekord. Husk at der er
fodboldskole i Tommerup i år.

HUSK
AT DER ER
FODBOLDSKOLE
I TOMMERUP
I UGE 26 2017
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Godt arbejde af alle spillere og folk omkring holdene...!   Sluttelig en stor tak til alle spillere på U-19
holdet (som jeg har fået ansvaret for), for den store
vilje og gejst, de har vist det sidste halvår 2016, det
lover godt for fremtiden...
Tak til alle frivillige både sportsligt, og når der skulle
udføres arbejdsopgaver for klubberne... tak for støtten fra alle vore sponsorer, som vi har kunne bruge til
vore ungdomshold HELT KANON...
På klubbens vegne og med håbet om at se jer alle i
2017...
Med Venlig Hilsen
Poul Krog

GENERALFORSAMLING
I BRYLLE BOLDKLUB
Torsdag den 2. marts 2017 kl. 19.30
i Brylle Fritidscenter
Fynsmestre 2016

U8 med medaljer
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2017

Arrangementer
i forsamlingshuset

Sæt
i kalenderen

Foredrag

Storm P.

Mandag d. 27. marts kl 19.00

Dameaften

Mød THOMAS EVERS POULSEN

Fredag d. 25. august kl. 18.30

Irsk aften

Downtown Dynt

Fredag d. 20. oktober kl. 19.00

Generalforsamling

Forsamlingshuset

Torsdag d. 9. november kl. 19.30

Julemarked

Forsamlingshuset

Søndag d. 26. november kl. 10.00-15.00

Se mere på vores hjemmeside
www.brylle-forsamlingshus.dk om de forskellige arrangementer

Dameaften
fredag den
25. august
kl. 18.30.
Spisning
og foredrag med
Thomas
Evers
Poulsen
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Den
10-11. marts

Dilettant Brylle
Forsamlingshus

Pension Alpefryd
Fredag d. 10.:

kl. 15.00 Generalprøve

Fredag d. 10.:

kl. 19.00 Cafeaften

Lørdag d. 11.:

kl. 18.00 Spisning

Billetter købes på nettet:
www.brylle-forsamlingshus.dk
under linket dilettant
eller på tlf. 22 84 46 71
Sidste frist for bestilling 7-3

Fredag

Generalprøve m/ kaffe og kage
Voksne 60,- kr. - Børn 30,- kr.

Cafeaften med mad

kl. 19.00 Pause
kl. 19.30 Dilettant starter
Derefter spilles
op til dans

Pris 120,-

(2 stk. smørrebrød serveres efter forestillingen )
Betales ved indgangen:
Cafeaften uden mad 60,- kr.

Lørdag aften
Smørrebrødstallerken:
1 roastbeef m/ remoulade,
1 æg m/ rejer,
1 flæskesteg m/ rødkål,
1 ost
købes på nettet

Musikken
leveres af

Pris 220,-

Layout og rentegning af

jufr@Live.dk

logo
annoncer
foldere, flyers
foreningsblade
brochurer
brevlinie
udstillingsmaterialer
plakater, rollups
bannere
tekstredigering
korrekturlæsning
sprogskift

