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

Brylle før og nu
En københavnerdrengs oplevelse af Brylle gennem 45 år
Ved en tilfældighed fandt vi en ledig byggegrund i Brylle
i 1968 og byggede at bjælkehus. På det tidspunkt vidste
vi ikke, at det skulle blive vores faste base indtil i dag.
Jeg arbejdede i Odense, og min kone Kirsten blev hurtigt
faglærer på Brylle skole. Vi fik børn og pludselig var vi
alle dybt forankret og involveret i landsbyens liv, som
det udfoldede sig dengang omkring skole, gymnastikforening, kirke og FDF.
Brylle i ”gamle dage”
Det var på flere måder et kulturchok for mig, idet jeg
ikke var vant til, at de mennesker man mødte på gaden
og i Brugsen kendte en og hilste. Landsby fællesskabets
mange gode sider åbnede sig for mig.
Årene gik, afbrudt af nogle års arbejdsmæssige opgaver
i Afrika for Folkekirkens Nødhjælp, hvor vores bjælkehus blev fremlejet til andre. Men igen og igen vendte vi
tilbage til den normale tilværelse i Brylle med de mange
lokale aktiviteter og gøremål. Gymnastikken med 100
springpiger og drenge fyldte meget i vores dagligdag.
Blandt andre varme emner i den periode var anlæg af
nye boldbaner, halprojekt og fritidscenter, sideløbende
med at FDF var blevet en af Fyns største kredse.
Efter et teologisk selvstudie, den såkaldte ”særuddannelse”, fik vi fra 1995 og de følgende 12 år glæde af at
være præstefamilie i det sogn, som vi kendte så godt og
blandt de mennesker vi holdt af. - Derefter 5 år helt væk
fra Brylle, idet vi rejste til Canada for at virke som præst
for danske immigranter og siden 8 mdr ved den danske
kirke i Bruxelles.

Brylle i dag
Som pensionister er vi nu tilbage i Brylle med fast bopæl
og glæder os over, at Brylle stadig er et både aktivt og
godt sted for familier at bo. Her er de daglige behov
indenfor rækkevidde, Brugs, skole, børnehaver, fritidsmuligheder, kirke osv. - og så er naturen lige udenfor vores
dør. - Det gamle forsamlingshus er istandsat flot, og nye
samlingslokaler er kommet til i den gamle Rytterskole
og i et nyt sognehus.
Med stor glæde konstaterer vi, at aktivitetsniveauet
stadig er højt, og at mange mennesker bidrager med
initiativer og energi. - Byen har en størrelse, hvor der
både er plads til den, der gerne vil leve lidt anonymt, og
til den, der gerne vil deltage i en aktivitet sammen med
ligesindede. På nogle områder stiger tilslutningen og på
andre daler den, men der er initiativ og virkelyst i Brylles
borgere, som lover godt for fremtiden.
Tendensen er et signal om, at vores lille samfund ikke
er statisk, men dynamisk. Det vil sige, at byen er i stand
til at give plads til nye folk med nye ideer uden at kaste
vrag på alt gammelt. I bladet” BrylleBorgeren” ser jeg
også opfordringer til at komme til foreningerne med nye
ideer. Den åbne holdning og parathed til at give en ide
en chance er et vældigt aktiv for et lokalsamfund som
vores. Fra mit vindue ser Brylle ud til at kunne rumme en
spændende fremtid, som fortsat gør den til et godt sted
at bo, med plads til både unge og ældre.

Jørgen Flensted-Jensen
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Brylle
Gymnastikforening
FORMAND/Brylleborgeren:
Dorthe Bruun-Petersen, lundehauge@mail.tele.dk
Tlf. 2623 1397
Næstformand/sekretær:
Mette Pedersen, wandrup@live.dk, 28 71 37 92
Gymnastik:
Henriette Pedersen, tip@paradis.dk, 28 91 34 74
Cykeltrial/hjemmesiden:
Ole Ilskov, oilskov@gmail.com, 50 10 07 10
Brylleløb:
Majbritt Hansen, majbrittlarsen78@hotmail.com, 24 94 45 67
Badminton/fritidscentret/Brylleborgeren:
Martin Hermann, hermann1972@hotmail.com, 31 52 24 66
Brylleborgeren:
Kim Holst, kimholst@hotmail.dk, 61 26 38 78
Kasserer/hjemmesiden:
Eva Mosberg, eva@team-mosberg.com, 60 14 23 34
Revisor: Mette Runge og Sara Skytte Eist

Nyt
medlemssystem

i Brylle Gymnastikforening
For sæsonen 2013/2014 skal al tilmelding til hold foregå
via hjemmesiden www.bryllegymnastik.dk
Tilmeldingerne vil være åbne fra medio august.
Ved problemer med tilmelding kontaktes kasserer
Eva Mosberg på eva@team-mosberg.com.

Forældre-Barn 1-3 år
Starter uge 37 - onsdag 16.30-17.30
Holdet hvor børn og forældre (bedsteforældre er også
velkomne) kan være sammen. Vi skal lege, synge, klatre
og springe i de store redskaber. Vi skal være sammen om
leg, gymnastik, sang og redskabslege. Som noget nyt i år
vil vi være to instruktører. Tilmelding sker efter ”først til
mølle” princippet. Vi glæder os til at se en masse friske
børn og forældre.

Mvh Catharina og Majbritt

Spilopperne 3 - 6 år
Starter uge 37 - tirsdag 17.00-18.00
Her er det motorikken, der vil være i fokus. Vi skal lege
sanglege, bygge redskabsbaner, hoppe, krybe, kravle,
tumle, danse og gøre alt, hvad der er rigtig sjovt.
Glæder mig til at lege med dig om tirsdagen. 400 kr.

Instruktør: Henriette Pedersen, Tlf 28913474
tip@paradis.dk

Turbo tøzer 6-9 år (0.-2. kl.)
Starter uge 37 - mandag 16.30-18.00
Turbo tøzernes motto er, at alle kan, og det skal være
sjovt imens!! Vi skal ud på en rejse, hvor vi skal bruge alle
sanser, udfordre vores motorik og ikke mindst have masser
af sved på panden. På rejsen arbejder vi med serier, lege,
spring og lader os lokke af tonerne til fed musik.

Instruktører:
Mette Pedersen, Tlf 28713792 - wandrup@live.dk
Mette Andersen, Tlf 28358354 - amosa@live.dk

Old girls
Starter i uge 37 - Torsdag kl 15.30 til 16.30
Glad motion til inspirerende musik, fællesskab, bevægelsesglæde, engagement, snak og latter er fællesnævnere
for holdet. Gymnastikken vil bestå af styrke, smidigheds,
konditions, og balancetræning kombineret med strækøvelser. Altsammen i et tempo, hvor alle kan være med. Hver
gymnastik time afsluttes med en sang og lidt hyggeligt
samvær. Vi ses. Voksen/pensionist - 400/275 kr.

Instruktør: Inga Holm Rasmussen, Tlf. 27126820
ihr@galnet.dk

!

!
NYHED
Powergymnastik for voksne

NYHED

Starter uge 37 - torsdag 18.00 – 19.00
På holdet vil der være fokus på at få en bedre holdning
og at gøre kroppen stærkere, mere udholdende, sundere
og velformet. Træningen er en kombination af forskellige
gymnastikarter som Pilates, Effekt, almindeligt gymnastik,
Crossfit og funktionel træning. Vi starter med opvarmnings
og smidighedsgymnastik, derefter skifter vi med muskeltræningsøvelser og pulstræning og slutter med udstrækning
og afslapning.
Holdet er godt for jer, som gerne vil komme lidt i form, få
et bedre velvære og en bedre kropsholdning. Træning vil
foregå på flere forskellige niveauer, så alle kan være med.

Instruktør: Eva Mosberg
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ZUMBA® - Motion med smil på læben
Onsdag kl. 19.10 – 20.15

ATTENTION!!!

(uge 36-51 og igen i uge 2-18) i Brylle Fritidscenter
Zumba® Fitness (den ”hårde”)

BADMINTONSPILLERE I BRYLLE!

Til Zumba skal vi ikke præstere noget for nogen – bare have det
sjovt og komme i form på samme tid. Den geniale opfindelse - hvor
danserytmerne sætter kroppen i gang, så du næsten ikke kan lade
være med at give den hele armen - skal simpelthen prøves. Koreografierne er simple, så du bare skal følge med så godt du kan og på
dit eget niveau, og du vil hurtigt se, at alle har deres egen stil og fitnessniveau. Du kan give den max gas eller gå lidt mindre til den, hvis
du har behov for det. En super effektiv motionsform med fed musik
og høj energi. Kom og prøv!

