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TAG mED RYTTERSKOLENS VENNER

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. juni 2017
eigilkri@gmail.com
Bladet udkommer 4 gange årligt
1/3 - 1/6 - 15/8 - 1/12

Artiklen
om Peter Drud fortsætter
i næste nummer...

RYTTERSKOLENS
VENNER

... på højskoletur til Rønshoved Højskole i dagene

Sognetur med ”Rytterskolens Venner”

onsdag, torsdag og fredag i september, uge 39.

lørdag den 10. juni.

Afgang fra Brylle Kirke onsdag den 27. sep-

Turen går til det jyske. Fra Brylle går turen mod Jylland,

tember klokken 8.30. Turen er med helpension

og første stop bliver Blicher-museet i Thorning.

og koster 2.200 kr., som indbetales på konto

Fra Thorning går turen videre til Fredriks Kirke, som ofte

68802246261 senest 1. september.

omtales som kartoffeltysker-kirken.
Så går turen til Grønhøj Kro, hvor middagen indtages.

Tilmelding på 64751811
Bestyrelsen
NB. Alle er velkomne
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Turen koster 400 kr. Betaling sker i bussen.
Afgang fra Brylle kirke kl. 8.00.
Hjemkomst ca. kl. 18.00.

Leder

Første nummer af
Brylleborgeren . . .

. . . så dagens lys i august 2012
Siden er det blevet til 21 numre, og der er stadig masser af
stof til hvert eneste nummer. Tak for det.
Foreninger, institutioner, lokalhistorisk arkiv og private har i den
grad bakket op om bladet i alle årene, så det er med ro i sindet,
at jeg nu takker af som ansvarshavende redaktør af bladet. Det
er også med vemod, at jeg stopper som redaktør. Det har været
en spændende proces at starte et sådant blad op, og mange
spændende korrespondencer siger jeg hermed farvel til.
Jeg vil gerne i denne leder sige tak for et fantastisk samarbejde
til Judith, Tommy og Maud, som alle har været med hele vejen.
Ole er ikke længere en del af redaktionen, men stadig en flittig
bidragyder med indlæg, også tak til ham for samarbejdet, og
velkommen til Betty, som er ny i redaktionen. Hvem der bliver
den nye ansvarshavende redaktør, er stadig ikke på plads. Jeg
vil med interesse læse de næste mange numre af bladet på
Brylle bys hjemmeside.
Et nyt kapitel i livet starter 1. juli 2017. Efter at have boet i Brylle
sogn i omkring 25 år, rykkes teltpælene op og hamres i jorden i
Middelfart. Skal jeg nå at bo et nyt sted i 25 år, skal det være nu!
Det har været 25 fantastiske år. 15 af de 25 år arbejdede jeg på
skolen og fik etableret virkelig gode relationer til børn, unge og
forældre i byen. Det var rigt og fantastisk.

Arbejdet på skolen medfører ofte, at der bliver trukket i en fra
mange sider, og jeg vil se tilbage på samarbejdet med nogle
fantastiske mennesker gennem årene i fællesbestyrelsen,
kunstklubben, lokalrådet, beboerforeningen, fodboldklubben,
fritidscenteret osv. Foreningslivet blomster i Brylle, og som jeg
ser det, er mange nye på vej ind i foreningsarbejdet – meget
glædeligt og godt for en by i udvikling.
Et enkelt job i Brylle fortsætter jeg i. Arbejdet med at få etableret
multibanen og aktivitetsområdet ved hallen vil jeg føre til dørs.
Aldrig har jeg været med i et projekt, der har taget så lang tid at
realisere – på godt og ondt. Når du læser disse linjer, ligger byggetilladelsen klar fra kommunen til projektet, og i arbejdsgruppen er vi i gang med at snakke med de firmaer, som skal stå
for etableringen. Mit håb er, at projektet står klar inden efterårsferien 2017 – det bliver en stor dag. Aldrig nogensinde har min
tålmodighed været sat på en sådan prøve som i arbejdet med at
realisere dette projekt. Tak til alle som holdt ud og troede på det.
Eigil Kristensen
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Team Højfyn - U15 Drenge: Velkommen til Vest 2

TAK til sponsorer
for spilledragter og
langærmede trøjer:
HairByNybo, Pizza Palermo 3
og Middelfart Sparekasse.

Som det første hold nogensinde i ungdomsrækkerne
har Team Højfyn (Brylle Boldklub, Tommerup Boldklub
og SSV Højfyn) et hold, der har kvalificeret sig til at
spille i Vest 2 rækken. Det betyder, at vi her i foråret
skal til Jylland og spille turneringskampe.
På Vest 2 holdet har der været mere end 30 drenge til
træning hver gang. Det er fantastisk dejligt at se.
Her før forårssæsonen har Vest 2 truppen spillet en del
træningskampe mod hold fra både Vest 1 og Vest 2
rækkerne på Fyn og i Jylland. Allerede her kunne vi se,
at der skulle spilles bold i et noget andet tempo, end vi
har været vant til.
Inden Øens Hold Cup fik vi skaffet træningstøj til alle
35 drenge. Med hjælp fra sponsorerne fik alle et sæt
tøj samt træningsdragt – det ser godt ud, at vi er ens,
når vi tager ud til kamp.

Udover Vest 2 holdet er der også tilmeldt 11 mands
hold i B-rækken og et 8-mands hold. Begge hold har
haft en lidt hård start på sæsonen, men de vandt deres
kampe sidst i april, så nu gælder det bare om at holde
fast i det gode og få flere sejre hjem.

I marts deltog vi i Øens Hold Cup i Horne, hvor 33
drenge og 2 11-mandshold var tilmeldt. Det var en
rigtig dejlig tur, hvor begge hold spillede 4 kampe hver.
Sådan en fantastisk tur er med at at skabe styrke og
sammenhold.

Nu glæder vi os til resten af sæsonen og ser frem til
støtte fra tilskuere – Vest 2 holdet har hjemmebane i
Tommerup St., B-holdet har hjemmebane i Skalbjerg
og 8-mandsholdet har hjemmebane i Brylle. Kom og
støt os.

Allerede i weekenden efter skulle Vest 2 holdet spille
mod Haderslev FK på udebane. Det er SønderjyskE’s
eliteafdeling for ungdomshold – og det er andre
forhold, end vi ser i Brylle, Tommerup og Skalbjerg.