2748 2748

Font: Antique Olive

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

judith freLtoft
StærmoSevej 116
5690 tommerup
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Nytårskur 17. januar 2017
Brylle Lokalråd
Lokalrådet for Brylle omhandlende også Skrattelauget på Stærmosevej og lokalområdet i Render – afholdt nytårskur i Brylle
forsamlingshus d. 17. januar 2017.
Set i lyset af den forholdsvis kraftige debat på Brylles FaceBook
side om bl.a. asfalt, vejbump og lysregulering kunne man have
forventet et større fremmøde til nytårskuren.
Kun 30 personer mødte op, og heriblandt var der meget få unge
mennesker, og der var slet ikke mødt nogen op, som brokkede
sig. Der var kun konstruktiv kritik og gode forslag til det videre
arbejde.
Den samlede nuværende bestyrelse blev genvalgt, og Vagn Top
fortsætter som formand.
Den tidligere borgmester Finn Brunse indledte, og fortalte bl.a om
kommunens planer om at lave en ny stor udstykning på arealet
nord for Solkrogen. Denne udstykning vil i fremtiden kunne blive
omkranset af den nye skov, som skal plantes.
Emner som optag deltagerne i nytårskuren var i uprioriteret
rækkefølge:
1. Byforskønnelse fx Det Gamle Møbelhus og Toftegården på
Toftevej. Sidstnævnte bygning rives ned i starten af 2017, og
der opføres lejeboliger på området.
2. Genetablering af nedlagte markveje. Et eksempel er tværvejen
til Birkevej. Her har der tidligere været passage helt til Humlekrogen - Assensvej ( Solevad) og mod vest til Vesterlaugsvej.
3. Etablering af stier langs hegn på marker.
4. Hastighedsregulering på Birkevej – nye busstop for enden af
Birkevej ved Drosselvænget er helt hen i skoven.
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5. Etablering af vej-bump ved Agerholm Børnehave
/ for enden af den nye cykelsti. Også bump på
Toftevej mod Render – der kommer megen trafik
ud fra Krybilyparken.
6. Rette fortovsfliser, hvor disse er til fare for bl.a. ældre borgere. Nu kan man ringe til teknisk afdeling,
når man ser huller i vejen – burde vi også kunne
gøre det, når man ser fortovsfliser, der ligger
dårligt? Generelt skulle der kikkes på fortovene
i Brylle, specielt fra Solkrogen til krydset. Også
fortov på højre side af Tobovej ud til skolen er
ønskelig.
7. Informationstavle ved indkørslen til byen – indeholdende gadenavne, virksomheder, foreninger o.l.
8. Offentligt toilet på Det Grønne område.
9. Gadebelysning på Toftevej.
10. Lys på kirken.

11. Julepynt i byen – lys på Kvindeegen.
12. Etablering af Mindelund ved kirkegården.
13. Stor debat om den nye lysregulering - burde der
være en lyskurv mere ved kørelæreren?
14. Ny asfaltbelægning fra skolen og mindst til Gundestrupvej.
15. Der burde være fuldt optrukne streger gennem
hele Brylle for at forhindre biler i at overhale.
16. Busforbindelse direkte til Tommerup Station.
17. Kunne Fritidscenteret udbygges med nye faciliteter, så man fx kunne dyrke Zumba, Cirkel-træning o.lign., uden at skulle lægge beslag på hele
hallen. Motionsområdet er under kraftig udvikling,
og behovene ændrer sig hele tiden.
Sammenskrevet af Eigil Kristensen

Dialogmøde 2017 i Brylle Lokalråd
Onsdag den 5. april kl. 19.00 afholdes dialogmøde på Brylle skole
med følgende byrådspolitikere:

Finn Viberg Brunse

Søren Steen Andersen

Charlotte V. Petersen

Lone Akselsen

Sara Emil Baaring
Invitationen gælder dig og mig, altså alle os, der bor i Brylle sogn. Du kan komme og stille
spørgsmål til lokale medlemmer af byrådet. Som udgangspunkt vil dagsordenen indeholde
de punkter, som blev berørt til Nytårskuren i starten af januar. Men ordet er frit, og alt kan
debatteres. Kommunens Udviklingskonsulent vil på mødet notere de debaterede emner,
og han vil efterfølgende følge op på punkterne.
Arr. Brylle Lokalråd
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Livet gik videre
på Lille Thobo
Jeg var også kommet ind som
repræsentant i Fyns Mejeriforening
for Brylle Mejeri i 1956.
I 1972-73 gik jeg ind i kommunalpolitik. De første 4 år kom jeg i
ligningskommissionen, og 1977 kom
jeg i kommunalbestyrelsen. Jeg var
medlem af kommunalbestyrelsen i 16
år, og jeg havde i løbet af perioden
mange udvalgsposter i ligningskommissionen, socialudvalg, teknisk
udvalg, og en periode som formand
for ejendomsudvalget. Sidstnævnte fik
jeg nedlagt, for de fleste sager skulle
alligevel også behandles i teknisk
udvalg. Jeg var også kommunens
repræsentant i Tommerup Fjernvarme
og i Tommerup Bogligforening.

Familien

Første november kom Margrethe for at være husbestyrerinde. Margrethe blev senere min anden hustru. Anna
havde kendt Margrethe, da Margrethe havde været
husbestyrerinde hos min fætter. Margrethe fortalte siden,
at Anna havde bedt hende om at komme og hjælpe mig,
hvis der skulle ske hende noget. Da Margrethe gik op ad
trappen til sit værelse, tænkte hun, at her blev hun ikke
i 14 dage. Men hun blev, og det blev til 43 år, og da hun
skulle herfra, var hun meget ked af det. Men hun sagde
ofte, at hun havde haft et rigt liv, og at hun ikke havde
noget til gode.