NYE TILMELDINGREGLER TIL BANER 2013/2014!!
Tildeling af baner for næste sæson 2013/2014 kommer
til at forløbe anderledes, end det plejer.
Assens Kommune har ønsket, at vi bruger et nyt medlemssystem. Det betyder, at ALLE skal tilmeldes online
fra næste sæson.

Instruktør: Diane Nielsen - tlf. 20 92 16 14 - ritzman@get2net.dk

Vi har i Bestyrelsen besluttet at forsætte vores regel om,
at de, som på nuværende tidspunkt har en bane, skal have
mulighed for at få førsteprioritet til en bane næste år.

Zumba® Gold (den ”lette”)

For at dette kan lade sig gøre, skal du/I, som har en
bane, gøre følgende:

Onsdag kl. 18.10 – 19.00
(uge 36-51 og igen i uge 2-18) i Brylle Fritidscenter
Har du behov for at skåne kroppen og tage det mere stille og roligt
end til almindelig Zumba® Fitness, så er Gold absolut noget for dig!
Vi danser til motiverende rytmer fra hele verden og får rørt os på den
sjove og lette måde. Forskellige dansestilarter omdannet til nemme
koreografier, som er beregnet til at få pulsen lidt op og at træne
musklerne på den nænsomme måde. Du kan også bruge Zumba®
Gold til opvarmning til Zumba® Fitness, som følger umiddelbart efter.
Der gives rabat ved deltagelse på begge hold.

Vi har udarbejdet et skema, fås hos Martin 31 52 24 66,
som udfyldes og afleveres i postkassen Tobovej 31 senest
mandag d. 26. august 2013. Derefter vil de baner der ikke
er udlejet blive udlejet efter først til mølle princippet.
Nye badmintonspillere kan tilmelde sig på vores hjemmeside fra mandag d. 26. august 2013. Her vil være listet
hvilke baner og hvilke dage der er ledige tider.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen Brylle Gymnastikforening

Instruktør: Diane Nielsen - tlf. 20 92 16 14 - ritzman@get2net.dk
Zumba Gold, uge 36-51 eller 2-18
Zumba Fitness, uge 36-51 eller 2-18
Zumba Gold + Fitness

kr. 400
kr. 400
kr. 600

Junior-rytmepiger
Starter i uge 37
- Tirsdag kl 18.00 til 19.30 på Brylle Skole
Jeg hedder Line og starter i år et rytmehold op i Brylle for
piger, der går i 6-9 kl. Jeg har hele livet lavet gymnastik og
gik sidste år på Vejstrup Efterskole. Jeg har i denne sæson
og tidligere været gymnast i foreninger som:
VGIF, MGH, SG og DGI, hvor jeg gået på både alm. rytme/
springhold og udtagede gymnastik- og dansehold.
Vi vil på junior-rytmepiger arbejde med at få lagt en god
bund af grundgymnastik og komme lidt ind på en bredere
side ved at snuse lidt til dansens verden. Udover det vil vi
også lege med håndredskabet kølle. Vi arbejder målrettet
frem mod forårets opvisninger, hvor vi vil rundt omkring på
Fyn og vise, hvad vi kan.  
Jeg glæder mig rigtig meget til at se jer og starte holdet
op. Holdet bliver om tirsdagen. 400 kr.

Hilsen Line Jørge - tlf. 51896289
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Tak til vores sponsorer
for de flotte lodtrækningspræmier:
L’Oreal • Lambi • Smidth og Øhrnstedt
Brylle Automester • Kims • Flora Frankfri
Dagli’ brugsen Brylle • 3L • Eldorado

5.
juni
Brylleløbet

Naturstensgruppen • Safe N Sound
Kjær Hairdesign • Bøg Madsen • Hans Juel Jensen
Slagter Torben Krog • Carletti • Ib Stenhugger
Din nye Guldsmed • Totalbanken • Lizette
Gartneriet Roslil • DLG foderstof • Pizza Palermo 3

Så var der atter Brylleløbet, som var den 28. udgave. I år
faldt det på grundslovdagen, og selv om mange mennesker havde fri fra arbejde og skole, var der alligevel mødt
101 løbere op, heraf 23 børn. Vejrguderne var også venlige, godt med sol. Dog syntes nogle af løberene, at det
var en varm omgang. Alle kom vel i mål, og efter en god
times tid var løbet afsluttet. Der var 33, der tog 10,2 km og
68 på 5,5 km. På 10,2 km var de hurtigste:
Mand: Henrik Jørgensen, tid 41.20
Kvinde: Dina Kitt, tid 45.56
Der var ikke nogen børn, der løb 10,2 km. På 5,5 km var
de hurtigste:
Mand: Mikkel Boelck, tid 21,03
Kvinde: Hjørdis Bjerrum, tid 25,12

Nyt

fra Rytterskolen
Til efteråret arrangerer ”Rytterskolens
venner” en række filmaftner. Den 2. tirsdag i hver måned, november, december,
januar, februar, marts og april klokken
19.00 vises film. Temaet bliver ”Den
danske Folkekomedie”.
Vi serverer kaffe til medbragt brød.
Alle er velkomne.

Bestyrelsen

6

Massøren i Brylle /v Diane • Rynkeby

Dreng: Jonas Petersen, tid 23,20
Pige: Frederikke Henriksen, tid 30,43
Efter et par år med eletronisk tidtagning var vi vendt tilbage
til den gamle måde med stopure. Gymnastikforeningen
synes, det skal være et hyggeligt løb for alle, store som små.
Selv om der stadigt er krise rundt omkring, var rigtig mange
virksomheder og forretninger gavmilde med sponsorgaver,
som vi takker mange gang for. Vi takker også alle de frivillige
hjælpere, der var med til at få løbet til at fungere optimalt
til gavn for alle løberne. Vi glæder os til at se rigtige mange
løbere igen til næste år 2014, som er onsdag den 4. juni.

Brylle forsamlingshus
FORMAND:
Kai Hou, Kløvermarksvej 8
formand@brylle.forsamlingshus.dk · 2284 4671
Kasserer:
Maud Hansen, Toftevej 11
kasserer@brylle.forsamlingshus.dk
Udlejning:
Irene Hou, Kløvermarksvej 8
info@brylle.forsamlingshus.dk · 6475 1657
Se mere på www.brylle-forsamlingshus.dk

Stand- og

Bagagerumsmarked
den 31. august kl. 10-16
Kik på loftet i garagen om du har noget, der er for
godt til at smide ud, men som du ikke selv bruger,
og prøv en dag som kræmmer.

Filmaften:

Brylle
i halvfemserne
Den 18. september kl. 19.00
v/ Jørgen Flensted
Jørgen fortæller og viser videofilm fra svunden tid.
Forsamlingshuset er vært ved
en kop kaffe.
Entré: kr. 30,Børn under 12 år gratis
Entré vil gå ubeskåret til videre
renovering af huset.

Køb en stand, sælg alt i ting og sager - vi har stande både inden- og udendørs.
(Ved salg af nisser henviser vi til vores julemarked 1. dec.) Ingen salg af madvarer.
Stand indendørs et bord 90x120 kr. 85,-. Stand udendørs 2 x 5 m kr. 85,Der kan købes stande ved henvendelse på tlf. 2284 4671
www.brylle-forsamlingshus.dk/marked

De farende Svende
den 11. oktober kl. 19.00

”De Farende Svende” leverer varen med hygge,
sang og det bedste fra den danske sangskat.
Repertoiret er lige så bredt som spredningen i
publikums alder. ”De Farende Svende” er underholdning for alle aldersgrupper. Når de tre gutter
indtager scenen med deres festlige påklædning og
musik, er det de færreste, som kan lade stemmebåndene hvile.
EN FEST MED “DE FARENDE SVENDE” ER SAGEN
LIGE FRA GEDSER TIL SKAGEN.
Billetpris: 100,- kr. Billetter kan købes i
Dagli’ Brugsen eller 22844671 eller
www.brylle-forsamlingshus.dk
Det er muligt at forudbestille 3 håndmadder
til pausen for 50,- kr. via hjemmesiden.
Husk Generalforsamling i Brylle Forsamlingshus
den 23-9-2013 kl. 19.30.
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Fodbold