På trænerteamets vegne
Jan Vittrup

Det U15 hold, vi mødte, har 4 trænere, egen diætist
og egen læge – lidt andre forhold, end vi er vant til, og
spillemæssigt var det bare et bedre hold.
Selvom vi tog hjem med et stort nederlag, havde vi en
god fælles tur, bl.a. fordi Højfyns Murerforretning og
Eldorado havde sponsoreret en bus til alle. Det siger vi
mange tak for, specielt når vi sammen har mulighed for
at ”ryste” nederlaget af os.
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TAK
til sponsorerne:

Totalbanken,
SuperBrugsen Tommerup St.,
Tyrolerbutikken.dk, Halvorsen ApS,
TBH Byg, Direkte Import.dk,
CG Jensen og
Højfyns Reklame
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Gothia Cup 2017...
Team Tommerup
(BRYLLETOMMERRUP)
deltager i Gothia
Cup i Sverige, som
foregår i Gøteborg
i uge 29 fra den
16 – 22 juli... Vi
deltager med vores
U-19 hold, som
bliver sidste gang
med disse spillere,
da de falder for
aldersgrænsen i
2018...
Flere af de spillere,
der skal med, deltog også i 2015, hvor vi var af sted med 2 hold. I år
deltager vi med 17 spillere og 2 ledere... helt kanon når
mange også holder ferie med deres familier...
Jeg har selv deltaget i dette stævne, både som spiller
og træner (en enkelt gang som holdleder)... første
gang som spiller var som 17-årig i 1982. ALLE TURE
har været en kæmpe oplevelse, og den dag i dag
snakker vi stadig om dengang, vi var på fodboldtur...
(Min bror Allan Krog fandt sin kone Lisbeth på den ene
tur, hvor vi havde fælles transport med pigeholdet fra
B1913, de har sølvbryllup til næste år)! Jeg kan fortælle
om mange gode oplevelser, og jeg nyder, at så mange
har lyst/tid/økonomi til at deltage på disse ture - nogle
kæmpe minde, man aldrig glemmer...

Selvfølgelig koster det at deltage i disse turneringer,
ophold en hel uge med overnatning på skole og 3
måltider, og dertil kommer transport til og fra Sverige...
men for at vi kan få økonomien til at hænge sammen,
laver vi fælles transport med andre hold..
Der deltager ikke så mange fynske hold, denne gang
skal vi dog af sted med Marienlyst U-15 piger. Dem
lavede vi også transport med i 2015, hvor vi havde en
dobbeltdækkerbus (69 PERS), som var helt kanon...
Vi har også søgt tilskud til turen igennen fonde, så
spillerne kan komme af sted for 1600 kr for det hele...
Vi har fået tilskud fra DBU Ungdomsfond (hvor der kun
er 2 klubber, som har fået, mange havde søgt) fra Lions
Tommerup og DGI puljen til ture... alt i alt 21.000 kr.
TUSIND TAK - DET BETYDER MEGET FOR ALLE
DISSE HERLIGE UNGE MÆND...
Sluttelig vil jeg håbe, at andre vil få denne oplevelse
engang, det kræver energi/lyst, men er det hele værd
at se så mange glade fodboldspillere, både nu og flere
år efter... Vi glæder os bl.a. til indmarch mandag d. 17
juli på Nya Ullevi Stadion, hvor der er 55.000 tilskuere/
spillere/ledere osv...
God sommer til alle og forhåbentlig flere gode
oplevelse med Team Tommerup...
Med sportslig hilsen
Poul Krog og
drengene på
U-19

Vi møder hold fra bl.a.
FRANKRIG, INDIEN, SPANIEN,
ØSTRIG, BRASILIEN, KENYA,
USA, ENGLAND og selvfølgelig
hold fra NORGE, SVERIGE
OG TYSKLAND...
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forår 2017

”BT, så sker der noget!”
Forår – ja, det er sådan, vi føler det endnu, ikke at vi er
på vej i ”livets efterår” – vi er klar til kamp og nyder det
i fulde drag!!
Efter to års pause fra managerposten er jeg tilbage
i ”chefstolen”. Da det begyndte at skrante for såvel
Brylle som Tommerup med at stille hold hver gang,
blev man enige om at slå Veteran-holdene sammen.
Selv med en forholdsvis stor trup på 20-24 stykker
kan der næsten blive fuld spilletid til dem, som helst
vil spille hver gang og plads til de uundgåelige afbud,
som de knapt så nødvendige, med andre ord – vi er
knapt så sårbare for afbud.
Holdet er tilmeldt i Tommerup Boldklubs-regi, da vi
prøver at dele ”sol & vind lige” klubberne imellem, og
vores Super Veteran-hold er tilmeldt i Brylle-regi – et
samarbejde/sammenhold er for alvor født, som jeg
kalder Brylle-Tommerup = ”BT så’ sker der noget”.
Vi går selvfølgelig på banen for at vinde – de første
tre kampe med en vundet og to uafgjorte, lidt øv, men
accepteret.

Det er ikke kun på banen, at vi forsøger at vinde –
3. halvleg spiller også ind! Efter hver hjemmekamp
spiser vi lidt sammen, hygger og snakker, stemmer
om banens ”bedste” spiller såvel på hjemme- som på
udebane. Han modtager to gode flasker rødvin.

Stemmerne om banens ”bedste” spiller bruges til en
samlet kåring af årets spiller, der modtager det eftertragtede diplom til årets afslutning, som kommer til at
foregå i bedste ”oscar-stil” i Brylle Boldklub lørdag den
7. oktober.
Jeg håber og ser frem til en forårssæson forhåbentlig
i den bedste ende af rækken!? Så I må vendte i
spænding på at få resultatet her i bladet til efteråret,
eller som vi helst ser, at I vælger at følge os på
hjemmebane i Tommerup torsdage: 18-05, 01-06,
15-06 og 22-06 – vi ses !!!
Med venlig hilsen
f. Veteran-holdet
Gade

Forår 2017

tennis

Så skulle tennissæsonen gerne være i gang igen, og vi
håber jo på dejligt vejr igen i år. Foreløbig er banerne
blevet færdige på én dag i år, da der var mødt talstærkt
mandskab op, den dag vi havde frivillig arbejdsdag i
Brylle Fritidscenter. Så det var dejligt. Vores tennishus
skulle også have været malet, men det var desværre
alt for koldt til at gå og male, så det må vi klare en
anden dag.
Men som sædvanlig - prøv at tage hensyn til, at hvis
banerne er for bløde efter regnvejr, så lad være med at
spille på dem, da de ellers bliver alt for ujævne at spille
på.
HUSK AT VANDE BANERNE - både inden I spiller på
dem - og når I er færdige - hvis det i en periode har
været meget tørt.