Bestyrelsesarbejde

Jeg har været med i mange bestyrelser. Den første var i
Brunsvig Frysehus. Jeg har været næstformand i Bondestandens Landboforening, og jeg
kom i bestyrelsen for Brylle Mejeri i
1952. Efter nogle år, i 1956, blev jeg
formand for bestyrelsen og fik en løn
på 600 kr. om året.
Larsen var Mejeribestyrer, og da
Larsen gik af på grund af alder,
var jeg med til at ansætte Nikolaj
Hansen. I 1962 den 4. juni holdt vi
75 års jubilæum. Det blev holdt på
Kom Igen Kro ved Langesø, og der
var i alt cirka 300, der deltog i festen,
da det var med hustruer og indbudte
gæster. Det var en stor oplevelse.
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Margrethe

Da vores borgmester Tage Hansen
døde, skulle vi have en ny borgmester,
og socialdemokraterne pegede på
mig, men jeg sagde nej på grund af
min alder. Jeg ville nødig samme vej som Tage. Arne
Rasmussen fra Pindstofte og Stærke ville gerne have
Niels Vissing Jakobsen som borgmester. Han var ung
mand på posten og fik også noget nyt ind i administrationen, som jeg nok ikke ville have fået. Niels fik
desværre ikke valgforbund med Gert Andersen fra de
Radikale til et valg, og så kom Finn Brunse ind som
Borgmester, men han har nu også været en god mand
for Tommerup.
Jeg har en gang foreslået, at Knarreborg skulle hedde
Tommerup Syd, og Tommerup St. skulle hedde Tommerup Nord, men jeg fik at vide, at Bynævnet i København ikke ville være med til det. Jeg har været med flere
gange til forhandlinger om, at vejen i tunnellen i Tommerup St. skulle sænkes
for at give mere frihøjde.
Det er endnu ikke lykkedes. Jeg har haft mange
gode oplevelser i det
kommunale arbejde.
Der blev også tid til nye
tillidshverv.
I 1972 var jeg rundt i
Stærmose for at høre,
hvordan de havde det
med deres drikkevand.
Nogle havde for lidt, og
hos andre var vandet for
dårligt. Vi var 53 hus-

Magdalene og
Nikolaj Hansen

Jeg er i dag valgt ind i Centerrådet ved Hørvangen og
er blevet kassemester. Det er jeg glad for, for nu får jeg
kontakt til de ældre. Vi laver mange nyttige ting for de
ældre.

Luftmeldekorpset

stande, som besluttede at lave et vandværk. Fyns Amt
ville have, at Brylle eller Tommerup St. skulle tage os, men
det ville de ikke, for de ville ikke så langt ud på landet. I
2006 var der 123 forbrugere, og vores priser har ligget på
linje med de andre vandværker. Vi er blevet lidt dyrere de
sidste par år på grund af skrappere krav til vandkvaliteten,
og da vi ikke er så mange forbrugere, bliver det lidt dyrere.
Vi har et langt ledningsnet på cirka 25 km. Jeg holdt som
formand i 2006.
I 1997 kom jeg i Ældrerådet i Tommerup Kommune med
langt de fleste stemmer. Jeg blev næstformand, og Jørgen
Jensen blev formand. Jeg følte mig ikke rigtig hjemme her,
da jeg havde for lidt kontakt til pensionisterne. Jeg havde
mere kontakt til erhvervslivet på det tidspunkt, selv
om jeg var den ældste. Da Jørgen Jensen døde,
foreslog jeg Knud Nilsen som formand, og han var
den helt rigtige. Han var stadig formand i 2006, og
han var vant til organisationsarbejde.