FORMAND:
Poul Krog - Mobil 2383 4162 - poulmkrog@sport.dk
ungdomsformand:
Lars Rasmussen - Mobil 5047 4894
brylle23@hotmail.com
Sekretær:
Jesper W. Larsen - Mobil 4080 4546
jesper.larsen@kruuse.com
Kasserer:
Mette Diernisse - Mobil 5090 7478
famdiernisse@gmail.com
Bestyrelsesmedlemmer:
Mads Rasmussen - Mobil 2371 0870
madswrasmussen@live.dk
Michael Stisen - Mobil 2678 7965 - mstisen@gmail.com
Johnny Godbersen - Mobil 2943 4449
johnnygodbersen@hotmail.com
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ÅRETS

SOMMERFEST

I Danmark har vi en række velbesøgte festivals. De mest kendte er Roskilde Festival, Skanderborg Festival og nu også Brylle
Festival. Her i Brylle behøver vi dog ikke at benytte os af fine
ord for at promovere vort arrangement, så vi kalder vor festival
for Brylle Sommerfest. Det er Brylle Boldklub, der står for den,
og mange hjælpere er involveret. I år faldt sommerfesten 14.15. juni. Om fredagen var blæsevejret ret intenst, så det store
telt, der var opsat, måtte rejses igen lørdag morgen. Lørdag kl.
11 åbnede boderne. Der var også 2 meget store hoppepuder,
som straks blev indtaget af glade børn. Far og mor kunne se på
med et glas perlende fadøl i hånden. Samtidig med bodernes
åbning startede fodboldkampene for børn og unge. Osen
bølgede i stride strømme over området. Der var nemlig lagt et
par grise på grill, og de skulle glæde de knapt 200 tilmeldte til
aftenens festspisning, der igen i år var gratis.
Fra kl. 13 var der både sponsor- og gadefodbold. De forskellige veje og foreninger havde stablet det ypperste, de kunne
opdrive, på benene. Der skulle være mindst 1 pige på hvert
5-personers hold, og jeg må sige, at det pyntede gevaldigt på
alle holdene. Der var i alt 10 hold, der spillede gadefodbold, og
der var 8 hold, der spillede sponsorfodbold. Hvert hold skulle
spille 6 min, og det var vist også rigelig lang tid at dømme
efter grimasser og pauser.

Fodbold

Ikke alle deltagere var vist klar over, at der skulle spilles fodbold, men
der blev da scoret mål, også i den rigtige ende. Jordbær- og svineavler
Peter stillede med en aflægger af det rumænske landshold – sagde
han. Der var masser af tilskuere til at heppe fra sidelinjerne. Da de
sidste kampe skulle spilles, begyndte det at regne, men vi fik da
spillet finalerne – uden tilskuere. Festspisningen startede kl. 18.30. To
slagtere parterede grisene på livet løs. Dertil kunne man forsyne sig
med en masse forskelligt grønt og bagte kartofler. Til dessert var der
store friske danske jordbær med softice og chokoladekage. Alt skyllet
godt og grundigt ned med fadøl og andet boblende. Et maleri, skænket af Biger Lindahl - Galleri VIVA - blev bortauktioneret til fordel for
Boldklubben. Det indbragte godt 5.000 kr. Der blev også uddelt en pris
for årets bedste spiller – Nicklas Winther, boldklubben. Naturligvis fik
Poul Krog en. Efter spisningen startede det til formålet hyrede band.
Jeg tror, at det hele ebbede helt ud ved 4-tiden.

1. præmie i gadefodbold - Tossehovederne

2. præmie i gadefodbold - Bierne

Det var en meget vellykket fest. Søndag morgen skulle der ryddes op,
og der var rigeligt at tage fat på.

Ole Sand

1. præmie i sponsorfodbold - De Røde Bavianer

2. præmie i sponsorfodbold - Vædegaard Geder
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Brylle Boldklub • TURNERINGSPLAN EFTERÅR

!

DET MÅ

MAN IKKE

Torsdag eftermiddag
27. juni blev det bemærket, at en flok børn/unge
kastede sten op mod de
nyetablerede solcellerne
på hallen. Det er vi meget
kede af, og vi vil derfor
opfordre til, at det ikke
sker igen. I den anledning
vil vi bede forældre orientere deres børn/unge om,
at de ikke må krudte af
på den måde.
Vi har mange gode muligheder i Brylle for, at de
unge kan udfolde sig der.
Fritidscentrets Bestyrelse

Dag	Dato
kl.	Kamp
hold	Spillested
						
lør. 17. aug
15.00	Brenderup - Brylle
Herrer S 2
søn. 18. aug
11.00	Brylle - Fåborg
Herre S 4
lør. 24. aug
10.00	TEAM Tommerup - FGH	U 14 M 	Brylle
lør. 24. aug
15.00	Brylle - Kauslunde - Herrer S 2
søn. 25. aug
13.00	B 1913 - TEAM Tommerup	U 16 A	Brylle
søn. 25. aug
11.00	Ebberup - Brylle
Herre S 4
ons. 28. aug
18.30	TEAM Tommerup - OKS	U 14 M 	Brylle
tors. 29. aug
18.30	TEAM Tommerup - Søndersø	U 16 A	Brylle
lør. 31. aug
10.00	Tarup/Pårup - TEAM Tommerup	U 14 M
søn. 1. sep
13.00	FC Hjallese - TEAM Tommerup	U 16 A	
søn. 1. sep
13.00	DSIO - Brylle
Herrer S 2
ons. 4. sep
18.30	TEAM Tommerup - Ejby/Gelsted	U 14 M 	Brylle
lør. 4. sep
10.00	OB - TEAM Tommerup	U 14 M
ons. 4. sep
18.30	Dalum - Brylle
Herrer S 2
lør. 7. sep		Brylle - Brahesholm
Herre S 4
søn. 8. sep
11.00	Brylle - Skjoldparken
Herrer S 2
ons. 11. sep
18.15	TEAM Tommerup - OB	U 16 A	Brylle
tors. 12. sep
18.15	TEAM Tommerup - Kerteminde	U 14 M 	Brylle
lør. 14. sep
10.00	BB - TEAM Tommerup	U 14 M
lør. 14. sep
13.40	Ringe - TEAM Tommerup	U 16 A	
lør. 14. sep
15.30	Nr. Åby - Brylle
Herrer S 2
søn. 15. sep
11.00	Allested - Brylle
Herre S 4
lør. 21. sep
10.00	FHG - TEAM Tommerup	U 14 M
lør. 21. sep
15.00	Brylle - MG & BK	
Herrer S 2
søn. 22. sep
13.00	TEAM Tommerup - Dalum	U 16 A	Brylle
søn. 22. sep
11.00	Brylle - Ringe
Herre S 4
lør. 28. sep
10.00	OKS - TEAM Tommerup	U 14 M
lør. 28. sep
15.00	Nr. Søby - Brylle
Herre S 4
søn. 29. sep
13.00	Falsled/Svanninge - TEAM Tommerup	U 16 A	
søn. 29. sep
13.00	BBB - Brylle
Herrer S 2
lør. 5. okt
10.00	TEAM Tommerup - Tarup/Pårup	U 14 M 	Brylle
lør. 5. okt
13.40	TEAM Tommerup - FGH	U 16 A	Brylle
lør. 5. okt
15.30	Brylle - FC Broby
Herre S 4
søn. 6. okt
11.00	Brylle - Holluf Pile/Tornbj
Herrer S 2
lør. 12. okt
10.00	Ejby/Gelsted - TEAM Tommerup	U 14 M
lør. 12. okt
15.00
Hårslev - TEAM Tommerup	U 16 A	
lør. 12. okt
15.30
Højby - Brylle
Herrer S 2
søn. 13. okt
11.00	Flemløse/Hårby - Brylle
Herre S 4
lør. 19. okt
14.00	TEAM Tommerup - OB	U 14 M 	Brylle
lør. 19. okt
10.20	TEAM Tommerup - Marstal	U 16 A	Brylle
lør. 19. okt
15.00	Brylle - Tommerup
Herrer S 2
søn. 20. okt
11.00	Brylle - Hospitalets FK	
Herre S 4
lør. 26. okt
15.00	Kerteminde - TEAM Tommerup	U 14 M
lør. 26. okt
14.45	Gelsted - Brylle
Herre S 4
søn. 27. okt
13.00	SSV Højfyn - TEAM Tommerup	U 16 A	
søn. 27. okt
11.00	Assens - Brylle
Herrer S 2
lør. 2. nov
13.00	TEAM Tommerup - BBB	U 14 M 	Brylle
lør. 2. nov
14.30	TEAM Tommerup - Højby	U 16 A	Brylle
søn. 3. nov
11.00	Brylle - Allested
Herrer S 2
Resten af turneringsplanen er desværre ikke færdig endnu. Vi beklager!
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U 8 og U 9 drenge
og en enkelt pige

nye fodbolde

Det blev 18 drenge og en enkelt pige,
der spillede U 9 i foråret 2013. Forløbet har givet både
med- og modvind, altså med både tab og sejre, men alle
har bevaret lysten til at spille, og perioden har været OK.
Nicklas fra Brylle SFO har velvilligt stillet sig til rådighed
som hjælpetræner, så vi har været 3 trænere til det livlige
hold.
For at være sammen på en anden måde end fodbold, var
vi lørdag d. 1. juni 2013 i Bowling Fun, hvor der var lejet
4 baner i en time.
Det var en rigtig herlig tur med 14 børn , og hvor 4
forældre også deltog, og det er dejligt og nødvendigt med
forældreopbakning, tak for det.
Næste år rykker holdet op, og vil så blive delt i U 9 og
U 10, så man følger sin egen aldersgruppe.
Efter sommerferien begynder træningen d. 13. august
2013, tirsdag og torsdag kl. 16.45 – 17.45.

