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landsbyordningen
Ny leder af Landsbyordningen
Tak for tilliden i valget af mig som ny leder af Brylle Landsbyordning. Jeg har altid
været stolt over fællesskabet i Brylle og de mange ting, vi dagligt tilbyder de ca.
200 børn. Derfor glæder jeg mig til nu i fremtiden at få endnu mere indflydelse, når
jeg sammen med elever, forældre, personale og bestyrelse sætter kursen mod en
endnu bedre hverdag for alle.
Landsbyordningen bygger på et allerede godt og solidt fundament, som skal være
vores afsæt. Der vil fortsat være fokus på trivsel, men også fagligheden er der stillet
skarpt på, således at vi sammen uddanner og danner disse mennesker efter vores
velovervejede værdigrundlag. En god skole bygger på et godt samarbejde med
alle parter, og jeg hilser både nye og gamle velkommen med ideer til, hvordan vi
fremadrettet udvikler Landsbyordningen.
I er altid velkomne til at kontakte mig.
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Venlig hilsen
Susanne Tang - Leder af Brylle Landsbyordning
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INDLÆG
til næste blad skal være
redaktionen i hænde senest
den 30. april 2018
eigilkri@gmail.com
Bladet udkommer 4 gange årligt
1/3 - 1/6 - 15/8 - 15/11

Leder

Byudvikling i Brylle
At bo et sted, hvor der er varme og hjerterum, betyder
noget for det gode liv, vi på hver vores måde søger. Det
betyder noget at bo, hvor vi føler os som en del af en
helhed, hvor vi kan udfolde os, som den vi er, og hvor
der er netop dét tilstede, som for den enkelte giver
basis for det værdifulde liv.

nærmere. Det er vores ambition at skabe et område,
der kan få flere til at flytte til. Det er også vores ambition at skabe et område for jer, der allerede bor i byen.
Med Vandskoven i baghaven vil der helt naturligt
også blive sat fokus på nye rekreative muligheder
og aktiviteter.

Som opfølgning på det oplæg, jeg holdt i forbindelse
med Nytårskuren i januar om den kommende byudvikling i Brylle, har jeg fået den ære at skrive lederen til
denne udgave af Brylleborgeren. Som forberedelse er
lederne i alle udgaver blevet læst med stor interesse
med det formål at komme bare lidt ind under huden
på Brylle og det liv, der udfolder sig. Det er nemlig helt
essentielt, når vi taler byudvikling, at det er byens dna,
der bygges videre på, og at det nye bidrager til og
understøtter det værdifulde, der allerede er.

Arbejdet med byudviklingen er ikke igangsat, men vil
blive startet op, så det politiske mål om en ny udstykning i 2020 kan opfyldes. Første skridt i processen vil
være at igangsætte et samarbejde med lokalrådet og
jer, der allerede bor i byen. Vi kan som kommune skabe
rammerne for byudvikling, men vi kan ikke uden jeres
medvirken skabe den gode by. Se det som en invitation
til allerede nu at begynde at tænke tanker om, hvad
den gode by er, og hvad vi i fællesskab kan skabe.

Og hvad er det så, der er så værdifuldt ved Brylle?
Hvad er det, der gør Brylle til det gode sted at bo og
leve? Og hvad er det, en byudvikling skal evne at
understøtte?
Som en, der ikke bor i byen, er jeg ydmyg overfor at
komme med bud på dette, men gennemlæsningen af
lederne i Brylleborgeren tegner et billede af et aktivt
Brylle, hvor der er højt til loftet, plads til alle, omsorg
for og interesse for hinanden, og hvor der er en
fællesskabsånd, der giver lyst til mødet – lige fra mødet
i Dagli´Brugsen til mødet i foreningen til mødet ved
køleskabet ved kantstenen. Som der også står skrevet,
er Brylle en følelse af hjem og af at høre til. Ud over
Dagli´Brugsen har Brylle en kirke, skole, fritidscenter,
daginstitutioner, Rytterskolen, beboerforening, forsamlingshus, lokalråd, menighedsråd, et bladudvalg,
og – og – og - alt det, der skaber grobund for det gode
liv og et aktivt lokalsamfund, som kan tiltrække nye
beboere.

Med målet om en ny udstykning i 2020 er det ikke kun
et fokus at finde ud af, hvordan et nyt Krybily-parken
kan etableres. Der vil være fokus på at få tegnet en
helhedsplan for hele det fremtidige boligområde, som
vil skulle udvikles i flere etaper, så der er virkelig brug
for et samarbejde, hvor vi nysgerrigt og åbent stiller
spørgsmål og er i dialog om hvad, hvor og hvordan.
Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg og mine
kolleger glæder os til at skulle arbejde med byudvikling i Brylle. Det vil være en opgave, vi vil gå til med
ydmyghed og respekt, og hvor vi ser jer og os som
samarbejdspartnere omkring et fælles projekt. Vi skal
have lavet en tidsplan, og vi skal have etableret en
samarbejdsform. Vi håber, at I vil være klar og har lyst,
når processen startes op, og at vi sammen kan lægge
nye lag til et allerede velfungerende Brylle, hvor det
gode liv kan leves.
Planlægger i Assens Kommune, Ann-Mett M. Sepstrup

Og hvad er så kommunens ambition omkring byudvikling i Brylle, hvor langt er planerne, og hvad kommer
der til at ske?
Det er kommunens ambition at støtte op om Brylle som
et attraktivt sted at bosætte sig og skabe mulighed for,
at det store potentiale, Brylle har i forhold til bosætning,
bliver aktiveret. Ud over alle de kvaliteter, der allerede
er nævnt, ligger Brylle kun 13 km fra Odense, og projekt Vandskov vil føre helt nye muligheder med sig.
Det er ambitionen at udvide byen i nordøstlig retning
på arealet mellem Toftevej og Vibækvej og med Vandskoven som baghave. At skabe bosætningsmuligheder,
der bygger på kvaliteten ved at bo ved skoven. At
skabe mulighed for at bo i det traditionelle parcelhus,
men måske også på alternative måder. Det skal vi i
fællesskab med jer, der allerede bor i byen, definere
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Antal spillede kampe på 1. holdet til og med efteråret 2017
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Brylle