PÅ FORHÅND TAK.
Vi melder til turnering igen i år. Så må vi jo se, hvordan
det går, men den “3. kamp” er nu den hyggeligste.
Der vil igen i år være træning tirsdag aften kl. 17-21
for både damer og herrer, og alle er velkommen til at
komme og prøve at spille.
Vil man vide mere om priser, så gå ind på bryllebk.dk
hjemmeside, hvor man kan læse nærmere om tennis.
Vi håber på en god sæson.
Brylle Tennis
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Kort resume fra generalforsamling
i BBF den 26. april 2017
Regnskab blev godkendt, og på valg var Bjarne S.
Andersson, Anette Clemmensen og Henrik Gabs, der
alle blev genvalgt. Se ny bestyrelse side 26.
Der blev på generalforsamlingen talt om det fremtidige
arbejde i foreningen og om, hvor vigtig det er, at vi får
engageret nogle flere personer til at deltage, enten i
bestyrelsesarbejdet eller meget hellere som frivillige
hjælpere ved nogle af arrangementerne. Det er vigtigt,
at der nogle, der melder sig, bare en gang imellem, til
at give en hånd med en time eller to, når det kniber.
Vi arbejder på at lave nye aftaler om fællesspisninger –
der var forslag om, at vi laver en abonnementsordning,
hvor man kan købe billetter til en pakke med tre fællesspisninger i løbet af efteråret f.eks. med en afsluttende
julefrokost. Det skulle primært være for at se, om der
er nok tilslutning til fællesspisninger, da vi skal op på
45 til 50 deltagere pr. gang, for at det kan løbe rundt
økonomisk.
Så planlægger vi en arbejdsdag på legepladsen, hvor vi
stiller grillen op, så folk kan komme forbi og få en snak
og en grillpølse.

Som altid
deltager vi i arbejdet
med Brylleborgeren,
ambassadørordningen,
fritidscenteret og
lokalrådet m.v.
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Bestyrelsen arbejder
ihærdigt på at leve op til
formåls-paragraffen for
foreningens arbejde om at
varetage beboernes almene
interesser til skabelse af et
godt og meningsfyldt miljø.
Også en stor tak fra
bestyrelsen til alle de
husstande, der igen i år
har betalt kontingent til
foreningen.

Skulle der være en enkelt eller tre personer, der har
lyst til, bare en gang i mellem, lige at give en hånd
med teltet, ølsalget, en fællesspisning eller lignende,
så tager vi imod det med kyshånd. Bare send en mail
til tommydalgaard@hotmail.com eller en sms til 2946
6353.
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.

Skt. Hans på det Grønne!
Igen i år rejser BBF teltet på det grønne, hvor vi kan købe øl eller sodavand og se
flammerne fra bålet sende heksen af sted.
Da dette indlæg er skrevet til brylleborgeren inden deadline den 1. maj, er vi endnu ikke helt
på plads med planlægningen af Skt. Hans, - følg Brylle på Facebook.
Vi har har været så heldige, at socialdemokraternes borgmester-kandidat Charlotte
Vincentz Petersen vil holde båltalen. Det er ca. kl. 19.30, og derefter tændes bålet ca. kl. 20.

Brylle FDF

FastelavnsweekenD
Den sidste weekend i februar holdt FDF Brylle
kredslejr hvor temaet var fastelavn. Børnene
skulle ud på løb, hvor de bl.a. skulle lave popcorn
i sodavandsdåse og lave en ”hjerteoperation” på
en chokoladeskildpadde.
Om eftermiddagen kom der klatreinstruktører, og
alle både voksne og børn prøvede kræfter med
træklatring. Lørdag nat blev børnene vækket og
sendt ud på smuglerløb, hvor de skulle smule
vigtige materialer forbi de ”onde vagter”. Lejren
sluttede søndag med brunch, med æg, bacon og
pandekager, hvorefter der blev blev slået katten af
tønden.
Venlig hilsen Christian
FDF Brylle
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Brylle Private

børnehave

I børnehaven havde vi d. 15. marts inviteret til indvielse af vores bålhytte
Det var en rigtig dejlig dag, der bød på glade børn og
voksne, boller og kage, taler og snoreklip, gaver og blå
himmel, og sidst, men ikke mindst, besøg fra Nordea
Fonden og Borgmester Søren Steen Andersen.

børnehave, der ikke har ambitioner om at blive større,
end den er. Netop fordi det betyder noget med den
overskuelighed, der ligger i at have en størrelse, som
Brylle Børnehave har.

Man blev glad helt ned i maven, når man så gensynsglæden mellem søskende, og hvordan børnene
legede på tværs af både alder og pasningstilbud. De
store hjalp de små, og selvom der var mange børn på
legepladsen, passede alle på hinanden. Rigtig dejligt!

Der var mennesker over det hele! Og godt for det –
for det var jo i tidsmæssig forlængelse af en festdag,
hvor ”naboerne” var inviteret med. Og naboerne
skelnes der ikke imellem - der var både de mindre
elever fra skolen, men også børnene fra dagplejen og
fra den naboliggende Agerholm. Om der er tale om
kommunalt eller private tilbud, er ikke et tema – det er
jo naboer. Og sådan nogen inviterer man da!

Om sin deltagelse i indvielsen har Søren Steen Andersen
senere udtalt:
- Det var en dejlig dag
at besøge Brylle
Børnehave onsdag den 15.
marts. Det
var nærmest
lidt overvældende at se,
hvor mange
voksne der
bakker op om
en børnehave med
42 børn. Og endda en
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Det vil jeg gerne kvittere for, for det er en sund holdning at have. For mig som borgmester er det er et plus,
at der er noget for forældre og børn i Brylleområdet
at vælge imellem. Dagpleje, vuggestue, såvel som
privat eller kommunal børnehave. At de ser hinanden
som et supplement og ikke en konkurrent er positivt
og vidner om et sundt helhedssyn. Tak for det! Og så i
øvrigt tillykke med bålhytten, som jo var den, der skulle
indvies – den er flot. Og den er et af mange skridt på
vejen i den helhedsplan, der er lagt for udeområdet
ved Brylle Børnehave. Drømmene slutter ikke her.
Tillykke med stedet!

Tak til alle
der var med til at gøre
indvielsen til en dag, som
vi vil tænke tilbage på i
mange år frem!
Der sker hele tiden noget nyt og spændende
i børnehaven, og selvom vi har lyst til at
skrive om det hele, begrænser vi os til
at fortælle Jer om vores deltagelse i
ØGO-banden.
Som I muligvis har set, så har Netto
søgt efter børne-haver, der har lyst til
at leve 100% økologisk i 6 uger. Det
syntes vi lød spændende, og det projekt
ville vi selvfølgelig gerne være en del af, så
vi sendte en ansøgning afsted.
Ud af ca. 350 ansøgninger blev vores børnehave valgt
ud som en af de 10 institutioner, der skal være en del af
ØGO-banden. Og som den eneste institution på Fyn, vel
at mærke !
Det er et projekt, som vi er spændte og stolte over at
være med i, men det har også betydet, at vi har skulle
kigge vores indkøbsvaner efter i sømmene.
Så fra uge 18 til uge 23 skal børnene ikke have
madpakker med i børnehaven. Vi skal derimod have
smør-selv hver dag med rugbrød og varierende pålæg,
og det er noget, som både forældre og børn er glade for.
Forældrene slipper for at smøre madpakke, og børnene
får mulighed for at smøre deres egen mad sammen
med deres kammerater. Måske er der ligefrem nogle af
børnene, der kommer til at smage på noget nyt…