til BB

Fodbold er hele Danmarks nationalsport og samtidig en holdsport,
hvor det er sammenhold og fællesskab, der skaber resultaterne.
Dansk Metal hovedsponsor for Superligaen, men har også valgt at
støtte de mindre fodboldklubber i de lokale afdelingers områder.
Af den årsag besøgte Tommy Dalgaard fra Metal Odense den 11.
juni Brylle Boldklub, hvor han på Metals vegne overrakte 10 stk.
nye Select bolde til Poul Krog, formand for Brylle Boldklub. Et stolt
U 9 hold med deres træner Søren Mertz og hjælpetræner Nicklas
var også til stede og ses på billedet.

Nicklas, Allan og Søren

Fodboldene er af mærket Select og opfylder kravene til FIFA
Approved - certificering. Det er derfor træningsbolde af bedste
kvalitet. Dansk Metal uddeler ca. 2.200 bolde til mindre klubber
landet over, så vi er meget glade for at blive tilgodeset.
Dansk Metal tilgodeser de lokale fodboldklubber, fordi forbundet
mener, at det er vigtigt at støtte klubarbejde i lokalområdet, og
så er det selvfølgelig også en påskønnelse for den store frivillige
arbejdsindsats, der bliver lagt for dagen af de mange, der som
frivillige trænere og ledere i klubberne gør en kæmpe indsats for
ungdomsarbejdet, sagde Tommy Dalgaard, faglig sekretær i Dansk
Metal, Odense, ved overrækkelsen.

Poul Krog, Brylle Boldklub

Så er tennissæsonen kommet i gang.
Man kan ikke sige, at det gode vejr har været med os,
men vi har været heldige at have godt vejr de gange,
hvor der har været tenniskamp.
Damerne har haft spillet 3 kampe og mangler kun i
august måned, og herrerne har haft spillet 2.
Resultaterne er ikke noget at skrive om – da alle har
tabt kampene totalt – men damerne har dog vundet en

tennis

TENNIS

enkelt kamp i damesingle, hvor Rikke
stod for sejren med cifrene 6-1 og 6-4. Flot Rikke –
så kom vi også på tavlen.
Men som tidligere nævnt – så er den 4. kamp den
hyggeligste – hvor vi sidder og får lidt at spise bagefter
og hygger. Som sagt er der rigelig plads til at komme og
spille tennis og have nogle sjove timer. Så prøv at komme
og kigge eller prøv at spille og se, om I ikke bliver fanget
af det.
Brylle Tennisklub
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Pesttjørnen
Engang havde hver landsby en pesttjørn. Brylle Bys pesttjørn findes ikke mere, men på Nørremarksvej står stadig
en. Dog ikke den gamle tjørn, men skud fra den gamle
rod. Man sagde, man blev smittet med pest, hvis man
satte sig, hvor pestramte mennesker eller dyr var begravet. Derfor satte man tjørn på stedet. Dyrene kunne
desuden ikke lide tjørnene, så de fik lov at blive stående
gennem århundreder, og hvem turde vel også rydde sådan
en tjørn? Da pesten første gang ramte Brylle i 1300-tallet,
døde måske en tredjedel af befolkningen.

Enkeltgrave kunne der ikke være tale om, det måtte blive
en massegrav. Det er dog mere sandsynligt, at tjørnen på
Nørremarksvej stammer fra 1700-tallets kvægpest. Man
prøvede alt for at kurere dyrene, et af midlerne var at
trække koens tunge ud og så bide et stykke af den. Intet
hjalp. Der blev kun ganske få stykker kvæg tilbage i Brylle.
Det var igen en massegrav. På Nørremarken findes det
synlige minde om århundreder, hvor mennesker og dyr i
hobetal døde, når pesten slog til!
Margit Egdal, Lokalhistorisk Arkiv, Ryttergade 3 i Brylle

-jeg vil fastholde og udbygge
Brylles lokale styrker!
Ny borgmester for hele kommunen, også for Brylle…
Brylle ligger lunt i svinget. Jeg ser
fremtidens Brylle som et stærkt
lokalsamfund nær naturen, nær E20,
nær Odense. Men også med egen
nærhed; -med vuggestue, dagpleje,
børnehave, skole, fjernvarme og
plads til flere udstykninger. Brylle har
potentiale -det skal udnyttes
bosætningsmæssigt, når f. eks. det
nye supersygehus kommer.
STEM PÅ

SØREN STEEN
-Venstres borgmesterkandidat i Assens Kommune
www.assens.venstre.dk
www.facebook.com/ssandersen
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Kom ind i fjernvarmen
Kom og mød
os i Brylle
Forsamlingshus
25. og 26.
september Tilmelding ikke
nødvendig

Fjernvarme til Brylle
Fjernvarme Fyn vil gerne udvide forsyningsområdet til Brylle.
Vi inviterer derfor til åbent hus den 25. og 26. september kl. 14 - 19 i Brylle Forsamlingshus, Toftevej 13,
5690 Tommerup. Hver time vil der være generel information om fjernvarme. Sideløbende vil der være
mulighed for individuel rådgivning, hvor du kan få lavet en beregning på, hvad det vil koste dig at omlægge til fjernvarme.
Har du ikke mulighed for at deltage i arrangementet, kan du også kontakte os på telefon 65 47 30 00
eller e-mail, kontakt@fjernvarmefyn.dk, og aftale et møde.
På www.fjernvarmefyn.dk kan du se, hvor i Brylle vi ser på mulighederne for at tilbyde fjernvarme.
Du kan også læse om pris, låneordning og meget mere.

Husk at ...
Håndværkerfradraget er genindført. Du kan derfor trække arbejdslønnen
til interne installationer fra i skat. Det svarer typisk til et beløb på
5.000 - 6.000 kr.

Fjernvarme er
nemt
billigt
miljøvenligt

Scan koden og se film om Fjernvarme Fyn.
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Beboerforeningen
Bestyrelsen pr. april 2013
FORMAND:
Tommy Dalgaard, Mads Hansensgade 9
6475 1412 - 2946 6353 - tommydalgaard@mail123.dk
KASSERER:
Bjarne Salgaard Andersson, Mads Hansensgade 7
2980 5112 - bjarne.s.andersson@hotmail.com
bestyrelsesmedlemmer:
Henrik Gabs, Glentevej 25 - 4088 1880 - Gabs@henrikgabs.dk
Carsten Damsgaard, Mads Hansensgade 12
4042 3797 - c.d.s@mail.dk
Peter Skytte, Toftevej 1 - 2443 4567 - psp@p-f.dk
Anette B. Clemmensen, Kildemaden 9 - 2570 1698
anettebrolykkepedersen@yahoo.dk
Hanne Winther, Tobovej 1 - 2714 1976 - hannew@ofir.dk

Borgergruppen
BBF deltog på Landdistriktsrådets generalforsamling i Brylle
Forsamlingshus den 17. april sammen med flere aktive personer fra foreninger i byen. Vi, der kom fra Brylle, besluttede
at oprette en borgergruppe under Landdistriktsrådet. Rent
praktisk bliver gruppen lagt i regi af BBF.
Rådet er en upolitisk paraplyorganisation for alle borgergrupper i Assens Kommune. Rådet har til formål at fastholde og videreudvikle leve- og arbejdsvilkårene i kommunens landsbyer
og landdistrikter bl.a. ved at få sat gang i en positiv udvikling
i landdistrikterne via en øget involvering af borgerne i lokalsamfundene, et organiseret netværk blandt lokalsamfundene,
mere politisk fokus på landdistrikterne og et godt samarbejde
med Assens Kommune.
I den forbindelse er vi interesseret i at danne nogle arbejdsgrupper, der kan komme med indstillinger og forslag på vegne
af borgerne i Brylle og omegn.
Vi har i borgergruppen talt om forskellige indsatsområder, der
kunne være spændende at arbejde med, og har et par forslag:

Fællesspisning
- Husk at sætte KRYDS i kalenderen!
Beboerforeningens to initiativrige projektmagere Anette
Clemmensen og Hanne Winther fortsætter succesen og har
derfor allerede planlagt fællesspisning i forsamlingshuset for
sensommer og efterår og datoerne er:

Fredag den 6. september
Tirsdag den 8. oktober
Torsdag den 21. november
Vi vil annoncere nærmere om billetter og menuer senere,
men sæt kryds i kalenderen, for allerede nu ligger det fast, at
fredag den 6. september står menuen på:

Helstegt pattegris med tilbehør samt dejligt koldt fadøl.
Der vil fra kl. 19.00 være Disney Sjov og fredagsslik t
il børnene.
Billetter kan købes fra 2 uger før i Brylle Dagli´ Brugs -

HUSK NU AT MØDE OP!