NYT fra formanden
Så er vi godt igang med endnu et nyt år 2018...
Jeg vil lige nævne, hvad der skete/foregik i 2017.
DEN største udfordring, som jo kom til at tage et godt stykke
tid, var jo vores multibane, som næsten er helt klar, så en
MEGET STOR TAK for både indsats og stor tålmodighed til
alle de personer, der deltog aktivt i, at banen blev opført...
Alle vore ungdomshold - både dem i vores “eget regi”- piger
og drenge, klarede sig godt i turneringen. Tak til alle trænere,
ledere og spillere for en stor indsats. Vores samarbejde med
Team Tommerup gik endnu engang med stor succes og
masser af spillere.
Sommerturen i uge 29, hvor vores U-19 hold deltog i
GOTHIA CUP GØTEBORG SVERIGE, var en stor oplevelse,
hvor vores indsats var flot, og som alle kan være stolte af.
TUSIND TAK til alle spillere og holdledere, som gjorde turen
til et stort positivt minde. Alle deltog med højt humør og
indsatsen som heppekor for ODENSE Q PIGER (som vandt
tuneringen for U-15 Piger) kan alle kun være meget stolte af.
Vores ældre hold ( SAMARBEJDE ) tirsdag og torsdag hold
klarede sig fornuftigt, dejligt at se så mange, der vil spille
med. Senior - hvor vores første halvsæson i foråret 2017 var
som BRYLLE-hold, klarede vi lige at blive i serie 3.
Efteråret 2017 gik vi i samarbejde med Tommerup, som
selvfølgelig krævede en del møder klubberne imellem. Jeg
synes, at det er det eneste rigtige, at hjælpe hinanden,
og selvfølgelig er der stadig udfordring med at få det til at
køre, men det har bevirket, at vi er en del til træning, og vi
håber på, at foråret 2018, hvor der er kommet ny træner til,
bevirker at alle har lyst til at give den gas! TAK TIL ALLE,
der deltog/deltager aktivt til, at vi kan forsætte den positive
fremgang klubberne imellem.
Sluttelig vil jeg rose alle for en kanon indsats i klubben og
glæde mig over, at vores byfest torsdag (banko i hallen)
fredag-lørdag i uge 24, som gav et pænt overskud. Uden
den store indsats fra alle de frivillige og de feststemte
gæster, som deltog i festlighederne torsdag-fredag og især
lørdag aften, kunne byfesten ikke overleve. Håber vi ser alle
i uge 24 den 14 juni (banko) og fre-lørdag d 15-16 juni.
Også en stor tak til alle vore sponsorer, bl.a. i BRYLLEBORGEREN som støtter os økonomisk, så vi kan drive
klubben. TUSIND TAK! Tak til alle og på gensyn i 2018, hvor
der er tanker om en NY FEST I HALLEN TIL NOVEMBER mere info senere.
Med Venlig Hilsen
Poul Krog, Vibevænget 6, 5690 Tommerup
Tlf: 64 75 28 07, Mobil: 23 83 41 62
Mail: poulmkrog@sport.dk

Boldklub
Generalforsamling
i Brylle Boldklub
Torsdag den 8. Marts 2018 kl. 19
i Brylle Fritidscenter

“BT - Så sker der noget “

Veteran, forår 2018

Lige om lidt er vintertræningen færdig og foråret og
sæsonstart står for døren.
Vi har som vanligt trænet igennem venteren på kunstgræsbanen i Tommerup, det er dejligt med et godt og
plant underlag at spille på, som når der er sne og frost
bliver fejet og saltet – vi er privilegeret.
Vi har vinteren igennem været ca. 12-18 stykker, der har
spillet, et passende antal – om end vi sagtens kunne
være flere.
Vi træner for øvrigt onsdag den 7., 14. og 21. februar kl.
19.30 og onsdage øvrige onsdag kl. 18.00 frem til og
med den 28. marts.
Vi har 3 træningskampe på programmet: søndag
den 11., 18. og 25. marts kl. 9.45 i Tommerup –
modstanderne er ikke helt på plads, men måske FC
Broby, Vissenbjerg og ??
Vi har også spillet Albani Cup i vinter, er dog ikke færdig
endnu – mangler to gange, hvor vi p.t. ligger nummer 1.
Så, hvis vi skal hæve pokalen til afslutningen på
Albani, er det vigtigt, at vi holder moment og vinder de
resterende kampe.
Sæsonen forventes for vores vedkommende i gang
torsdag den 5. april.
Sidste sæson (sæson 1) sluttede vi på en 4. plads,
hvilket var tilstrækkeligt i første sæson i samarbejdet
Brylle-Tommerup.

Nu er vi klar til sæson 2, hvor der er tilgang af 3-4 spillere
og en trup på ca. 20-22 spillere. Det betyder også, at
der ikke kan blive spilletid til alle hver gang, hvorfor jeg
laver min turnusplan med rotation, så alle får næsten
lige mange kampe. Evalueret på sæson 1 og samme
rotationsturnus har næsten alle spillere spillet ”fuld tid”,
det vil sige, når jeg trækker deres skadesperiode/afbud
fra, har de spillet næsten hver gang, de ønskede det.
Vi fortsætter med at spise efter hver hjemmekamp –
Torben Krog vil gerne levere maden, ellers må vi tage
den der fra.
Vi fortsætter med at stemme om dagens spiller, en som
spiller over vanlig standard eller på anden vis har gjort sig
positivt bemærket. Årets spiller får i bedste ”Oscarstil”
overrakt et diplom til afslutningsfesten i Brylle.
Årets spiller for Veteran blev Per Hedelund, fuldt fortjent!!
I år spiller vi i orange, vi må se om ”Tommerup-spillerne”
overlever. Jeg har et sæt liggende fra 1-24, så alle kan få
sit eget sæt, som de selv vasker og medbringer til kamp.
Det er jo VM-år, så hvorfor ikke være lidt fremsynet?
Måske på papiret den bedste kamp i gruppespillet er
Portugal – Spanien fredag den 15. juni kl. 20.00 – skulle
vi booke klubhuset, grille og se kampen bagefter??
Med venlig hilsen
f. Veteran-holdet
Peter Gade
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beboerforeningen
På bestyrelsens vegne vil jeg hermed takke de mange
husstande, der sidste år valgte at blive medlem. Det er
dejligt at se den store opbakning fra Brylles borgere, og
det giver samtidigt et godt økonomisk tilskud til vores
aktiviteter. Beboerforeningens indtægter er alene baseret
på medlemskontingentet.
I foråret 2018 har vi planer om Skt. Hans med
fællesspisning, vedligeholdelse af legepladsen og
opgradering af foreningens udlejningstelte samt
grilludstyr. Og vi støtter selvfølgelig, både økonomisk og
arbejdsmæssigt, fortsat op om Brylles flotte lokalblad,
Grundlovsdagen på Rytterskolen, lokalrådets arbejde samt
sponsorater til f.eks. julelys på kvindeegen og meget mere.