Brylle Mejeri

Jeg har også været med i luftmeldekorpset i ca. 25 år.
Efter anden verdenskrig blev der oprettet et luftmeldekorps under Hjemmeværnet. Korpset skulle observere
lavtflyvende flyvemaskiner, da disse ikke kunne observeres via radaranlæggene. Der var mange små udkigstårne stillet op på Fyn. Jeg hørte til en gruppe på Pilebakken ved Tommerup. Her var det ikke nødvendigt
med et tårn. Vi havde god udsigt fra et skur på 1,80 x
1,80 x 1,20 m. Vi var udstyret med kikkert og telefonanlæg med direkte forbindelse til en luftmeldecentral i Bolbro i Odense. Her var der et stort bord, hvor kortet over
hele Fyn var placeret. De forskellige poster var markeret
på kortet. Vi hed Mark 3 på Pilebakken. Vi havde mange
møder, hvor vi lærte at se forskel på de forskellige flytyper og se forskel på danske og fjendtlige flyvemaskiner. Vores opgave var at melde, hvilke maskiner vi så,
antal, og i hvilken retning de fløj.

fortsættes i næste nummer...

Nikolaj Hansen
og jeg
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Vigtige telefonnumre i Brylle og omegn

vigtige Telefonnumre

Beboerforeningen Brylle
Formand: Tommy Dalgaard tommydalgaard@hotmail.com
Kasserer: Bjarne S. Andersson bjarne.s.andersson@hotmail.com
Bestyrelsen:
Henrik Gabs - gabs@henrikgabs.dk
Carsten Damgaard - c.d.s@mail.dk
Christian Bøgedahl - boegedahl@gmail.com
Annette Clemmensen anettebrolykkepedersen@yahoo.dk
Hanne Winther - hannew@ofir.dk
Eigil Kristensen - eigilkri@gmail.com
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Brylle Boldklub
Formand: Poul Krog poulmkrog@sport.dk
Næstformand: Kent Kirkegaard kirkegaardkent@gmail.com
Seniorformand: Jimmi Rasmussen Tjummy1@gmail.com
Ungdomsformand: Michael Winther mwinther82@gmail.com
Kasserer: Anne Marie Sørensen kasserer.bryllebk@gmail.com
Henrik Østergaard kroggaardsvej@hotmail.com
Johnny Godbergsen johnnygodbergsen@hotmail.com
Webmaster: Lars Christensen
Brylle FDF
Formand: Birthe Beyer - bbeyer@mail.dk
Bestyrelsesmedlem:
Kim Hansen - kim.fireball@gmail.com
Bestyrelsesmedlem:
Judith Freltoft - jufr@live.dk
Rep. Menighedsrådet: Birthe Sørensen birthesoerensen@gmail.com
Kredsleder: Christian Møller Pedersen cmpedersen89@hotmail.com
Brylle Forsamlingshus
Formand: Kai Hou formand@brylle-forsamlingshus.dk
Udlejer: Irene Hou info@brylle-forsamlingshus.dk
Brylle Fritidscenter
Formand: Mogens Rasmussen mprasmussen48@gmail.com
Næstformand: Henning Berg h-berg@email.dk
Kasserer: Finn Henriksen finnbhenriksen@sol.dk
Sekretær: Arne Roger Nielsen arneogbetty@gmail.com
Bestyrelsesmedl.: Carsten Olsen foxolsen@youseeme.dk
Brylle Gymnastikforening
Formand: Marie Krusell Howitz formand@bryllegymnastik.dk
Næstformand: Thomas Bruun Storm naestformand@bryllegymnastik.dk
Kasserer: Thomas Bruun Storm kasserer@bryllegymnastik.dk
Badminton: Marie Krusell Howitz badminton@bryllegymnastik.dk
Gymnastik:
Mette Flintholm gymnastik@bryllegymnastik.dk
Mette Wandrup gymnastik@bryllegymnastik.dk
Hjemmesiden: Marie Krusell Howitz webmaster@bryllegymnastik.dk
Brylleborgeren: Kalle Bøgh brylleborgeren@bryllegymnastik.dk
Fritidscenteret: Gitte Søderholm Roger fritidscenteret@bryllegymnastik.dk

29 46 63 53
29 80 51 12
40 88 18 80
40 42 37 97
28 26 16 95
25 70 16 98
27 14 19 76
30 35 36 79

23 83 41 62
26 91 73 69
53 67 44 86
30 80 70 40
60 22 61 35
26 28 38 69
29 43 44 49
30 37 07 77
50 59 00 64
40 23 91 28
27 48 27 48
24 46 38 56
41 17 83 60

64 75 16 57

24 20 82 32
61 76 32 64
21 60 64 68
40 11 11 15
20 14 25 39

40 75 85 54
23 20 85 17
23 20 85 17
40 75 85 54
22 31 76 10
28 71 37 92
40 75 85 54
25 80 20 40
20 16 70 00