•	En trafikgruppe på 2 til 4 personer, der vil arbejde med forslag til vej- og trafikforbedringer, bl.a. også bedre sikkerhed
for de børn, der skal krydse landevejen enten i forbindelse
med skole eller sportsaktiviteter.
•	En pedelgruppe der vil arbejde med konkrete forslag til
Landsbypedelordningen, som kort fortalt er en samarbejdsaftale mellem kommunen og en landsby, hvor landsbyen
påtager sig ansvaret for at udføre nogle kommunale opgaver inden for eget lokalområde mod betaling fra Assens
Kommune.
En landsbypedel skal opfattes som en funktion. Det vil sige,
at den enkelte landsby og gruppe beslutter, hvordan man vil
organisere sig. Det vil sandsynligvis være en lokal forening,
der indgår aftalen med kommunen, og man beslutter selv, om
man løser opgaven ved hjælp af lokal ulønnet arbejdskraft eller betaler nogen for at udføre opgaven. F.eks. en lokal gruppe
af altmuligmænd, der løser en række praktiske opgaver, hvor
det forventes, at størsteparten af opgaverne vedrører pleje af
grønne områder.
Det er op til den enkelte landsby selv at beslutte, hvad et
eventuelt overskud skal anvendes til. P.t. ligger der ca. 55.000
kr. i puljen til bl.a. pasning af grønne områder i byen. Læs
mere på http://goo.gl/TdOuN
BBF står gerne til rådighed med hjælp til gruppearbejdet og
hvad enten det er af praktisk eller økonomisk karakter så
hjælper vi gerne så vidt det er muligt.
Disse 2 grupper er bare et par eksempler, og sidder der andre
med gode ideer til en arbejdsgruppe, så meld gerne tilbage.
Andre emner som Borgerhus, ungdomsklub, ældreaktiviteter,
IT og meget andet er også muligheder.
Vi opfordre jer til selv at tage initiativ til at danne en gruppe,
og man kan kontakte os på dalgaard@mail123.dk
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Skt. Hans
sæbekasserally
BBF takker Brylle for den store tilslutning til Skt. Hans
arrangementet. En speciel stor tak til Borgmester Finn
Brunse der kom og holdt båltalen og også stor tak til
vognmand Arne Nielsen Brylle som leverede et stort
bål på det Grønne, endvidere mange tak til børnehaven for den flotte heks og selvfølgelig også en tak til
vejrguderne for at lade solen titte frem og den ellers
allesteds værende juniregn udeblive.
På grund at den våde sommer tog det lige lidt længere tid end beregnet at få gang i bålet, men med
god hjælp af 5 liter petroleum, gamle klude, 2 pakker tændbriketter,
3 liter tændvæske, 2 bestyrelsesmedlemmer der pustede alt hvad de
havde lært samt en tændt gasbrænder lykkedes at få fyret op under
heksen, så hun kunne komme godt af sted og de tålmodige medborgere tog det med et (overbærende) smil, så det endte som det
skulle.

Bliv medlem af BBF
- Vi mangler lige at få de sidste husstande med!
Vi kan se på opgørelsen, at der mangler et par husstande eller tre, som endnu ikke nået at få meldt sig
ind i BBF – men ingen grund til panik, for det kan
nås endn - og det koster kun 125,- kr. årligt.

Modsat gik det ikke specielt godt med BBF´s stort anlagte sæbekasserally som vi beklageligvis måtte aflyse pga. alt for få tilmeldinger.
Teamet fra BBF havde ellers lavet et stort forarbejde med at planlægge arrangementet, skaffe sponsorer og indkøbe sæbekasse KIT
men måtte slukørede trække stikket, da der kun var 2 tilmeldte hold.
Det var en skuffelse. Vi havde ellers regnet med at det kunne have
været en super god optakt til Skt. Hans aften hvis voksne og børn
sammen havde haft en fælles oplevelse med at bygge og køre ræs
i sæbekassebiler i byens gader.

Betal via netbank på girokortnummer +73
+86411261
eller netbank via kontooverførsel til Reg.nr. 6810
Konto nr. 1193602
Husk at skrive gadenavn og husnummer.
Man kan også få udleveret et girokort hos formanden i Mads Hansensgade 9 - Husk på at kontingentet går til at styrke foreningslivet og forbedre
forholdene i dit lokal-område.

På vegne af BBF
Formand Tommy Dalgaard
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Kom og vær
med i Brylle FDF

Støt Brylle FDF!
Tilmeld dig avisindsamlingsordningen hos Assens Forsyning,
tlf. 6344 9000, eller mail:
post@assensforsyning.dk
Vi afhenter dine aviser og blade
4 gange om året.
Datoer:
7/9 - 9/11

Første møde efter sommerferien er tirsdag d 13-8-2013 kl. 19-21. Mødet bliver et kombineret oprydnings-/
hyggemøde, som vi havde i april. Denne gang vil vi dog have lidt mere fokus på hygge og samvær end
på arbejde. Vi håber, der er en masse forældre, der har mulighed for at deltage, så vi kan få et hyggeligt
voksen-/børnemøde.
Første weekendtur i den nye sæson er fredag d 6/9 kl. 19 til søndag 8/9 kl. 12 på pladsen ved hallen.

Brylle i Blåt
– Pilte-Væbnertræf
Den sidste weekend i maj var FDF Brylle så heldige
at have besøg af næsten 300 andre FDFere fra Fyn
og Trekantsområdet. Alle FDFerne var mødt op for at
deltage i det årligt tilbagevendende Pilte-Væbnertræf, der i år blev afholdt i Brylle. Weekenden bød
både på konkurrencer, leg, aftenunderholdning,
overnatning i telt, og ikke mindst samvær med
andre FDFere. Weekendens højdepunkt var dog
lørdagens løb i Brylle og omegn, hvor børnene skulle
løse poster, såsom kæmpepuslespil og blindegang,
eller udfordre sig selv ved træklatringen. Med hjælp
fra Greve Ungdoms Brandvæsen kunne børnene
i år endda prøve at slukke en brand eller give
hjertemassage på en førstehjælpsdukke. Og sidst
men ikke mindst gav Greve Ungdoms Brandvæsen
lørdag aften et brandshow, som morede de voksne,
men især børnene, da der blev tændt for den store
brandslange. Alt har dog en ende, og søndag var
den typiske øv-dag, da lejren var slut, og man skulle
hjem, dog med visheden om, at man kan se frem til
næste års Pilte-Væbnertræf eller en af de andre lejre,
som FDF Brylle deltager i.

Christian

?