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
PS. Husk at anføre gadenavn og
husnummer.
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Brylle er kendetegnet ved en bred vifte
af aktive foreninger, der, både sammen
og hver især, bidrager med tilbud
og aktiviteter, som gør Brylle til et
spændende sted at bo.
Vi håber derfor meget, at jeres husstand
igen i år vil støtte BBF med 125,- kr. for et års
medlemskab, og vi har derfor vedlagt dette girokort for 2018
i Brylleborgeren. Der kan selvfølgelig også fortsat indbetales
via netbank.

generalforsamling
i Brylle Beboerforening
Torsdag den 19. april 2018
kl. 19.00 på Brylle skole

Dagsorden:
Valg af dirigent
Beretning v/formand
Regnskab v/kasserer
Kontingent
Indkomne forslag
Valg af
3 bestyrelsesmedlemmer
Tommy Dalgaard
Hanne Winther
Eigil Kristensen
(modt. ikke genvalg)
Valg af revisor
Eventuelt

Forslag skal være
bestyrelsen i hænde
senest d. 11. april.
Venlig hilsen
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

9M udtræksstige

50,- kr.

100,- kr.

100,- kr.

200,- kr.

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.
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Brylle Gymnastikforening
Generalforsamling

I år afholdes generalforsamlingen mandag den 19. marts kl. 18.30-19.30 på Brylle Skole.
Som tidligere byder bestyrelsen på aftensmad forud for generalforsamlingen for børn og
voksne fra kl. 17. Herefter er der fri leg i gymnastiksalen for børnene med voksen-opsyn,
mens de voksne deltager i generalforsamlingen.
Indkomne forslag til dagsorden sendes til Kasper Eulert senest 1. marts på
naestformand@bryllegymnastik.dk
Dagsorden ville kunne ses senest 14 dage før generalforsamlingen på hjemmesiden
http://bryllegymnastik.dk/
Tilmelding til fællesspisning rettes til Kalle Bøgh på brylleborgeren@bryllegymnastik.dk
senest mandag den 12. marts. Vi håber at se en masse af foreningens medlemmer til
foreningens vigtigste arrangement!

tennis Sommer 2018
Så er vi på vej til et nyt forår igen, og så står
tennissæsonen igen for døren. Vi håber, at det bliver
et bedre sommervejr end sidste år, hvor vi ikke var for
heldige. Det bliver dejligt at komme i gang igen.
Der startes op i starten af maj - hvor vejret igen er
en faktor for, hvornår man kan komme til at spille,
da banerne skal være klar til brug. Om der bliver
turnering i år, vides ikke endnu, men vi kan jo håbe, at
der kommer et herrehold. Vi er kun 3 damer, som har

spillet turnering, og vi er mere eller mindre ude af drift
til holdkampe, almindeligt spil kan vi lige klare.
Men hvis der er nogle, som har lyst, så kom ud og
prøv. Det er et rigtig hyggeligt spil, og der er masser
af hygge. Vil man høre mere om tennis, kan man
henvende sig til Pia Roger Vittrup på tlf 21991901.
Så der håbes på en god og dejlig sommer til tennisspil
og mange andre gode aktiviteter. Hjertelig velkommen
til alle nye tennisspillere, som har lyst til at prøve.
Brylle Tennis
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BGF inviterer til 90 års jubilæumsfest

– koncert med Gasbox samt diskotek

Er du
én af dem?
Altså én, der kan li’
Gasolin/Kim Larsen,
Fest, Farver, Fadøl,
Dans og Hygge?

Kender du Gasbox?
Altså dem, der gav gas
i Danmark har talent –
helt frem til semifinalen!
Brylle Gymnastikforening, har eksisteret
i 90 år, det synes vi skal
fejres med maner – vi har derfor valgt at arrangere en fest, hvor vi alle
kan mødes og hygge os til lidt god musik.

Så sæt kryds i kalenderen 3. marts 2018,

og vær med til at fejre 90 års jubilæet for Brylle Gymnastikforening.

Program:
Kl. 18.30 Dørene åbnes for de,
der har spis&musik-billetter
Kl. 20.00 Dørene åbnes for de,
der har musik-billetter
Kl. 20.30 Gasbox går på
Kl. 23.00 Diskotek

Spis & Musik-billet

Pris

175 kr

Inkluderer 1 burger og 1 fadøl
Spis&musik– dørene åbnes kl. 18.30
Musik-billet

Pris

125 kr

Musik-billet – dørene åbnes kl. 20.00

NB: Der er et begrænset antal billetter

Kl. 02.00 Baren tømmes, og der
lukkes og slukkes
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Brylle Gymnastikforening

Forårsopvisning

90 års jubilæum

Lørdag den 3. marts afholdes den årlige
forårsopvisning i Brylle Fritidscenter
Opvisningen starter kl. 9.30 og forventes at
slutte kl. ca. 11.30-12, så de med små børn kan
nå at være med til hele arrangementet.
I forbindelse med opvisningen vil vi samtidig
fejre foreningens 90 års jubilæum, hvorfor vi
håber at se mange både tidligere medlemmer
af foreningen, tidligere frivillige, instruktører og
bestyrelsesmedlemmer. Der vil i den anledning
være gratis adgang for alle.
Ved opvisningen kan der købes kaffe og kage.
Vi glæder os til at se en masse glade børn og
voksne.

Forårsjump 2018
Vi gentager succesen fra sidste år og tilbyder to hold
forårsjump i år.
Det ene hold bliver tirsdag fra kl. 17.30-18.20, første gang den
13/3-2018, sidste gang den 26/6-2018.
Det andet hold bliver torsdag fra kl. 18.30-19.20, første gang
den 15/3-2018, sidste gang den 28/6-2018.
Det koster KUN 300,00 kr. for denne halve sæson. Kom og
vær med til en super hyggelig og hård time – så kan sommeren
bare komme an – for vi er kampklar. Der er åben for tilmelding
på Brylle Gymnastikforenings hjemmeside.
Vel mødt. Mange hilsner fra Brylle Gymnastikforening
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Hilsen
Gymnastikforeningen

jump & dance
Funcky dance kids

På begge hold er vi kommet godt i gang efter juleferien.