Som led i projektet har 5 af børnene haft mulighed for
at aflevere en urinprøve til analyse for, hvilken effekt
det har for indholdet af pesticider i kroppen, at man
spiser overvejende økologisk. Den første urinprøve blev
afleveret inden perioden gik i gang, og den næste skal
afleveres som afslutning på projektet.
Pernille Svensson
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Brylle Gymnastikforening
En generalforsamling af de helt særlige
Tirsdag den 21. marts afholdt gymnastikforeningen
den årlige generalforsamling. Forud for arrangementet
var der fællesspisning, hvor ca. 25 mennesker deltog.
Det er en hyggelig måde at starte på. Så har alle fået
småsnakket lidt inden selve generalforsamlingen,
og nye medlemmer, der måske ikke kender så
mange i byen endnu, kan lande lidt ”blødt”. Kalle
Bøgh fra bestyrelsen lavede risotto til den helt store
guldmedalje.
Selve generalforsamlingen gik i gang kl. 18.30,
og mens de voksne var til møde, legede et par
fædre med børnene i gymnastiksalen. De vigtigste
punkter på dagsordenen var at få fundet nye
bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter. Bestyrelsen
foreslog uændret kontingent, og dette blev vedtaget.
Forud for generalforsamlingen bestod bestyrelsen af
6 personer, men det var ønsket fra bestyrelsens side,
at den fremadrettet skal bestå af 7 bestyrelsesmedlemmer. Da Mette Wandrup og Thomas Storm ønskede at
træde ud, skulle der derfor findes 3 nye bestyrelsesmedlemmer. I ugerne op til generalforsamlingen blev
det tydeligt for os i bestyrelsen for os i bestyrelsen,
at det blev en megen anderledes generalforsamling.
Forud for mødet var vi nemlig blevet kon-taktet af hele
4 personer, der ønskede at træde ind i bestyrelsen.
Lad mig lige slå én ting fast – dette er helt exceptionelt
– i hvert fald for vores forening! Og det er med meget
stor stolthed, at vi som bestyrelse har formået at
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tiltrække 4 mennesker, der helt af egen fri vilje melder
sig som bestyrelsesmedlemmer. For 2 år siden sad vi
i den direkte modsatte situation, hvor vi lænede os op
af ekstraordinær generalforsamling, da vi ikke kunne
finde nye medlemmer til bestyrelsen.
For at give plads til det fjerde nye bestyrelsesmedlem
blev det besluttet, at Gitte Roger trådte ud af bestyrelsen, men fortsat har samme opgaver i foreningen,
som hun havde forud for generalforsamlingen. Hun
er gymnastikforeningens ”mand” i fritidscenterets
bestyrelse, og har med sin involvering i multibaneprojektet, været helt uundværlig for gymnastikforeningen. Dermed trådte der 3 bestyrelsesmedlemmer
ud, og der kom 4 nye til. Således er den nye bestyrelse
konstitueret; Se side 26.
Det er vores mål at få lagt billeder af bestyrelsens
medlemmer op på hjemmesiden henover sommeren,
så slå et smut forbi derinde i sommerheden og se,
hvem der gemmer sig bag navnene.
Slutteligt vil jeg sige en særlig stor tak til Mette
Wandrup Pedersen, der i år kunne fejre 10 års
jubilæum i gymnastikforeningens bestyrelse. Hun
har været en kæmpe ressource for foreningen og har
været den person, man altid kunne spørge, hvis man
var i tvivl om noget. Vi kommer til at savne hendes
engagement og fantastiske humør!
På vegne af bestyrelsen,
Marie Krusell Howitz, formand

Forårsopvisning 2017

Brylle Gymnastikforenings forårsopvisning blev i år afholdt
søndag d. 19 marts.I Fritidscentret var små og store
familier mødt op for at se, hvad de forskellige hold havde
lært i løbet af sæsonen. Til indmarchen var der 7 hold,
der var kommet for at give den fuld gas og vise, hvad de
havde lært.
Voksen-barn-holdet - Spilopperne - Funky Dance kids
- Dance Fitness - Dance Hall-Mix - Zumba Jumpingfitness
Efter indmarch var der fælles
opvarmning på gulvet.
Første hold var spilopperne de
3-6 årige. De gav den fuld gas på
redskabsbanen og til forskellige
sanglege. De var som holdet hedder
en masse fantastisk glade spilopper, der
var over hele gulvet, og de havde fest.
Derefter var det voksen-barn holdet. Børnene kom
cyklende ind på gulvet. Derefter var der fælles sang-lege
og til sidst redskabsbane, hvor man tydeligt kunne se, at
ungerne elskede det.
Funky dance kids de 4-6 årige dansede til MGP-sang og
derefter over i eventyrverden til tonerne fra Frost. Pigerne
var klædt ud som Elsa fra Frost Disney film, og i de sidste
numre kom Olaf Snemanden også ind og dansede med
pigerne.
Pigerne fra Dancehall Mix er i alderen 10-16 år.
Pigerne dansede forskellige formationer til sange, som
hitter på listerne lige nu.
Dance Fitness er piger i alderen fra 7-10 år. Pigerne
dansede til MGP-sange og sange, som var mere poppet
og rocket.

Zumba-damerne stillede talstærkt op, som de plejer.
Det var fantastisk at se et så stor hold med sådan en
aldersforskel og ikke mindst se, hvor hyggeligt de har
det på gulvet. Det lavede et helt show, som varede 15
min.
Sidste hold på gulvet var vores nyeste hold i foreningen,
nemlig Jumping Fitness. Også på dette hold var
der aldersforskel, men hold da op en fest,
de kunne holde på trampolinerne.
Der blevet givet gas både på
gulvet med arm/mavebøjninger,
imens nogle andre hoppede på
trampolinerne. Musikken var
alt fra Jailhouse Rock til det
afsluttende nummer med Volbeat
”For evigt”, hvor de fik hjælp af
Dance Fitness pigerne.
Efter at alle 7 hold havde været på gulvet,
var der uddeling af gaver til instruktørerne og tid til at
takke af for sæsonen.
Vi takker alle, der dukkede op til opvisningen, og stor
tak til vores instruktører og medhjælpere.
Derudover en stor tak til de frivillige, som bagte kage,
og til jer der hjalp før, under og efter opvisningen med
diverse ting.
Vil du, eller kender du nogen, der kunne tænke sig at
være instruktør, medhjælper eller frivillig til nogle af vores
arrangementer, så kontakt en af os i bestyrelsen.
Vi er meget åbne for nye hold, og hvis du vil være
instruktør, kan vi evt. tilbyde et instruktørkursus.
Er det noget for dig, så skriv til os på gymnastik@
bryllegymnastik.dk
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Dialogmøde i Brylle med
politikerne – FRANKFRI ER VÅGNET