Vil du vide mere
så kontakt
Majken Pasfall Larsen
tlf. 26 11 26 64
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Mogens Mulle
Johansen
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Smedegård
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Karlsson

Flemming Risskov
Jørgensen

Poul Erik
Kristiansen

Eigil
Kristensen

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

Ferie på Fyn
KJÆRSGAARD ferielejligheder
Tlf. 22470777 / 22353207

Skær
50%
af din varmeregning!
Skift dit oliefyr ud med en varmepumpe fra Energi Fyn. Vi har
varmepumpe-eksperter til rådighed, som kan rådgive dig til den
helt rigtige løsning for din husstand og sørge for alt det praktiske.
Kontakt Energi Fyns rådgivere og få et gratis, uforpligtende
besøg og en individuel beregning.
RING Tlf. 63 17 19 00
MAIL varmepumper@energifyn.dk
INFO energifyn.dk/varmepumper

Moderne lejligheder med alle faciliteter
Pool • Billard • Fiskesø • Skov og natur
info@ferie-fyn.dk • www.ferie-fyn.dk

www.energifyn.dk
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Brylle skole
Fællesbestyrelsen
i Landsbyordningen
fællesbestyrelsesFORMAND:
Jonas Borchert-Jensen - Tlf. 2990 8434 - Isa.j@ofir.dk

Ida Marie udforsker
legepladsen

Svævebanen var lidt farlig

Leder af landsbyordningen:
Trine Traun - Tlf. 3173 3100 - trtra@assens.dk

13.8

Første skoledag efter ferien

23.8

Skolens 50 års jubilæumsfest

Brylle Børnehave
på tur til Odense Zoo

Tirsdag d. 4. juni står solen højt på himlen og en stor flot
rød bus ruller op foran Brylle Børnehave. Alle Børn og voksne står forventningsfulde med oppakning til turen.
- Ja det lyder næsten som starten på et eventyr og det
blev også en eventyrlig god dag for alle børn, ansatte og
frivillige forældre, som var med som hjælpere.
Børnene blev delt op i små grupper, som hver især fik
deres egen oplevelse i Odense Zoo. Dyrene så også ud til
at nyde det gode vejr, så der var rigtig god mulighed for,
at se både tigre dovne sig i solen, giraffer strække hals og
løveungerne var nok en af favoritterne, som vi kom helt
tæt på. Ude på savannen spankulerede der fugle, zebraer
og strudse rundt. Selv om mange af børnene havde været

i Zoo før, var det tydeligvis en stor og god oplevelse. Især
huset med dyr fra Sydamerika var imponerende og genialt
opbygget, hvor man ser livet i Amazonas og regnskoven
med søkøerne, som dovent bevæger sig rundt i vandet og
til det iskolde vand, som de lynhurtige pingviner indtager
og boltrer sig i.
Nogle af os voksne har kendt Odense Zoo Syd siden 50erne.
Fra at være en Zoo med mindre gode forhold for dyrene til
et i dag meget hyggeligt og velindrettet Zoo, hvor alle dyr
ser ud til at trives. Vi møder et særdeles imødekommende
personale, nogle veltilfredse dyr og masser af muligheder
for lege - og madpakkepauser.
Vores madpakker blev indtaget på den store legeplads, som
efter spisningen blev indtaget med stor energi og legelyst
og der var is til alle, inden det gik videre ud i haven til
de sidste oplevelser. Alle tog hjem med en god oplevelse
rigere. Vi var alle trætte da vi kom hjem, men glade.
At sådan et arrangement kan stables på benene, skyldes
nogle særdeles aktive medlemmer af Støtteforeningen
ved Brylle Børnehave. Året igennem arbejder de hårdt på
at stable forskellige arrangementer på benene, som giver
overskud og penge til bl.a. at kunne gennemføre denne tur
til Zoo i Odense. Støtteforeningen har tidligere lavet ture til
Madsby parken, Egeskov osv. og det er en dejlig og værdsat
opbakning til børn og ansatte i Brylle Børnehave.

Arne, Brylle Børnehave

Er Jill og Sofie
faret vild i zoo?
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2 piger på køretur

Bornholm Bornholm Bornholm...

Vi i sjette klasse har været på Bornholm i uge 25, og det var
en suveræn oplevelse!
Mandag morgen tog vi toget fra Odense Banegård til Hovedbanegården, hvorefter vi kørte i bus til Sverige og videre med
færgen til Rønne. Efter ankomst til Rønne udforskede vi den
dejlige by i grupper. Vejret var skønt, og alle var i godt humør!
Tirsdag morgen gik turen til Gudhjem via Døndalen og Helligdomsklipperne. Fantastisk oplevelse! Det hele var simpelthen
så flot! Og igen var vejret dejligt.
Onsdag cyklede vi til Hammershus og blev vist rundt af en
mand ved navn Martin. Han fortalte gamle historier, og vi skulle
selvfølgelig være en del af det, så nogle af os fik udklædningstøj på og lavede et lille skuespil ud af det. Derfra cyklede vi
videre til Hammerhavn, hvor vi skulle
sejle i både rundt om Hammershus. Sidste stop på turen var
Opalsøen. Wow! Helt klart den flotteste sø jeg nogensinde har
set! Der var nogle af os, som gik rundt om Opalsøen. Sikke
en lang tur! Puha, vi var alle meget trætte efter turen og ville
gerne hjem. Hjemturen var ikke så lang, og da vi kom hjem fik
vi dejlige grillbøffer, salat og kartofler.
Torsdag gik turen til Christiansø. Med Bornholmerbåden sejlede
vi i ca. 40 minutter, og dernæst gik vi en tur rundt om øen.
Der var rigtig meget at se! Både husene og naturen var helt
anderledes end det, vi har her hjemme, men det var meget rart
alligevel, for det hele var så fredeligt og idyllisk! Efter den lange
gåtur i stegende sol og 30 graders varme købte vi os en is og
slappede lidt af, inden vi skulle hjem igen.
Fredag morgen stod vi op klokken 03.30 for at nå det hele!
Vi ryddede det sidste op og gik hen til bussen. Så tog vi den
lange tur tilbage til Hovedbanegården, hvor vi afleverede vores
bagage og tog i Tivoli. Vi brugte hele dagen i Tivoli, og prøvede
en hel masse! Selv om det havde været en god tur, ville vi alle
sammen gerne hjem. Vi tog toget tilbage til Odense Banegård,
hvor vores forældre og søskende var, og så var det bare hjem!

Santa
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6. klasse
sagde farvel med fodbold og vandkamp
Traditionen tro sagde 6. klasse farvel til Brylle skole med et brag af en fodboldkamp. Personalet havde forstærket sig med 3 forældre, som dog ikke gjorde
meget væsen af sig, og tilskuerne levede med i den spændende kamp.
Eleverne mødte op udklædte, og personalet havde lånt rigtigt fodboldtøj i boldklubben. Der blev sprøjtet meget vand i hovederne på hinanden, inden kampen
var slut.
Tidligere har det mest været eleverne, som havde vandpistoler og -balloner,
men i år havde personalet valgt at tage kampen op, og havde indkøbt adskillige store vandgeværer. Det viste sig at være en god investering. Det er mange
år siden, at personalet har vundet, men i år måtte eleverne ned med nakken.
Personalet vandt hele 5-2.
Efterfølgende var 6. klasse med forældre samlet til en lille afskedsreception
med lærerne.
Fra skolen vil vi gerne benytte lejligheden til at sige tak til elever og forældre
fra 6. klasse for et fantastisk godt samarbejde gennem 7 år. Der skal også lyde
en stor tak til de forældre og elever, som var med til at danne en festlig ramme
omkring afslutningen på skoleåret.

Eigil Kristensen
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Udlejning
Kontakt:
Arne / Betty Nielsen
Tlf.: 64 75 12 20
Mobil: 40 11 11 15
abroger@c.dk
Brylle Fritidscenter

Tobovej 30 · 5690 Tommerup · 64751630

Her bygger

www.brylle-tomrer.dk

Vi dækker
hele
sporten!
Østergade 78 - 5610 Assens - Tlf. 65 45 54 54 - www.laa.dk
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Brugt børnetøj
i kilovis - til kilopris
BrylleBorger-redaktionen har besøgt en af de nye iværksættere i Brylle, Marlene, som har åbnet en genbrugsbutik
med børnetøj i Gundestrupladen – Gundestrupvej 48.

Fortrinsv
is børnetø
j
fra 0 -6 å
r, men og
så
lidt i størr
e størrels
er

Marlene har åbnet en netbutik med brugt børnetøj, og
som I kan se på billederne, er der plads til rigtig meget
brugt børnetøj i butikken.
Marlene ville gerne have noget fornuftigt at lave i fritiden,
så hvorfor ikke lave en netbutik med brugt børnetøj. Børn
når sjældent at slide deres tøj op, og da tøj er dyrt, kan
det være en god ide at indsamle det brugte tøj og sælge
det i kilovis til kunderne. Desuden er børn i dag storforbrugere af tøj, og familier med et par børn skal have et stort
lager, for at børnene også kan have tøj liggende i børnehaven, SFO-en eller på skolen.
Hendes egne børn har altid godt kunne lide at få brugt tøj
i en sæk. Det er ligesom juleaften – hvad er der i sækken?
Kunder behøver ikke rejse sig fra sofaen for at få fat i tøjet.
Skriv til Marlene om størrelse og køn samt andre ønsker,
fx om det skal vinter- eller sommertøj, og Marlene finder
tøj frem, som kan være interessant, vejer det, og sender
det afsted.
Kunder kan selv bestemme, hvor mange kilo de vil have.
Et kilo koster 60 kroner, 2 kilo 120 kr osv. Oveni kommer
porto på 40 kroner. Nemt og uden transportudgifter. Hvis
man vil se på tøjet inden køb, kan man også efter aftale
besøge butikken og vælge ud, hvad man ønsker.