Vi er begyndt at øve på opvisningsnummeret og lære, hvordan man står
på række og følger hinanden. Det er ikke altid så nemt, men pigerne er
super gode og humøret er i top.
Vi glæder os alle til at vise jer, hvad de har lært i løbet af sæsonen.
Hilsen Anja og Mette

gymnastikskole
Gym5690 - for alle friske drenge og piger i 0.-4. Klasse

gymnastikskole

Uge 32, den 8/8-10/8 2018, kl. 9.00-15.00

Tre dage med gymnastik, tons, tummel og fart over feltet.

gymnastikskole

Det er hvad DGI Fyns gymnastikskole byder på, når vi Brylle
Gymnastikforening sammen med Gymnastikforeningen Verninge og
Tommerup Idræt for første gang arrangerer gymnastiksskolen “Gym5690”.
Programmet vil være spækket med gymnastik, spring, leg, sjov og nye
udfordringer hvor dag. Følg med på vores hjemmeside og facebook for at
blive opdateret og informeret, når tilmelding åbner.
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Brylle Gymnastikforening
Spilopperne
Vi vil gerne sige tak for en supersjov
sæson med gymnastiksalen fuld af
skønne børn.
Alle glæder sig til opvisningen,
og til at vise frem, hvad de har lært.
Med venlig hilsen
Malene, Laura, Pernille,
Kristina og Marie

Brylleløbet
Husk at sætte kryds i kalenderen for årets familieløb,
Brylleløbet, som i år afholdelse i forbindelse med byfesten.
Derfor er løbet flyttet en uge og er i år

onsdag den 13. Juni
Hold øje med gymnastikforeningens hjemmeside
og facebook i løbet af foråret for flere
informationer om løbet.

voksen barn gymnastik
Børnene og de
voksne er efter
en velfortjent
juleferie tilbage
i fuld fart med
masser af
sjov motorik
og sanglege.
Børnene
glæder sig til
at vise, hvad
de kan til den
årlige forårsopvisning.
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Foredraget med Manden med Arret – Peter Bang blev en
stor succes i lille Brylle. Der kom folk fra hele landet, og
der var totalt udsolgt med 400 fremmødte.
Foredraget var kommet i stand ved et samarbejde
mellem Brylle Gymnastikforening og Assens
Misbrugscenter, og blev afholdt som et velgørenhedsarrangement, hvor alle indtægter fra billetsalg, samt
kaffe, kage og sodavand gik ubeskåret til socialt udsatte
i Assens Kommune via Assens Misbrugscenter.
Peter fortalte om sit hårde liv med misbrug, og om hvor lang og hård en kamp, det har været, at nå dertil, hvor
han er i dag. Han var åben og ærlig omkring sig selv og sin bagage, og der var tårer i øjnene hos flere i salen
under foredraget. Det var samtidig en meget inspirerende fortælling, der også handlede om at være sin egen
bedste ven, og hvordan alt det, man giver ud i verden, er netop det, man får igen.
Tak til de frivillige i vores FrivilligKlub for endnu en gang at træde til, på så
mange forskellige måder, både dagen før og på selve dagen – I er hver
især helt uundværlige, og vi holder så meget af jer!
Den samlede indtægt på 12.400 kr. blev brugt med omhu af
Assens Misbrugscenter.

Mere info findes på
www.bryllegymnastik.dk
samt
www.misbrugscenter@assens.dk

zumba
fittness
I skrivende stund tæller vi ned til den årlige opvisning,
hvor vi vil give den fuld gas med dans i forskellige
stilarter krydret med lidt SHOW. Derefter tilbage til de
ugentlige træninger med kondition, styrke, dans - og
skæg og ballade!
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landsbyordningen
lilja skolehunden

på brylle skole
Et af de redskaber, jeg bruger i mit arbejde som AKTpædagog på Brylle skole, er min dejlige hund Lilja. Det
var min datter Johanna, der i hendes strategi til, at vi
skulle have en hund derhjemme, kom med artikler og
foredrag om, hvor godt det var for børn, og her især
børn med forskellige udfordringer, at være sammen
med en hund. Så det var også godt for mit arbejde,
og så skulle Johanna og hendes lillebror August nok
passe den, når jeg ikke var på arbejde. De argumenter
var ikke til at stå for.
Lilja er en Labradoodle på snart 3 år. Hun er allergivenlig og vi har ingen, der har reageret endnu. Hun er
med i skole en til to gange om ugen, alt efter hvilke
børn og klasser jeg skal være sammen med. Når Lilja
er med i skole, er der altid et billede på min dør, så
ingen bliver overraskede.
Der har været to børn på skolen, som har været er
bange for hunde. Den ene klapper nu Lilja, når hun
kommer forbi. Den anden er meget opmærksom
på Lilja, men har flere gange sat sig med en meters
afstand til Lilja i stillerummet. Når hun er i stillerummet,
får Lilja ikke lov til at gå frit rundt i lokalet, men ligger
på sin pude foran min stol. Et tredje barn har fortalt,
at hun kun er bange for store hunde, så hun er ikke
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bange for Lilja (som er lidt større end en labrador). Lilja
er kun med i disse børns klasser efter aftale med dem,
for det er for børnenes skyld, hun er der.
Der er forskel på Lilja, når hun er på arbejde og så
derhjemme. Derhjemme er hun en meget aktiv hund,
som elsker at tumle og lege meget vildt med andre
hunde. Hun elsker at gå til agility med min søn August
eller træning i det hele taget.
Lilja elsker at komme på skolen, og det er svært at gå
fra parkeringspladsen og ind på skolen. For hun er så
glad, og samtidigt kommer der hele tiden børn, der vil
snakke med hende. Men når vi først har rundet kontoret, falder hun helt ned. Af en eller anden årsag ved
hun, at nu skal hun være rolig og er det også, selvom
der er masser af uro omkring hende. Vi har haft en
episode med en meget vred dreng, som råbte meget
højt og var meget urolig på mit kontor. Da lagde hun
sig stille i sin kurv bag mit skrivebord. Lige så snart han
faldt ned, gik hun hen og lagde hovedet i hans skød,
og de fik snakket sammen. Da han blev sur igen, listede hun igen hen i kurven og kom tilbage, da han faldt
ned igen. Hun fik ham til at falde til ro meget hurtigere,
end jeg ville have kunnet, selvom jeg kender ham rigtig
godt, og har et godt forhold til ham. For flere elever er
det nemmere at tage en svær samtale, mens vi går en
tur med Lilja. Eller hvis jeg laver aktiviteter med nogle
børn, så skaber hun en rolig stemning bare ved at ligge
for fødderne af dem. Det eneste krav Lilja stiller er, at
hun er i nærheden af mig.