Onsdag d. 5. april var der indkaldt til dialogmøde med politikere i
Assens Kommune og borgere i Brylle-området.
Formanden for lokalrådet i Brylle - Vagn Top - indledte og
fremhævede Brylle-områdets fortræffeligheder: Brylle er
det 8. største lokalområde i Assens kommune. I området
afvikles hvert år kommunens største havefest i Render,
der er gang i byggeriet, og antallet af nyfødte og børn i
0.-6. års alderen er meget stort osv. Vagn havde også
kritikpunkter med i sit indlæg. De var henvendt til politikerne og Assens Kommune. Vagn syntes ikke, at dialogen
det sidste års tid er gået begge veje. Politikerne og forvaltningen har endnu ikke lært at bruge lokalrådet. Hvorfor inddrages lokalrådet ikke, når byen lukkes en måned
for at udbedre skader på kloaknettet, spurgte han bl.a.?
Efter denne indledning var der dialog om forskellige
emner:
Hvad skal lokalrådene bruges til i fremtiden?
Finn Brunse nævnte, at der i kommunen er planer om,
at man efter kommunevalget vil forsøge at arbejde med
nedsættelse af forskellige ad hoc grupper med specielle
kompetencer. Disse grupper skal tildels afløse de mange
faste udvalg, som eksisterer pt. På den måde vil man
udvide det aktive medbor-gerskab. En sådan gruppe kan
fx nedsættes, når den nye udstykning i Brylle skal sættes
i gang. Politikerne nævnte også, at lokalrådet kunne spille
en aktiv rolle i forbindelse med at afgive høringssvar til
kommuneplanen.
Hvilke planer har politikerne med Brylle-området?
Søren Steen nævnte, at Brylle området er det byområde i
Assens kommune med den højeste koncentration af 0-6
årige. Brylle har fibernet og fjernvarme, og derfor er det
planen, at der skal forberedes en ny udstykning i området,
så tilflytningen kan fortsætte. Brylle er et vækstområde,
som kommunen vil satse på, tilføjede Charlotte Vincent.
Til beboernes ønsker om at få bedre busforbindelse til
Odense, fx via Odense Bybus, svarede politikerne, at
det var da lige en sag for lokalrådet !!! – god opgave til
lokalrådet.
Kommunikationen mellem kommunen og lokalrådet:
Som nævnt i indledningen var Vagn Top ikke tilfreds med
kommunikationen mellem kommunen/politikerne og lokalrådet i det forløbne år. Politikerne forsvarede sig: Der er jo
altid en indkøringsfase, og det med lokal-råd er jo helt nyt
osv. Steen Søgård skar igennem og sagde:
- vi har lært meget det sidste år, og der er strammet
op omkring informationen. Når alle parter ønsker
forbedringer på området, skal det nok lykkes.
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Borgernes problemer blev der også tid til – Frankfri er vågnet
Der blev fra bl.a Lydia på Stærmosevej nævnt, at hastighedsregulering var ønskelig på Stærmosevej. Andre supplerede
med, at regulering også var nødvendig på Toftevej, Tobovej
og Birkevej. Charlotte Vincent svarede, at vi bare skulle sende
ønskerne ind til forvaltningen, og Søren Steen nævnte, at der
fra 1. maj bliver øget fartkontrol på vejene i kommunen – så
pas på derude.
Evy, som bor i svinget Kildemaen/ Hyldegårdsvej, nævnte, at
den nye asfalt var meget glat. I svinget hvor hun bor, kan regnvandet ikke løbe bort fra vejen. Hun var bange for, at få biler
ind i haven. Steen Søgård lovede, at kommunen ville kikke på
forholdet.
Til sidst kom beboerne fra Frankfri på banen – nu havde de
også ventet i næsten 2 timer. De kritiserede kommunens
handlinger i forbindelse med evt. etable-ring af ny erhvervs-

virksomhed i Frankfri. Beboerne ønsker ikke virksomheden til området, og man undrede sig meget over,
hvorfor der kun var enkelte beboere i området, som havde
fået information om projektet. Charlotte Vincent kunne
berolige beboerne med, at intet er vedtaget. Man er i
undersøgelsesfasen, og undersøgelsen bliver grundig.
Lone Akselsen tilføjede, at udvalget gerne stiller op til dialog med borgerne, og alt vil blive undersøgt i denne sag.
Når en virksomhed henvender sig, så skal vi jo behandle
sagen. Foreløbig kan borgerne i Frankfri tage den med
ro, men ud fra stemningen på mødet tror jeg roligt, at vi
kan sige, at borgerne i Frankfri er vågnet og klar til kamp.
Hermed sluttede dialogmødet – og dialog var der.
Det lover godt for fremtiden.
Referat skrevet af:
Eigil Kristensen, Sekretær i lokalrådet

Arrangement
for nye
tilflyttere i
Brylleområdet
Lørdag d. 4. marts havde Brylle Lokalråd inviteret
ny-tilflyttere til Brylle området til et informationsmøde i
Brylle Fritidscenter.
Mødet var rigtig godt besøgt. Der kom omkring 20 nye
beboere til arrangementet plus en del børn. Specielt
glædeligt var det, at en del helt små babyer kom med.
Det lover godt for fremtiden.
Lokalrådet havde købt en kæmpe brunsvigerkage,
hvorpå der stod: Velkommen til Brylle. Hele kagen blev
spist.
Udover repræsentanter fra Lokalrådet, var også gymnastikforeningen, de kommunale dagplejere og den
private Børnehave mødt op, og fortalte begejstret om
Brylle Sogn.
Desuden var der tid til hyggesnak ved bordene.
En ny ide blev fostret under sammenkomsten. Ideen
går på, at der hvert år skal laves en foreningernes dag,
hvor alle borgere kan få noget at vide om, hvad der
sker i området. Byens institutioner skal selvfølgelig
også deltage denne dag.
Et hyggeligt arrangement, som vil blive gentaget, og
med den tilflytning, der er til området, varer det nok
ikke så længe, inden det gentages.
Eigil Kristensen
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BrylleLøbet
onsdag den 7. juni
Så er det ved at være tid til det årlige BrylleLøb. Tag
børnene, naboen og vennerne under armen og deltag
i årets Brylleløb.

Igen i år tilbyder vi elektronisk tidtagning. Link til
tilmelding og betaling findes på hjemmesiden
www.bryllegymnastik.dk samt i opslag på Facebook.

Der er nogle nye tiltag i år, så læs dette opslag
grundigt!

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.

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: 50 kr.
for børn t.o.m. 14 år og 80 kr. for voksne + gebyr. Ved
tilmelding på dagen er prisen 110 kr. for voksne og 80
kr. for børn.