Har man tøj i overskud, kan man aflevere
det på Gundestrupvej 48 i porten, og man får overført
3 kr. pr. kilo, man afleverer – et symbolsk beløb. Efter aftale
bliver brugt tøj også afhentet ved bopælen.
Marlene er i skarp konkurrence med bl.a Røde Kors.
Fordelen ved at købe i Gundestrupladen er, at man gøre
det hjemmefra og få det leveret til døren. Nogle bryder sig
måske ikke om at gå i en genbrugsbutik, så her kan man
gøre det helt anonymt.
Intet tøj går til spilde. Tøj, som ikke bliver solgt, afleveres
til Røde Kors eller Frelsens Hær.
Hjemmesiden kan besøges på:

www.gundestrup-laden.dk
og Marlene kan kontaktes på mail:

gundestrupladen@gmail.com
Mange har allerede afleveret tøj i porten, og de første
pakker er sendt afsted.

Eigil Kristensen

Gundestruplade
n
Tlf. 30 48 47 07
- telefontid tirsd
ag og
torsdag kl. 14-1
8
eller send sms
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Få et OK Benzinkort til billig benzin
og diesel og styrk Brylle Boldklub
OK støtter lokalt
OK er altid billig med benzin, samtidig
støtter OK forskellige foreninger og
klubber, bl.a. Brylle Boldklub.
Så kom og få et OK Benzinkort, så giver
vi et beløb til klubben, hver gang du
tanker hos os.

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

Brylle
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Brylle
Fritidscenter
FORMAND:
Mogens Rasmussen - Mobil 2420 8232
mprasmussen@live.dk
Næstformand:
Henning Berg Hansen - Mobil 6176 3264 - Tlf. 6475 3244
Kasserer:
Finn Henriksen - Mobil 2160 6468
finnbhenriksen@sol.dk
Sekretær:
Arne Roger Nielsen - Mobil 4011 1115 - abroger@c.dk
Bestyrelsesmedlem:
Carsten Olsen - Mobil 2014 2539 - foxolsen@youseeme.dk
Brylle forsamlingshus:
John Hansen - Tlf. 2283 2067 - jeha@hansen.mail.dk
Brylle gymnastikforening:
Martin Hermann - Mobil 3152 2466 - hermann1972@hotmail.com
Brylle boldklub:
Michael Stisen - Mobil 2678 7965 - mstisen@gmail.com
Brylle beboerforening:
Carsten Damsgaard

AFSNIT 3

HALBYGGERIET
De 2 tidligere bragte indlæg berettede om behovet for
rigtige fodboldbaner til Brylle Boldklub og anskaffelse
af jord til formålet. På en stiftende generalforsamling
3. december 1979 blev den selvejende institution
Brylle Fritidscenter dannet. Bestyrelsen fik følgende
sammensætning:
Formand Mogens Rasmussen
Næstformand Holger Pedersen
Kasserer Rasmus Rasmussen (repræsentant for Brylle
Forsamlingshus)
Sekretær Mogens Mølhede
Christian Dalsgaard (repræsentant for Brylle Boldklub)
Poul Sørensen (repræsentant for Brylle Gymnastikforening)
Finn Brunse (repræsentant for Tommerup Kommune)
Bestyrelsen havde som opgave at opføre og drive et
fritidscenter bestående af klubhus med træningshal og 2-3
tennisbaner. Til dette formål havde Tommerup Kommune
kvit og frit overdraget en grund på 14.114 kvadratmeter ”til
opførelse af klubhus og eventuel senere idrætshal, anlæg af
tennisbaner samt parkeringsplads” (jvf. skødet). Først skulle
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opføres klubhus med omklædningsrum og badefaciliteter,
dernæst hal og så 2-3 tennisbaner.
Mogens Rasmussen gik i foråret 1980 i gang med at lave
tegninger til klubhuset. Ottende august blev første spadestik taget af borgmester Thage Hansen og kulturudvalgsformand Gert Andersen. Spaden, der ikke knækkede, skulle
senere hænge på væggen i Fritidscentret, sagde Mogens.
Meningen var, at arbejdet skulle udføres med frivillig arbejdskraft med undtagelse af elektrikerarbejdet. Mogens
havde også den opgave at planlægge og koordinere
arbejds-gangene - herunder at indkalde frivillige i de
nødvendige mængder til de rette tider. Der blev lavet en
tidsplan. Arbejdet måtte udføres om aftenen og i alle weekender. Mange frivillige meldte sig til opgaven, ca. 50, og
heldigvis blandt dem også fagfolk, men maskineri var også
påkrævet. Her kunne bestyrelsen glæde sig over, at Brylles
håndværkere og entreprenører var meget imødekommende
på mange måder. F.eks. havde Murermester Erling Hansen
3 mand gående på byggeriet en hel uge, og Hans Storm
leverede diverse blokke til fundament og lånte os blandemaskine, så betonen kunne laves på stedet. Hans Juel
Jensen stillede entreprenørmateriel til rådighed og udførte
også en række transportopgaver.
Der blev arbejdet på livet løs, for tidsplanen skulle gerne
overholdes. Vejret kan man ikke indpasse i en sådan planlægning, og det voldte da også problemer. Der skulle bruges
meget vand til byggeriet. Det kunne blive en bekostelig
affære. For at holde den udgift nede, troppede et større
antal, nemlig syv, engageret i byggeriet op til vandværkets
generalforsamling, der dengang ikke var det tilløbsstykke,
den er i dag. Takket være et solidt stemmeflertal for gratis
vand til byggeriet blev det problem løst.
To måneder efter, at grunden var sat af til det 220 kvadratmeter store klubhus omfattende mødelokale, klublokale og
3 omklædningsrum med badefaciliteter, depotrum og rum
til ledere og officials, kunne der afholdes rejsegilde. Det
skete i weekenden 4.-5. oktober 1980. Det var en imponerende præstation, for ikke alene var resultatet flot, men byggeriet var også forløbet hurtigere end planlagt. Rejsegildet
var da også en rigtig Bryllefolkefest med pølser, sodavand,
øl og is. Formand Mogens holdt en tale, hvor han roste den
store frivillige arbejdskraft. Han forventede, at klubhuset
var under tag 1. december, og at hele bygningen kunne stå
færdig 1. maj 1981. Det holdt, men ikke uden problemer.
Da spærene var sat op, væltede de under nogle kraftige
vindstød, fordi afstivningen ikke holdt. Senere optrådte
isklumper i mørtlen, så murerarbej-det blev forsinket.
Den slags satte mandskabet på hårde udfordringer.

Huset blev lukket med vinduer og døre inden jul, og straks
efter startede det indvendige arbejde. Lørdag 12. juni blev
der holdt indvielse af klubhuset og også af fodboldbanerne.
Der blev afholdt reception om formiddagen og spisning i
telt om aftenen. Klubhuset blev officielt stillet til rådighed
til Brylle Boldklub, og det skal også siges, at det ikke mindst
var fodboldspillerne, der havde ydet en stor arbejdsindsats.
Hvorledes blev byggeriet så finansieret? Klubhuset ville have
kostet ca. 800.000 kr. (år 1980 kroner!), hvis ikke den frivillige arbejdskraft var trådt til. Nu var det i stedet ca. 350.000
kr., der skulle skaffes, og det beløb var til materialer, selv
om disse opnåedes til favorabel pris, takket være en række
store firmaers forståelse og frivilliges forbindelser.
15. juli ansøgtes om byggelån med sikkerhed i grunden.
Der søgtes om 330.000 kr. både i Sparekassen Bikuben-Fyn
og i Tommerup Bank. Sparekassen Bikuben-Fyn sagde ja
allerede 22. juli.
Samtidig søgte man også Statsskattedirektoratet om
fradragsret for beløb, doneret af private til byggeriet.
Der blev desværre givet afslag herpå 31. oktober.
Da byggeriet af klubhuset var færdigt, skulle man efter
planen i gang med hallen. Man besluttede dog at udskyde
dette byggeri grundet økonomiske stramninger som øgede
renter og kommunale nedskæringer I stedet besluttedes at
gå i gang med de mindre udgiftstunge tennisbaner. Ud over
at etableringen af disse var en betingelse for tildelingen af
jordarealet fra kommunens side, viste det sig heldigvis også,
at der var stor interesse for banerne blandt bryllefolket.
Der blev indhentet tilbud på 2 tennisbaner. Det viste sig, at
udgiften ville løbe op i 330.000 kr.
I efteråret 1982 startede arbejdet med at grave ud og dræne
(for husk, at der havde været en sø på området). Der blev
kørt massevis af slagger på udgravningen, og man nåede at
etablere underlaget og tromle det, inden vinteren satte en
stopper for det videre arbejde. I foråret blev rødt teglgrus
lagt på. Det tog tid, da regnguden viste sig fra en meget
ødsel side. Resultatet var et par baner af høj kvalitet. I løbet
af foråret blev der plantet læbælter omkring banerne.
Hele dette arbejde med baner og træplantning blev også
udført med frivillig arbejdskraft. Dog måtte vi lade professionelle opsætte hegnet omkring banerne. Igen var der stor
hjælp fra lokale entreprenører. Takket være den frivillige
indsats kunne udgiften holdes nede på 175.000 kr.
Tennisbanerne blev indviet 12. majl 1983 kort tid efter, at
Brylle Boldklub blev momsregistreret.
Næste etape i det omfattende anlægsarbejde var bygningen
af hallen. Det arbejde beskrives i næste BrylleBorgeren.