er nogle få, som ikke kan abstrahere fra det, og bliver
ved med at kalde på hende. Det forstyrrer de andre
børn og forvirrer Lilja, så det arbejder vi med. Før Lilja
kommer med i en klasse, hvilket er meget eftertragtet,
så har vi snakken om, at hun har en meget bedre
hørelse end os, så hun kan ikke tåle så meget larm.
Lydniveauet er derfor altid lavere, når hun er med. Det
er så også en test på, om klassen kan være stille - og
det kan de alle.
Af Xenia Hvidberg

Den sværeste opgave for både Lilja og børnene er,
når vi er inde i klasserne, men det er en træningssag.
De fleste børn bliver mere rolige, når hun er der. Der
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Private børnepassere
Vi private børnepassere har afholdt åbent hus i Brylle
hallen, hvor der var mulighed for at komme og få en
snak med os og se, hvad vi laver. Det var en rigtig
hyggelig og velbesøgt dag.
Vi har deltaget i Brylle børnehaves trimdag, hvor der
blev løbet mange gange rundt om børnehaven, der blev
budt på boller og saftevand, og alle fik diplom.
Bedsteforældrene blev inviteret til hygge og leg i hallen,
hvor der var forskellige aktiviteter, balancegang, bold
kast, puste sæbebobler og forskellige sanglege.
Julemanden kom på besøg til stor fornøjelse for alle
børn, da vi holdt juletræsfest i hallen. Der blev danset
om juletræet og sunget julesange, og børnene fik
godteposer af julemanden.
Hilsen de Private Børnepassere

Birthe: dagpleje-mariehønen.dk
28291587/ Jan-birthe@live.dk
Iris: Iris-private-dagpleje.dk
40332149/ irisejlif@mail.dk
Mette: Mettes-dagpleje-brylle.dk
28713792/ Wandrup@live.dk
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Amatørskuespillergruppen
spiller dilettantstykket:

Andersen på klods
Fredag den 9. marts kl. 15.00. Billet købes ved indgangen.
Fredag kl. 19.00 Caféaften
Lørdag den 10. marts kl. 17.30 m/spisning og musik
Se mere herom på www.brylle-forsamlingshus.dk

i Brylle Forsamlingshus
Til fredag aften og lørdag skal billetter købes på:
www.brylle-forsamlingshus.dk eller på tlf. 2284 4671
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Brylle private Børnehave
lille Gruppen
Lillegruppen er lige nu i gang med et musikforløb
med Barbara Harbo Ilskov, det er noget børnene
nyder rigtig meget.
Vi synger en masse dejlige sange, både nogle vi
kender, men vi lærer også mange nye sange.
Hver anden onsdag
går lillegruppen i
Brylle Hallen, hvor vi
har en masse leg med
bolde og en masse
motorik. Det er en
dag, børene glæder
sig til.
Alt i alt går det godt
i spænd med, at vi
i januar og februar
arbejder med læreplanstemaet ”Krop
og bevægelse”.

mellem Gruppen

I Brylle Private
Børnehave er der altid
plads til leg, udvikling
og læring

I mellemgruppen har vi altid plads til udvikling.
Leg og læring… af og til laver vi yderst seriøse
projekter, hvor både børn og voksne bliver
opslugt i deres egen lille bobbel. I den sidste
periode har boblen været fyldt op af historiefortælling og pindedukker-teater, og vi har
arbejdet yderst ”børnefokuseret” med eventyret
“De tre bukkebruser”. Målet var, at børnene
selv skulle kunne opføre et lille bukkebrusepindedukketeater. Børnene har fået fortalt
eventyret igen og igen, og på sigt kunne alle
børn deltage aktivt i fortællingen af eventyret. Sideløbende med har vi lavet de fineste
bukkebruse-pindedukker, som blev brugt til
at lave utallige små hyggelige bukkebrusepindedukke-skuespil. Der blev endog afholdt et
bukkebruse-pindedukke-teater af nogle meget
stolte mellemgruppebørn for de andre børnegrupper. Gennem hele forløbet har det været
en fornøjelse at se glæden ved projektet både
blandt børn og voksne, og man kan tydeligt se,
hvordan sådan nogle småprojekter virkelig rammer børnegruppen og giver dem en stor følelse
af ejerskab over hverdags aktiviteter.
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store Gruppen
Når det godt må være lidt vildt at gå i børnehave.

Projekt jagttrofæ i storegruppen

I oktober måned gik storegruppen i gang med et længe planlagt projekt. Vi ville lave vores helt eget jagttrofæ. Dertil skulle
vi selvfølgelig bruge et dyrehoved. I Grædstrup var heldet
med os. Afsted det gik til det jyske, og glæden var til at få øje
på, da børnene næste dag kunne hilse på deres nye ”ven”.
Vi startede projektet med en snak om det at være jæger.
Hvorfor skyder vi f.eks. nogle gange ænder, og de dyr
der ligner ”Bambi”. Vi fik en rigtig god snak, og mange af
børnene kunne fortælle om dem, de kender, der også er
jægere.
Derefter viste vi børnene
billeder af forskellige
jagttrofæer og begejstringen var stor, da det
for alvor gik op for dem,
at vi nu sammen skulle
i gang med at lave et til
vores bålhytte.

DAG 1

Vi skulle skære alt af
hovedet. Skind, øjne,
tunge, spiserør, underkæbe og ører. Alt blev
undersøgt, og børnenes
nysgerrighed og store

mod var til at få øje på.
Et af børnene fandt ud
af at vores ”ven” havde
en rokketand i undermunden... Så faldt
snakken selvfølgelig for
en stund på det at få
rokketænder.

DAG 2

Vi kogte kraniet, så det
til sidste kød kunne
komme af. En lang
proces, hvor børnene
på skift ved hjælp af små kroge fjernede resterne af kødet.
Resultatet kunne vi alle være stolte af.