Alle børn t.o.m. 14 år modtager en medalje. Alle voksne deltagere er med i lodtrækningen om fine præmier.
Efter løbet kan alle forhåndstilmeldte se løbstiden via
Se mere på
samme link som
Facebook
samt på
tilmelding.

www.BrylleGymnastik.dk

Brylle Petanque
Kast grisen, læg dig tæt på og sejren er nær.
Så er vi så småt ved at være i gang igen med
sommerens turnering. Vi spiller og hygger tirsdage kl. 18
og lørdage kl. 10.
Hvis du kunne tænke dig at prøve at spille petanque, så
kom endelig - vi hjælper gerne. Vores dejlige baner ligger
langs med Brylle Fritidscenter.
Vi glæder os til en forhåbentlig god sommer med mange
hyggelige timer med petanque.
God sommer
Brylle Petanque
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Et barneportræt
- Jens Balslev
En dag legede Jens Balslev og nogle kammerater
ved en tilfrossen sø, hvor de slog hul på isen med
nogle stænger. Da Jens tabte sin stang, lænede han
sig ud over rækværket for at nå den – men det gamle
rækværk brast, og Jens faldt ned i søen og gled ind
under isen. En kammerat stak en fod ned, som Jens
greb fat i, og han kom på land igen.
Jens var søn af amtsforvalteren i Odense; han var født
1690 og fyldt 8, den vinter han nær var druknet i søen.
I taknemmelighed over hans redning lod forældrene
en omvandrende hollandsk maler udføre et maleri af
sønnen. På portrættet her i bladet synes Jens dog lidt
ældre. Om det er samme hollandske maler, der igen
har malet, ved vi ikke. Om dette portræt også har en
dramatisk baggrund, ved vi heller ikke, men ellers var
Jens flere gange tæt på at miste livet.
Som kun 25-årig blev Jens Balslev præst ved Tommerup og Brylle kirker. Han nåede at blive gift tre gange.
Hans første kone, datter af hans forgænger i embedet,
døde i barselsseng. Sin næste hustru mistede Jens
Balslev, da hun kun var 33 år. Sammen havde de nået
at få ”5 uopdragne børn”, som den tredje og sidste
kone tog sig af. Jens Balslev selv levede til 1761 og
efterfulgtes i embedet af sin ældste søn, Rasmus
Jensen Balslev.
I Tommerup og Brylle kom Balslev-slægten til at virke
som præster gennem 85 år, men ikke nok med det,
den kendte præsteslægt fik vide forgreninger, i Hårslev
Sogn virkede slægten således i 125 år.
I nyere tid har en Balslev igen virket her på egnen.
I 1947 kom pastor Povl Rasmus Balslev til Brylle,

Lokalhistorisk Arkiv i den gamle

hvor han havde sin gerning i knap 30 år – 1947-1976,
kan man læse på tavlen i våbenhuset i Brylle Kirke.
Povl Balslev var i lige linje tip-tip-tip oldebarn af den
første pastor Balslev, altså den lille Jens Balslev på
vores maleri.
Povl Balslev startede FDF i Brylle, der også samlede
mange drenge fra Tommerup og Verninge. Pastor
Balslev var i det hele taget en afholdt præst i sognet.
Et af de sidste år, han var i Brylle, fik han tildelt hæderen som Ridder af Dannebrog. Det var menighedsrådet, der havde søgt på vegne af sognet – en ære
der blev værdsat.
Det hele begyndte med den første Balslev i Tommerup
præstegård, Jens Balslev, hvis portræt er skænket til
Lokalhistorisk Arkiv, Tommerup. Tak for den smukke
gave med den store historie til Jens Brandt i Vejle!
Margit Egdal
Lokalhistorisk Arkiv, Tommerup

rytterskole i Brylle har åbent mandag formiddag 9-12 (lukket juli og
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dec. samt på helligdage).

gamle billeder og andet af lokal-

historisk interesse. Billeder, som

man gerne vil beholde i familien,

kan vi scanne, så man kan få dem
med hjem igen med det samme.
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Affaldsindsamling

I samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening afholdt Brylle
Landsbyordning og før-skole-børnene fra Brylle Private Børnehave
sammen affaldsindsamling onsdag den 29. marts.
Børnegrupperne gik sammen med forældre og voksne fra skolen
og børnehaverne ad forskellige ruter for at samle diverse affald, der
er blevet smidt i naturen.
Det samlede resultat blev til 320 kg!! Bl.a. blev der fundet et dæk
med fælg, et langt plastikrør og 515 dåser!

	
  

- et
Agerholm
fælless
Gårdbørnehave
kab& vuggestue
På Agerholm hylder vi mangfoldighed og fællesskab.
Vi ser forskellighederne som en styrke, som værende
med til at binde sammen og give børnene et åbent sind.
Vores fokus ligger på, hvilke ressourcer det enkelte
barn har – for alle børn indeholder noget helt unikt, som
det er vores fornemste opgave at fremhæve. Det gør
børnene trygge og de får lyst til at lege og lære, de er
nysgerrige og fulde af gåpåmod og de udvikler sig på
alle områder.
Vi har denne gang valgt at satse på billeder, som er fra
en af vores sang og musikformiddage, som vi har hver
fredag børnehave og vuggestue sammen. Store som
små er aktive deltagere på hver deres måde.
Foråret byder på en masse spændende aktiviteter både
hjemme på gården og ud af huset – følg med på vores
facebookside ”Brylle Landsbyordning”.
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Husk at alle i Brylle altid er velkomne forbi – har vi ikke
kaffe på kanden, kan vi hurtigt få det,

Brylle Skole fejrer
Billedkunstens Dag
Billedkunstens Dag i Danmark 2017 blev på
Brylle Skole fejret i fantastisk stil med en flot udstilling
lavet af elever fra 0. kl. til 5. klasse
Eleverne fra Brylle Skole har som optakt til Billedkunstens
Dag arbejdet med mange teknikker, materialer og metoder
for at lære den faglige del af faget grundigt. De har fordybet sig i en masse processer, reflekteret over billedudtryk
og brugt billedkunst i innovative processer. I 2. klasse
har eleverne for eksempel lavet malerier inspireret af
kunstneres Marc Chagall med pointillismen, hvor eleverne har prikket et maleri med primærfarver. 5.klasse har
beskæftiget sig med et tema: ”Erindringer”, hvor de har
været ude og se en udstilling ”Hukommelsespaladset” for
derefter at arbejde videre med deres personlige erindringer, lavet erindringsæsker og har lavet fællesmalerier, hvor
de har mixet deres erindringer til sjove og underfundige
udtryk. I 4.klasse har eleverne haft en variation af emner
fra Warholportrættet til Paul Klees ansigter og tertiære
farvevalg frem mod klimakunstudtryk inspireret af
Galschiøts skulptur ”Unbearable”.
Undervejs i processen har børnene fået nogle benspænd,
fordi det øger børnenes kreativitet at få nogle rammer at
”spille bold op ad”, eller som gør dem nysgerrige. Eleverne har lært at blande primærfarver, mixe materialer, arbejde med pastelkridt, forme i ler, sammensætte figurer ud af
træ og fremfor alt at bruge deres fantasi og skabe nogle
	
  
gode ideer i et fællesskab med deres kammerater.
Heidi Bruus, lærer på Brylle Skole
og læringskonsulent i Undervisningsministeriet

TEATER BAGLANDET

- et
fælless
kab

I uge 24 står Brylle Skole på den anden ende. Vi har nemlig emneuge
for hele skolen.
Brylle Skole har fået bevilget penge fra puljen ”Kultur i Børne-højde”
fra kultur- og fritidsudvalget til at hyre en teatertrup,
Teater Baglandet, bestående af Solveig Weinkouff, Sofie Pallesen og
Filippa Berglund, der vil komme og arbejde med drama, håndværk
og design på skolen.
Eleverne bliver delt ind i 6 grupper, og hver gruppe skal opføre en
form for drama.