Brylle Landsbyordning
Leder af landsbyordningen:
Trine Traun - brylleskole@assens.dk
SFO: Trine Traun - brylleskole@assens.dk
Agerholm Børnehave
Agerholm Vuggestue
Dorrit Arnecke - doarn@assens.dk
Bestyrelsesformand: Mette Fynbo mettefynbo@hotmail.com
Brylle Menighedsråd
Formand: Vagn Top - vagn@ferie-fyn.dk
Næstformand, kasserer: Eva Hansen evahansen141@gmail.com
Kirkeværge: Birthe Sørensen birthesoerensen@gmail.com
Kontaktperson: Inge Sand sand@mail123.dk
Sekretær: Mette Krogsgaard mettejanus@c.dk
Medlem: Mette Østergaard meost.fro@gmail.com
Sognepræst: Dorthe Terp Dahl DTD@KM.DK
Graver: Kristian Skytte graverbrylle@gmail.com
Brylle Private Børnehave
Leder: Pernille Svensson leder@bryllebh.dk
Formand for bestyrelsen: Jacob Andersen info@bryllebh.dk
Brylle Private Dagpleje
Birthe: www.dagpleje-mariehoenen.dk
jan-birthe@live.dk
Mette: www.mettes-dagpleje-brylle.dk
wandrup@live.dk
Iris: www.iris-privat-dagpleje.dk
irisejlif@mail.dk
Landsbyambassadør
Bente Paulli - bente@paulli.net
Lokalrådet i Brylle
Rep. Skrattelauget: Lydia Top, Stærmosevej
nele.top@hotmail.com
Rep. Render by: Patrick Giolitti pgiolitti@hotmail.com
Rep. Beboerforeningen: Tommy Dalgaard tommydalgaard@hotmail.com
Mogens Tøttrup - amtott@hotmail.com
Vagn Top - vagn@ferie-fyn.dk
Brian Barkholt - brian.barkholt@gmail.com
Kai Hou - formand@brylle-forsamlingshus.dk
Eigil Kristensen - eigilkri@gmail.com
Redaktionsudvalget BrylleBorgeren
Eigil Kristensen, Mads Hansensgade 13, Brylle
eigilkri@gmail.com
Tommy Dalgaard, Mads Hansensgade 9, Brylle
tommydalgaard@hotmail.com
Judith Freltoft, Stærmosevej 116, Render
jufr@live.dk
Maud Hansen, Toftevej 11, Brylle
info@mh-kontorservice.dk
Betty Roger Nielsen, Kildemaden 5
arneogbetty@gmail.com
Tommerup Rideklub
Daglig leder: Kjeld Frederiksen
Formand: Stine Borgesen stine@michaelsmaskinstation.dk
Kasserer: Tina Hein Lauridsen tinahein24@gmail.com

64 74 65 75
64 74 65 83
30 45 48 03
30 45 48 18
64 74 66 72
25 39 72 77
22 47 07 77
21 75 07 57
24 46 38 56
23 23 00 43
21 96 17 15
29 21 42 80
64 75 13 17
40 37 29 52

61 70 90 10
61 28 79 52
28 29 15 85
28 71 37 92
40 33 21 49

64 75 15 07

22 21 32 83
27 13 88 53
29 46 63 53
40 16 60 37
22 47 07 77
24 63 09 37
22 84 46 71
30 35 36 79

30 35 36 79
29 46 63 53
27 48 27 48
40 98 40 46
20 87 72 20
40 35 77 81
28 10 30 34
41 41 08 24

Gårdbutik
SalG af Gedekød på froSt
i udSkærinGer
veleGnet
til steGninG
i ovn, steGeso
oG Gryde

Gedekød
er fedtfattiGt
samt har lavt
kolesterolindhold

v/ brødrene Berg Hansen
Stærmosevej 115 • 5690 Tommerup www.vaedegaard.dk

Tlf. 6176 3264 • 6476 1831

64761075

81751020

Tommerup
Tømrer & Snedker
Glasarbejde • Nybygning • Tilbygning
Ombygning• Tagarbejde • Renovering
speciale: døre og vinduer efter mål
Tallerupvej 49 · Tommerup sT. · 5690 Tommerup