DAG 3

Vi samlede hele gruppen
oppe i bålhytten og så på
Michael, da han hængte
vores færdige og flotte trofæ
op under loftet. Det var en
flok meget stolte børn og
voksne, der bagefter kunne
betragte det færdige resultat.

fastelavn
er mit navn
Brylle Private Børnehaves Støtteforening og Dagli’Brugsen Brylle afholdt
søndag den 4. februar 2018 fastelavnsfest i Brylle Hallen for børn og
forældre. Tanken bag initiativet var, at fastelavnsfesten skulle være for hele
byen.
Omkring 200 børn, forældre og bedsteforældre mødte op og var med
til at gøre det til en rigtig hyggelig eftermiddag. En eftermiddag med
tøndeslagning, sjove kostumer, lækre fastelavnsboller og masser af god leg.
En stor tak skal lyde til følgende for at sponsorere tønder:

Nipa . Fitness på Farten . Hans Juel Jensen . Hall Audio

Samtidig skal Jan og hans team i Dagli’Brugsen Brylle have en stor tak
for deltagelse og engagement i planlægningen og gennemførelsen af
arrangementet.
Tak til Brylle Fritidscenter for lån af hallen.
Og ikke mindst en stor tak til alle, der bakkede op om arrangementet ved
deres tilstedeværelse og positive tilkendegivelser.
Brylle Private Børnehaves Støtteforening
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Nytårskur i brylle lokalråd
Der er godt gang i Brylle. Fra Stærmose i nord til
Frankfri i syd, bobler det alle steder af aktivitet og
forventning om de projekter, som er i støbeskeen
i disse år. På Brylle Lokalråds generalforsamling
den 16. januar blev to af de kommende projekter berørt; Troels K. Bjerre fra Vandcenter Syd
fortalte om den kommende skovrejsning fra
Render mod Vibæk. Skoven, som hedder Brylle
Vandskov, får formodentlig et samlet areal på op
til 150 ha. Troels redegjorde for områdets vandressourcer og udvikling, og fortalte bl.a. at der
er nitratfølsomme områder i næsten hele Brylle,
altså hvor overfladevandet nedsiver til de underjordiske vandreservoirer på kun 25 år. Derfor skal
der passes særligt godt på, hvordan vi beskytter
jorden, og en af måderne er etablering af skov
med pesticidfri drift. På Vibækvej lige efter Borreby Mølleå er vandværksbygningen ved at blive
fjernet, og i fremtiden bliver der også adgang til
Brylle Vandskov ad denne vej. Her vil der blive
opstillet borde og bænke til søndags-picnic.
Det næste område, der blev berørt på nytårskuren, var udstykningsplanerne for Brylle.
Ann-Mett Møllehave Septrup fra Landskabsforvaltningen i Assens Kommune fortalte om de
foreløbige udstykningsplaner, som indtil videre
blot foreligger som skitser, dog med en statslig
godkendelse. Der kommer en privat udstykning
syd og vest for Fasanvej / Drosselvænget, og så
planlægges der en udstykning på 21 ha mellem
Toftevej og Vibækvej og ind til Plouggårdsvej og
Kløvermarksvej. Ann-Mett er meget begejstret for
netop dette område, hvor der kan skabes nogle
meget spændende parceller op mod skovrejsningsområdet. Hun opfordrede Brylle Lokalråd
til et samarbejde om det videre arbejde med
udstykningen. Den håndsrækning tager vi imod
med kyshånd og opfordrer samtidig naboer til
udstykningen samt andre interesserede til at gå
med i et udvalg om udformningen af arealet.
På generalforsamlingen blev Marie-Louise
Larsen valgt ind i bestyrelsen. Pladsen har stået
tom siden sidste sommer hvor Eigil Kristensen
rejste fra byen. Tak Eigil for dit store arbejde i
Lokalrådets bestyrelse gennem mange år.
For øvrigt var rigtig mange mennesker kommet
for at overvære generalforsamlingen, mange tak
for det store fremmøde.
Referat fra generalforsamlingen, formandsberetningen, økonomi samt meget andet kan findes
på www.brylleby.dk. Her kan man ligeledes skrive
beskeder til Lokalrådets bestyrelse om forslag til
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udstykningen, skovrejsningen eller andre emner, som
Rådet bør tage op.
Afslutningsvis vil jeg nævne dialogmøde med politikerne den 18. april, hvor alle er velkomne. Her vil
disse to emner også indgå i debatten.
Den 8. september i år afholder Lokalrådet Markedsdag i hallen for foreninger, firmaer, etablerede borgere
og nytilflyttere.
På vegne af bestyrelsen,
Vagn Top, formand for Brylle Lokalråd

Grundlovsdag

i brylle

Den femte juni har i over 150 år været en særlig
dato i vort land. På denne dato fik vi i 1849 vor
demokratiske grundlov. På samme dato blev den
i 1866 gjort mindre demokratisk, og den blev 5.
juni 1915 blev den bl.a. forsynet med kvindernes
valgret. Sidst grundloven blev ændret var 5. juni
1953, hvor vejen blev banet for, at Margrete kunne blive regent.
Dagen er ikke en helligdag, men en officiel flagdag. Fra 1891 til
1977 var det en lovbestemt halv fridag. Og så er den jo også ”Fars
Dag”.
Rytterskolen agter at fejre dagen, ligesom den gjorde 2015.
Programmet ser således ud:
Vi mødes under ”Kvindeegen”, tirsdag 5. juni 2018 klokken
13.00. Bente Pauli byder velkommen, og ”Odense Brass Band”,
under ledelse af Lars K. Mortensen, spiller. Klokken 13.15 er der
Gudstjeneste i kirken. Klokken 14.00 går alle over gaden og ind i
Rytterskolens have. Her er opstillet telt, borde og stole samt grill.
Odense Brassband spiller, og Tommerup Seniorkor synger under
ledelse af Lars Nicolajsen. En markant person, hvis navn vi
beholder som en hemmelighed, vil holde grundlovstalen. Herefter
vil vi synge nogle fællessange fra omdelte blade. Når sult og tørst
indfinder sig, kan man købe grillpølser med brød og øl/vand. Skulle
det blive regnvejr, kan man opholde sig i teltet.
Vi har også tænkt på børnene. På pladsen op langs Arkivet har
Boldklubben udtænkt nogle lege.
Vi regner med at slutte festlighederne omkring kl. 16. Mød op og
vær med til at gøre dagen festlig.
Vi håber på meget stort fremmøde.
Rytterskolens bestyrelse

Planlægning i Rytterskolen af Grundlovsfesten
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verninge husflid
billedskole

billeder
på mange
måder

Forårssæsonens billedskole er startet i januar,
og kurset fortsætter til maj. Det er onsdage kl.
14.20 – 16.35, og det er for børn fra 0. – 6. kl.
Der skal tegnes og males på forskellige måder.
Der bliver klippet, klistret og eksperimenteret.
Det bliver sjovt og lærerigt.
Der er mulighed for en prøvegang eller to, hvis
børnene tænker, det er noget for dem, og de er
i tvivl.
Tal med underviseren.
Underviser: Karin Hald. Yderligere info og
tilmelding på www.verninge.husflid.dk
Der bliver en fælles fernisering i maj for alle
billedskoler, Brylle, Vissenbjerg og Assens. Det
skal nok blive spændende at se alle børnenes
værker.