Invitation:
Vi vil gerne invitere forældre, søskende, bedsteforældre og
borgere i Brylle til at komme og overvære det endelige resultat.
Forestillingen løber af stablen torsdag d. 15. juni 2017 kl. 17–18.
Efter forestillingen vil der være mulighed for at møde damerne bag
teaterforestillingen.
Jannie Riise, lærer Brylle skole
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Frivillig arbejdsdag
i Brylle Fritidscenter
Så har der igen været frivillig arbejdsdag i Brylle Fritidscenter lørdag den 22. april. Der blev startet kl. 8.30 med at
spise morgenmad, og der var mødt ca. 25 mennesker op
for at gå i gang med det arbejde, der lå forude.
Der skulle ordnes tennisbaner - ryddes op - og der skulle
forskønnes ved den gamle multiarena, så den kunne komme
til at se pæn ud igen.
Ved multibanen blev jordvolden rettet af, og jord gravet af,
så man kunne få planeret ud til parkeringspladsen. Der gik
tre mand, og med hjælp fra en gravko gik det jo nemt. Nu
skal der så bare plantes nogle træer på toppen af jordvolden
- efter anbefaling fra Assens Kommune.
De, der ikke ryddede op og kørte på genbrugspladsen med
affald, gik ovre ved tennisbanerne og rev det gamle grus af,
jævnede ud og fik kørt en masse nyt grus ud på begge baner igen. De fik det fordelt, så det blev til et par flotte baner.
Til slut blev gruset tromlet ned, så det ikke flyver for meget
omkring i blæsevejr.
Det var fint vejr til at gå og ordne tennisbaner i, men det er
første gang, det har været så koldt som i år. Der skulle også
have været malet tennishus, men det var det for koldt til, så
det må gøres, når det bliver lidt lunere i vejret.
Da arbejdet var færdigt alle steder - dem på multibanen
måtte blive lidt længere efter maden - blev der kaldt ind til
frokost, bl.a. med en lille en til halsen, hvor Finn havde sørget for mad og drikke til alle.
Formand Mogens Rasmussen takkede alle for godt ud-ført
arbejde og glædede sig over det store fremmøde, der havde
været, og alt hvad der var blevet lavet så hurtigt. Vi tror, at
alle har hygget sig med fælles arbejde og godt resultat.
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Vi gentager successen
med DAMEAFTEN
Fredag den 25. august 2017
kl. 18.30 i Brylle Forsamlingshus

Sæt
en
r
e
d
n
i kale

Pris

kr 330,-

Kl. 18.30 Velkomst
Kl. 18.45 Der serveres en lækker buffet
Kl. 20.00 Foredrag med Thomas Evers Poulsen:
”Jeg kan få kvinder til alt”
Kl. 21.30 Ca... Kaffe og hygge samt mulighed
for at shoppe på 1. salen. Der vil
være salg af Tupperware samt
Forever-produkter
I baren kan der købes øl, vand og vin
Billet- samt bordbestilling på
www.brylle-forsamlingshus.dk
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KVINDEEGEN I BRYLLE!
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På hjørnet af Kirkestræde og Ryttergade står et stort flot
egetræ. Det er plantet i 1915 i anledning af, at Danmark
fik en ny Grundlov, hvor Kvinder og tyende fik valgret og
således blev borgere i Danmark. Træet blev plantet af
“Kvinder i Brylle sogn”.

For at give et billede af, hvad man som kvinde kæmpede
imod, vil jeg gengive en tekst fra Salmonsens Leksikon
1904: ”Medens evne til abstrakt tænkning samt åndelig
nytænkning er hos manden, er følelseslivet og den intuitive opfattelse mest udviklet hos kvinden.

Der blev plantet egetræer over hele landet, og egetræer
blev valgt fordi der også blev plantet egetrær efter
Stavndsbåndets ophævelse i 1788. I Assens Kommune
er der 2 Kvindetræer tilbage - et i Flemløse og træet på
Ryttergade. Det skal dog nævnes, at der er plantet nye
Kvindeege i Tommerup St. og Hårby.

Nogle læger kom med advarsler om, at hvis en kvinde
brugte for meget energi på at udvikle sin hjerne, ville det
skade hendes reproduktive organer, og i yderste tilfælde
kunne intellektuel stimulering endda være dødelig.

C. J. Kjærsgård har skrevet sine erindringer og heri står
følgende: ”Claus Madsen har i 2007 fortalt, at min farmor
- Marie Kjærsgård - i 1915 plantede eller var med til at
plante kvindeegen, som i 2015 står som et stort træ ved
hovedgaden i Brylle på hjørnet af den korte gade hen til
kirken. En anden kilde mener, at hun bar fanen i optog til
stedet. Plantningen skete i anledning af, at kvinderne det
år fik valgret til rigsdagen.
Lone Akselsen fortæller følgende om sin farmor Ingeborg
Akselsen: Fra ganske lille har fortællingen i min familie
altid været, at min farmor var med til at plante Kvindeegen i Brylle. Om det er rigtigt eller bare en god fortælling
ved jeg ikke, men min bevidsthed om dens eksistens har
altid været der.
Min farmor, Ingeborg Akselsen, kom til Brylle som husbestyrerinde for min farfar i slutningen af 1912. De blev
gift i 1913 og dermed blev hun gårdejerfrue på Brylle
Mark. Ingeborg var en selvbevidst ung kvinde født i 1882.
Hun var opdraget i et hjem hvor dannelse og især uddannelse spillede en stor rolle, hun gik i Ringe Friskole.
Da hun var færdig med skolen, kom hun ud at tjene, men
hun var også på højskole 2 gange - Skamlingsbankens
Højskole og Vallekilde Højskole.
Jeg tror på historien, hun var i hvert fald en af de kvinder,
der var så bevidste om sit eget værd, at hun sagtens
kunne have været med. Min farmor fik fra 1914 til 1922
syv børn, hun blev enke i 1935.