Massage
Infrarød sauna
LifeWave

Tlf. 2683 0131 · info@karlinasmassage.dk
www.karlinasmassage.dk
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Karlina Frederiksen
Fuglebakken 3
5690 Brylle

B

BR

Behandling på dine
præmisser

LD KL
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Vores entreprenørafdeling tilbyder følgende:
•
•
•
•
•
•
•

Kloakering
Jordarbejde
Anlægsarbejde
Slamhåndtering
Spuling
TV-inspektion
Nedbrydning

• Oprensning af søer
• Dræning
• Op- og indmåling
med GPS
• Snedrydning og
saltning
• PE-svejsning

Entreprenør og kloakmester Michael Larsen · Toftevej 46 · 5690 Tommerup · Tlf. 21 64 45 54
michael@michaelsmaskinstation.dk · www.michaelsmaskinstation.dk

DET SKAL

BYGGES
VAEK

Rigtige maend n0jes ikke
med at tale om tingene
- de gor noget ved det

57427

STARK
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Møllebakken 34 • 5690 Tommerup
Tlf. 6376 1200

Brylle Auto
v/Kent Højmark
Plouggårdsvej 18 · Brylle
Tlf. 64 75 15 08 · www.brylleauto.dk
Vaskehal åbent 7.00-22.00
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Super Brugsen · Tallerupvej 16 · 5690 Tommerup St.

Tlf. slagter 64 76 15 76 · Tlf. kontor 64 76 14 18 · Fax 64 76 14 21 · Giro 3 00 66 11

v/ Susanne Borne
Sortebrovej 3 · 5690 Tommerup · 64 76 33 83
T a l l e r u p v e j 2 2 · 5 6 9 0 T o m m e r u p · 6 4 7 6 16 12

SP

AR
FRIt VALG
FRITIDSSÆT 550,-

Fritidssæt

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

29995
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www.brylle-tomrer.dk

Her bygger

ww

WWW.INTERSPORT.DK
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Kørekort til
Bil & MC
Nye hold hver
tredje uge

v/ Henrik Dellgren
Tlf. 22 22 03 68 · dellgren81@gmail.com

3L-Ludvigsen A/S Vibækvej 100 5690 Tommerup

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

Ring og bestil på:

64 76 18 00

64 76 11 16
Åbningstider:
Mandag - Fredag 05.00-20.00
Lørdag - Søndag 05.00-18.00
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Levere Rentefr

Kom og få et kig på vores
lækre KØKKEN OG BAD udstilling
Vi sælger kvalitets køkkener fra Artego! Kom ind og se den
flotte udstilling. Vi hjælper dig gerne med at finde frem til
den rigtige løsning til dit hjem, og vi måler gratis op.

TOMMERUP OG HÅRBY
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Tallerupvej 8 · DK-5690 Tommerup
Tlf: +45 64 76 10 13

Første lørdag i hver måned har vi en ekspert fra fabrikken
til at vejlede dig, og i hverdagen kan vi selvfølgelig også
hjælpe dig.

hvidevarer • elartikler • belysning

Knarreborgvej 30 • 5690 Tommerup • Tlf. 64 75 16 40 • www.eldoradoweb.dk

• Affald fjernes med grab

Torben Slagter
Tlf. 25 17 60 80 /
64 76 20 21

• Containere udlejes
• Grus, sten og muldjord
leveres

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

Smart tøj og sko

vi har bl.a. Bessie, B. Young, Brandtex,
fransa, oneTwo, pep, Skovhuus,
Soulmate, Trofé, Triumph og 2-Biz

Modebutik for kvinder i alle aldre!
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: advobo@advobo.dk

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
facebook: lizette-mode
www.lizette-mode.dk

Murermester
Henrik Svendsen
Tommerup St.

Tlf. 64762601 / 40164208
Totalentrepriser · Bygningsrenovering · Om- og tilbygninger
Kirkekalkning · Pejse · Badeværelser · Reparationer

31

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
Træfældning
Gravemaskine/minigraver

Hyldegårdsvej 1 · 5690 Tommerup · Tlf. 64 75 12 11

Vi mødes i Brugsen!

Odense afdeling
Odense afdelingDalumvej 54 B
Dalumvej 54 B
5250
Odense
SV
5250 Odense SV
Tlf. 88 20 84 60Tlf. 88 20 84 60
midspar.dk/odense
midspar.dk/odense