Tlf. 64 76 13 13
22

Kurser
PILEFLET TIL TERRASSE OG HAVE
3. Marts kl.9.00 -16.45

Temadag i frisk pil. Pil er nem at arbejde med, de har fantastisk smukke farver og
giver et smukt og inspirerende indslag i haven.
Der er mulighed for at flette levende træer af pil, blomster- stativer, staudeholdere
og rundeller. Alle kan være med på kurset.
Underviser Mette Landrock tlf. 2278 2044 - Pris: 310 kr.

ACRYL - VÅDT I VÅDT
3.og 4. Marts kl. 10.00 - 15.55

Så skal der males - abstrakt eller figurativ, det er op til dig. Undervisningen er
både fælles og individuel - alle kan være med. Giv dig selv en hyggelig /tegne
male dag.
Underviser : Helle Madsen tlf. 6095 9657 - Pris: 470 kr.

PILEFLET FOR BEGYNDERE OG LET ØVEDE
Weekendkursus 16. Marts

Lær de grundlæggende teknikker ved at lave fx. runde, firkantede eller
ovale kurve, fuglehuse eller tasker, ja, kun fantasien sætter grænser.
Underviser Mette Landrock - Pris: 720 kr.

KERAMIK RAKU
26.og 27. maj kl. 9.00 - 15.50
Korsgade 8A, 5560 Årup
Særlig vedr. brænding, se http://www.verninge.husflid.dk/

Trædrejning

Husk Trædrejning værkstedet,» Huset « Tobovej 45, Brylle
Der er ingen underviser, vi hjælper hinanden. Onsdage i lige uger.
Yderligere info Elef tlf. 2911 0298 eller Stig tlf. 2515 6636

YDERLIGERE OPLYSNINGER / TILMELDING
www.verninge.husflid.dk - tlf. 64762294
HUSK unge under 18 år - 25 % rabat ved deltagelse i
holdundervisning (ikke instrumental og billedskolen)
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SÅ har vi taget fat på 2018
Lad os bruge indgangen til det ny år til at gøre status og se
på mulighederne for god trivsel i Brylle.
Brylle Sogn rummer ca. 1600 beboere, og bosætningen
er stigende, helt i overensstemmelse med det ønske
kommunen har med Brylles placering i udviklings- og
bosætningsområdet. Brylle kan glæde sig over en tæt
beliggenhed til Odense og motorvej. Vi bor i et dejligt
område af Assens Kommune, ovenpå store vandreservoirer,
der har gjort omfattende skovrejsning naturlig med gode
muligheder for nære naturoplevelser. Brylleborgerne har
adgang til fjernvarme, fibernet, institutioner og til at deltage i
mange sunde og gode aktiviteter. Lad mig kort omtale dem
velvidende, at jeg måske har overset et par:
En god skole med klasser til og med sjette, 2 børnehaver og
flere dagplejer.
En dejlig stor idrætshal, hvor der tilbydes badminton,
håndbold, fodbold og forskellige typer gymnastik/motion
for alle aldersklasser. Uden for hallen er flere fodboldbaner,
tennisbaner og en petanquebane, og snart står en flot
multibane med tilknyttede motionsredskaber helt færdig.
Andre steder i Brylle er der også flere gode områder med
legeredskaber.
Et forsamlingshus, moderne og godt drevet, der afholder en
række arrangementer og en årlig dilettantforestilling.
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En velholdt rytterskole, hvor Tommerup Arkiv har til huse,
og hvor også dagplejen holder til. Hver måned viser
”Rytterskolens Venner” biograffilm i den store stue og
arrangerer også 2 årlige busture – en 1-dags og en flerdags.
I tilknytning til Brylle Kirke har vi et nyt velindrettet sognehus,
hvor der også udbydes forskellige arrangementer. To kor
og en læsegruppe holder til der. På kirkens grund er en
nyindrettet staudehave, passet af frivillige. Her kan man
sidde og nyde udsigten og se de mange blomster, ja tage en
buket med hjem. Bemærk, at i februar blev det høje grantræ
fjernet, der skyggede for udsigten til kirken, når man kommer
fra Toftevej.
En moderne indrettet DagliBrugs, der rummer en dagligstue,
hvor man kan hyggesnakke, drikke kaffe og bytte bøger.
Nævnes skal også Beboerforeningen og Landsbyrådet,
der varetager vores interesser indadtil og udadtil. Et meget
synligt eksempel har været diodelyset op på og nedover
Kvindeegen.
Er man til sociale ture, er det også muligt – enten på et
spadserehold, med et cyklehold eller på hesteryg. Vi har
Manngårdens Ridecenter, hvor man kan have sin hest
stående eller leje en.
Midt i Brylle kan vi stige på en bus til Odense eller mod
Assens. Fra Brylle til Tommerup Kirke er der fornyligt

Pausen under filmaften.

Vores herlige natur.

etableret en velbelyst sikker cyklesti. I Tommerup/Knarreborg
findes 2 foreninger for ældre. Den ene er Rådhuskælderens
Venner, hvor man kan gå til ældregymnastik, lære IT, hygge
med snak og kortspil, tage ture ud i det blå med ligesindede
og deltage i forskellige arrangementer – foredrag, musiske
events og banko. Tæt ved Rådhuskælderens Venner ligger
Seniorklubben for Tommerup, Verninge og Brylle. Her
afholdes også forskellige arrangementer. Begge foreninger
udbyder en årlig bustur til meget favorabel pris.
Ca. 5 km. fra Brylle har vi ”Fyrtårnet” med bibliotek,
svømmehal, håndboldbane, skydebane, cafeteria samt
forskellige motionsafdelinger.
Meget af alt dette kan du læse om i BrylleBorgeren, der
husstandsomdeles og udkommer 4 gange årligt.
I Brylle har vi mange frivillige, der holder gang i det rige
forenings- og klubliv.
De virker også i
genbrugsbutikker, på
diakonplejehjemmet
Sydmarksgården
og som Røde Kors
besøgsvenner. Uden
denne frivillighed vil
meget gå i stå. Det må
dog siges, at de fleste
frivillige er over den
modne alder.