Fra 1875 til 1923 blev der uddannet 379 kvinder fra universitetet. De uddannede sig på trods af samfundets normer og råd fra lægevidenskaben. På trods af gennemført
uddannelse tillod lovgivningen ikke indtil 1921, at ansætte
kvinder i offentlige embeder.
Kvinder fik valgret til Kommunalbestyrelserne i 1908 og
endelig til Rigsdagen i 1915 - i begge tilfælde senere
end vores nabolande. Da de første kvinder i 1908 kunne
vælges ind i Kommunalbestyrelserne, blev mange kandidater hentet fra fagbevægelsen, som var blomstret op i
slutningen af 1800-tallet, hvor mange kvindefagforeninger
var opstået.
Grundloven af 1915 blev fejret med 2 store grundlovsoptog – det mest kendte med hvidklædte kvinder i spidsen,
gik til Kongen på Amalienborg. Optoget var arrangeret
af forskellige kvindeforeninger under “Fællesudvalget for
Danske Kvinders Valgretstog”. Det andet valgretstog, der
gik til Søndermarken blev stort set glemt, det var arrangeret af fagbevægelsens kvinder.
I Lokalrådet har vi arbejdet på, at få etableret lys på egen
samt forskønnet området. Det er nu lykkedes, at få bevilget lys af kommunen, ligesom kommunen leverer grus,
som vi selv skal fordele under egen. Efterfølgende arbejder vi på at få opsat en sten/plade, hvor træets oprindels
bliver fortalt, så historien om træet ikke bliver glemt.
KVINDEEGENS HISTORIE SKAL MINDE OS OM,
AT VI ALTID STÅR PÅ “SKULDRENE” AF FORRIGE
GENERATIONERS INDSATS.
Bente Paulli

Tlf. 64 76 13 13
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BRYLLES OPLEVELSESHAVE
Staudehaven har fået en flot start. Den blev behørigt
indviet med taler, korsang, grillpølser, drikke og kage
4. juni 2016, og den har levet op til sit formål. Vi kan
glæde os over, at der er spirende liv i de omhyggeligt
plejede stauder, der hver er forsynet med navn. I vil
også se, at der for kort tid siden er lagt et fint lag mørkt
organisk materiale på bedene. Det luner, gøder og ser
godt ud.
Der er ca. 10 frivillige som, ud over at drikke kaffe og
indtage småkager i Sognehuset, også giver sig tid til
at luge ud i de 2 lange halvmåneformede staudebede
under Hennings kyndige vejledning og opsyn. Og når
korpset, hver bevæbnet med et haveredskab, går i
gang, kan der blive ryddet godt og grundigt op
i bedene - og siden i småkagerne, der også udviser
stor spirekraft.
Nu kan gruppen også glæde sig til en ny opgave.
Esther Larsen har skænket menigheden mange af de
granitsten, hun gennem en lang årrække har udhugget
fantasifulde udtryk i. Et solur har hun også skænket.
Frivillighedsgruppen har grublet sig frem til de rette
placeringssteder for disse skulpturer og for soluret på
det areal, menighedsrådet har afsat til staudehave.
Op til Staudehaven ligger et lille stykke nåleskov med
en række stier, der om aftenen er belyst. Området er
afgrænset fra kirkegården med et kønt århundredgammelt fredet stendige. Staudehaven er efterhånden
blevet til meget mere end staudehave, så mon ikke
det ville være på sin plads at omdøbe den til ”Brylle
Oplevelseshave”? Ud over stauderne, granitskulpturerne og soluret er her også et suttetræ, legeredskaber
til børn og bord-bænkesæt, hvor man kan sidde og
nyde naturen, spise medbragt mad og få en kop kaffe.
Der er også god udsigt herfra.

Der sker stadig udvikling i Oplevelseshaven.
Femte juni, Grundlovsdag kl 12.00, sker indvielsen
af et Luthertræ og også indvielsen af modtagelsen af
Esther Larsens skulpturer. Vi håber, at mange kommer.
I reformatoren Martin Luthers by Wittenberg er en del
af det tidligere voldanlæg blevet indrettet som ”Lutherhave.” Her er der plantet 500 forskellige træer.
I 2014 adopterede Fyens Stift et træ fra Lutherhaven i
Wittenberg, og biskop Tine Lindhardt plantede træet
ved Odense Domkirke 18. april 2015.
Vor kirkegårdsgartner, Kristian, sætter vort Luthertræ,
et søstertræ til Luthertræet ved Odense Domkirke,
hvorpå han har podet er kvist fra en aflægger af det
originale ”Luthertræ”.
Stor tak til Kristian. Ham skylder vi meget for at være
idémand og meget aktiv i dette vellykkede projekt,
der har vakt opsigt viden om. Mange gode kræfter har
været på banen i dette for Brylle så vigtige samlingspunkt – Hele Brylles
Oplevelseshave.
Kom du blot op og gå
på opdagelse i ”Oplevelses-haven” og få dig
en god afslappende
oplevelse i de smukke
omgivelser.
Prinvate tanker...
Ole Sand
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Billedskolen inviterede til
fernisering onsdag 26. april
kl. 16.00 - 16.30 i indgangspartiet til Brylle brugs.
Ferniseringen var en
succes for børnene,
Karin og Brugsen.
Børnene og Karin har
fået meget ros for de
fine ting.

Kreative Dage
17. – 21. juli 1017
LilleskoV Teglværk
Lilleskovvej 69,
5690 Tommerup
Pileflet

Filtning
Rollespil
Smedning

For 30. gang afholder Verninge husflid Kreative dage. Der er 15 Kreative
værksteder, som varetages af dygtige og velkvalificerede undervisere.
Deltagerne får mulighed for at tilegne sig nye færdigheder og fordybe sig i
personlige kunstværker.
Undervisning kl. 10.00- 15.00 i uge 29. Børn under 10 år skal være ifølge
med voksne. Deltagerbetaling: Voksne 950 kr., børn indtil 18 år 450 kr.
Næsten 50% af pladserne er besat, der er fortsat ledige pladser på Morgen
Yoga, Birkebark Samearmbånd, Filtning, Flet med genbrugsmateriale, Fra
yt til nyt, Malekursus, Rollespil, Tekstilværksted og Stenhugning i granit.

Trædrejning
Morgenyoga
Keramik/Raku
Maleworkshop
Smykkeværksted
Tekstilværksted
Stenhugning
Fra yt til nyt
Knivmageri
Frit broderi
Birkebark
Papirflet
Hør nærmere
om Verninge Husflid
på tlf. 6476 2294 eller
www.verninge.husflid.dk
Venlig hilsen Anette
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Vigtige telefonnumre i Brylle og omegn
Beboerforeningen Brylle
Formand: Tommy Dalgaard tommydalgaard@hotmail.com
Kasserer: Bjarne S. Andersson bjarne.s.andersson@hotmail.com
Bestyrelsen:
Henrik Gabs - gabs@henrikgabs.dk

vigtige Telefonnumre

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

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 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

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 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: Pernille Svensson leder@bryllebh.dk
Formand for bestyrelsen: Jacob Andersen info@bryllebh.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
53 61 71 15

24 46 38 56

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

41 17 83 60

Den Kommunale Dagpleje

64 74 68 10

Landsbyambassadør
Bente Paulli - bente@paulli.net

64 75 15 07

40 23 91 28
27 48 27 48

64 75 16 57

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

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: Gitte Søderholm Roger fritidscenteret@bryllegymnastik.dk
20 16 70 00

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

28 29 15 85
28 71 37 92
40 33 21 49

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

Personlig rådgivning
med forståelse og respekt
skaber tryghed.
Telefon 64 76 12 18
Kirkebjerg 1
5690 Tommerup
www.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 · 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 30, 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
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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!

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