Som alle ved, er Bente Ekander med sin Eigil flyttet fra
Brylle, så vi har måttet sige farvel til en stor og engageret
kunstner og en meget ihærdig frivillig arbejdskraft.
Det vil derfor være på sin plads, nu jeg skriver om frivillighed,
at sige en meget stor tak til Eigil for de mange år han
utrætteligt har stillet sin arbejdskraft til rådighed for frivilligt
arbejde i Brylle. Eigil har været med i meget. I nærværende
tidsskrift har han f.eks. været ansvarshavende redaktør lige
fra bladet startede. Stor tak til dig, Eigil. Skulle du og familien
blive træt af Middelfart, finder vi let en plads til jer her igen.
Rytterskolens Venner er ved at forberede et fælles stort
projekt - fejringen af Grundlovsdag 2018. Alle foreningerne
mødtes 9. januar for at planlægge festen. Det kan du læse
om et andet sted i nærværende blad.
Ole Sand

Der skal derfor lyde
et advarende ord: Vil
vi, at denne rigdom af
muligheder fortsat skal
eksistere for os, så
er det nødvendigt, at
yngre personer melder
sig og går ind i arbejdet
og efterhånden
overtager det.

Arrangement hos
Rådhuskælderens Venner
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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
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: Henrik Østergaard kroggaardsvej@hotmail.com
Ungdomsformand: Michael Winther mwinther82@gmail.com
Seniorformand: Jimmi Rasmussen Tjummy1@gmail.com
Kasserer: Anne Marie Sørensen kasserer.bryllebk@gmail.com
Johnny Godbergsen johnnygodbergsen@hotmail.com
Jesper Skytte-Eist Petersen
jesperskyttepetersen@live.dk
Brylle Forsamlingshus
Formand: Kai Hou formand@brylle-forsamlingshus.dk
Udlejer: Irene Hou info@brylle-forsamlingshus.dk

29 46 63 53
29 80 51 12
40 88 18 80
25 70 16 98
27 14 19 76
30 35 36 79

23 83 41 62
26 28 38 69
30 80 70 40
53 67 44 86
60 22 61 35
29 43 44 49
26 39 23 97

64 75 16 57

Brylle Fritidscenter
Formand: Mogens Rasmussen mprasmussen48@gmail.com
24 20 82 32
Næstformand: Henning Berg h-berg@email.dk
61 76 32 64
Kasserer: Finn Henriksen finnbhenriksen@sol.dk
21 60 64 68
Sekretær: Arne Roger Nielsen arneogbetty@gmail.com
40 11 11 15
Bestyrelsesmedl.: Carsten Olsen foxolsen@youseeme.dk
20 14 25 39
Gymnastikrep:
Gittemai Roger - 20167000 - fritidscenteret@bryllegymnastik.dk
Boldklubrep:
Henrik Østergaard - 26283869 - kroggaardsvej@hotmail.com
Forsamlingshusrep:
Lars Nygaard Jensen - 60740838 - larsnygaardjensen@gmail.com
Beboerforeningrep:
Eigil Kristensen - 30353679 - eigilkri@gmail.com
Brylle Gymnastikforening
Formand: Marie Krusell Howitz formand@bryllegymnastik.dk
40 75 85 54
Næstformand: Kasper Eulert naestformand@bryllegymnastik.dk
Kasserer: Frederikke Frehr kasserer@bryllegymnastik.dk
23 96 26 92
Badminton: Marie Krusell Howitz badminton@bryllegymnastik.dk
40 75 85 54
Gymnastik: Mette Flintholm gymnastik@bryllegymnastik.dk
22 31 76 10
Dina Korspang
Hjemmesiden: Marie Krusell Howitz webmaster@bryllegymnastik.dk
40 75 85 54
Brylleborgeren: Kalle Bøgh brylleborgeren@bryllegymnastik.dk
25 80 20 40
Michael N. Andersen
Suppleanter: Louise Skytte og Anja Mørk Rasmussen
Fritidscenteret: Gittemai Roger fritidscenteret@bryllegymnastik.dk
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 mettefynbo22@hotmail.com
Brylle Menighedsråd
Formand: Vagn Top - vagn@ferie-fyn.dk
Næstformand Lotte Andersen mail: lotte.boegh.andersen@gmail.com
Kasserer Trine Hermann mail trinehermann_406@msn.com
Kontaktperson og præst Dorthe terp Dahl maildtd@km.dk
Kirkeværge: Birthe Sørensen birthesoerensen@gmail.com
Sekretær Mette Krogsgaard mettejanus1@gmail.com
Medlem: Gunhild Jørgensen
Graver: Kristian Skytte graverbrylle@gmail.com
Brylle Private Børnehave
Leder: Amalie Wright Jørgensen, pædagog
Formand for bestyrelsen: Martin K. Pedersen Kaszubinska@gmail.com
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

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
30 49 74 42
28 78 28 80
64 75 1317
24 46 38 56
21 96 17 15
23 95 60 54
40 37 29 52
53 60 71 15
24 81 80 99
28 29 15 85
28 71 37 92
40 33 21 49

Den Kommunale Dagpleje

64 74 68 10

Landsbyambassadør
Bente Paulli - bente@paulli.net

23 11 69 04

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, Algade 22 st. 5500 Middelfart
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: Carsten Louis Larsen carstenlouislarsen@gmail.com
Kasserer: Tina Hein Lauridsen tinahein24@gmail.com

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
25 53 24 63
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

Personlig rådgivning
med forståelse og respekt
skaber tryghed.

Telefon 64 76 12 18
Kirkebjerg 1
5690 Tommerup
www.scharfe.dk
info@scharfe.dk

Behandling på dine
præmisser
Karlina Frederiksen
Fuglebakken 3
5690 Brylle

Massage
Infrarød sauna
LifeWave

Tlf. 2683 0131 · info@karlinasmassage.dk
www.karlinasmassage.dk

Medlem af Danske Bedemænd
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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

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

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

Online booking
HairbyNybo.dk
Tlf 51 82 77 88
5690 Skolevej 7a
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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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Kørekort til
Bil & MC
Nye hold hver
tredje uge

v/ Henrik Dellgren
Tlf. 40 78 42 75 · 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 HAARBY

30

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
11 ·· Brylle
Ryttergade
Brylle
5690 Tommerup
5690
Tommerup
Tlf. 70
70 23
Tlf.
23 05
0533
33Fax
Fax64
6443
4325253333
Åbent efter
efter aftale
Åbent
aftale

Albanigade
Albanigade 15
15
5000
5000Odense
OdenseCC
Åbent
Åbent alle
alle hverdage
hverdage
E-mail:
advobo@advobo.dk
E-mail:
hlr@advobo.dk

Tallerupvej 23, Tommerup St., Tlf. 64 76 15 88
Algade 30, Haarby, Tlf. 64 73 24 66
Bredgade 51, Aarup, Tlf. 64 43 17 71
facebook: lizette-mode
www.lizette-mode.dk

MurerMester
Murermester
Henrik
svendsen
Henrik
Svendsen
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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
Udgravning og 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!
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