Ole Sand
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Stem på din lokale Socialdemokrat
til valget
den 19. november
- vær tæt på din politiker
i ASSenS byråd
en god kommune kendetegnes
også ved en god dialog mellem
borger og politiker.

vi er klAr!

Nr. 12
Leif Klausen

Socialdemokraterne
Tommerup

Se film på STARK.dk

“KompRomiS...

deT fungeReR iKKe foR mig”
Martin Agerbo Murermester

STARK Tommerup
Møllebakken 34 • 5690 Tommerup • Tlf. 6376 1200
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Nr. 6
Nr. 1
Charlotte Vincentz
Finn Brunse
Nr. 9
Nr. 3
Petersen
Sara E. Baaring
Lone Akselsen

TRE KORTE FRA KNUD
Jeg er sikker på, at mange i Brylle kender Knud V. Pedersen
fra Solkrogen. Hver gang jeg spørger nogle i Brylle om et eller
andet egnshistorisk, litterært eller andet kulturelt, lyder svaret
tit – spørg Knud. Og det har vist sig at være en god idé. Men
ikke kun det. Knud har en fantastisk hukommelse og viden
om meget andet, og han har stor glæde ved at fortælle. Dertil
kommer, at han er meget hjælpsom, og så er han damernes
ven. Der er ikke så få, der bruger udtrykket ”Knuds harem” om
damerne i Solkrogen, og der er det rigtige i det, at han gerne
kører rundt med dem i sin bil og fremviser og fortæller.
Knud følger også med i alt det nye, og han deltager flittigt i
mange af de arrangementer og sammenkomster, der udbydes i
Brylle. Dog ser vi ikke Knud blandt zumbafolket i Hallen.
Knud kan også et hav af fortællinger og små sjove historier, og
dem har BrylleBorgeren overtalt Knud til at måtte trykke. De vil
lejlighedsvis blive bragt, og Knud garanterer, at de nok er ægte.
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OPRÅB!
OPRÅB!
OPRÅB!
OPRÅB!
Brylleby.dk
Hjemmesiden Brylleby.dk blev oprettet for nu et år siden.
Vi blev enige om dengang, at det var en god idé at have
en fællesside. Her kunne nye tilflyttere orientere sig om,
hvad der var af muligheder i vores lille lokale samfund.
Alle syntes, at det var en god idé, at vi oprettede en
hjemmesiden med kalender, så man kunne få indsat
forskellige arrangementer. Dette for at undgå at have flere
arrangementer på samme dag. De eneste, der bruger
dette, er Beboerforeningen, Forsamlingshuset, Vandværket
og Brugsen.
Vi har en del, der har meldt sig til nyhedsbrevet. Det er
meningen, at nyhedsbrevet fortæller om, hvad der foregår

i vores lokalsamfund - en gang om måneden. Vi tror, at
jo flere oplysninger vi kan komme med, jo flere vil
tilmelde sig nyhedsbrevet. Samtidig får det flere til at
bruge hjemmesiden, som linker til foreningernes hjemmesider, hvor man kan få yderligere oplysninger. På den
måde vil der ”dannes ringe i vandet”, som derved får flere
til at deltage i arrangementerne, som vores forskellige foreninger bruger meget tid og kræfter på.
Så vores opfordring til foreningerne er: Få et brugernavn
og password til kalenderen, så man selv kan skrive i den.

Henvendelse til: info@brylleby.dk

SOMMEREN SYNGES OG SPILLES IND
Efter Sommerfestens fysiske og kulinariske anstrengelser
fredag-lørdag på fodboldboldstadion, skulle sommeren musiceres ind. Det skete den følgende mandag på Brylle Skole
fra kl. 18. Det var Seniorkoret under ledelse af Lars Nicolaisen
og Korupblæserne ledet af Rasmus H. Henriksen, der stod
for underholdningen. Men tilhørerne fik også lejlighed til at
synge med på en række sommersange.
Det var en dejlig aften, hvor meget god musik blev spillet og
sunget. Naturligvis sluttede vi af med ”Det kønneste land er
Fyens”. For sådan er det jo! Og ikke at forglemme - kaffe og
små kager.
Og det hjalp på vejret, for en række dage med halvskidt vejr
blev straks fra om tirsdagen afløst af varme sommerdage.

Ole Sand
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T.T MULTISERVICE
Levering af kød og grøntsager
Mad ud af huset
Tlf. 25 17 60 80
torben.alex@jubii.dk

Guld · Sølv · Ure
Tallerupvej 26 · Tommerup St. · Tlf. 64 76 33 80

Kunde32
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bag forretningen

• Affald fjernes med grab
• Containere udlejes
• Grus, sten og muldjord leveres

Åbningstider:
Man-tors 08.30-15.30
Fredag
08.30-15.00
Eller efter aftale

Ryttergade 11 · Brylle
5690 Tommerup
Tlf. 70 23 05 33 Fax 64 43 25 33
E-mail: hlr@advobo.dk

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

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

Ring og bestil på:

64 76 18 00

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

Åbningstider:
Mandag-fredag kl. 09.00-17.30
Lørdag kl. 09.00-12.30
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64761075

81751020

Tommerup
Tømrer & Snedker
Glasarbejde • Nybygning • Tilbygning
Ombygning• Tagarbejde • Renovering
Speciale: Døre og vinduer efter mål

3L-Ludvigsen A/S Vibækvej 100 5690 Tommerup

Tallerupvej 49 · Tommerup st. · 5690 Tommerup

Bilka
SÆT 5 DELE

WINDBREAKER, BUKS,
T-SHIRT, SHORTS, STRØMPER

49995
Spar 710,-

WWW.INTERSPORT.DK

Murermester
Henrik Svendsen
Tommerup St.

Tlf. 64762601 / 40164208
Totalentrepriser · Bygningsrenovering · Om- og tilbygninger
Kirkekalkning · Pejse · Badeværelser · Reparationer
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Der er forskel på
at tale og lytte
■ Hvis din bank ved dét, er du nok kunde i forvejen.
Hvis ikke, synes vi, at vi skulle tage en snak en dag.
Find nærmeste filial på www.totalbanken.dk
eller ring på tlf. 63 457 006

Smart tøj og sko
Vi har bl.a. Bessie, Frandsen, Fransa,
inFRONT, 2-Biz, ReMind, Peppercorn, Skovhuus,
Sol-Design og Triumph

Tallerupvej 23 · Tommerup St. · Tlf. 64 76 15 88
Algade 34 · Haarby · Tlf. 64 73 24 66
Bredgade 51 · Aarup · Tlf. 64 43 17 71
www.lizette-mode.dk · facebook: lizette-mode

64 76 11 16
Åbningstider:
Mandag - Fredag 05.00-20.00
Lørdag - Søndag 05.00-18.00
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Hyldegårdsvej 1 · 5690 Tommerup · Tlf. 64 75 12 11

Dejlig lokalt til daglig...

HANS JUEL JENSEN

VOGNMAND & ENTREPRENØR
AUT. KLOAKMESTER
Dannesbovej 54 Brylle
5690 Tommerup

Tlf. 65 96 19 26
NYT Spuling og Kloak TV

Speciale:
Omfangsdræn og udvendig
isolering af kældervægge
Alt i entreprenørarbejde udføres
Multitrækkere
Kranbil med grab
Bortkørsel af alt affald
Affaldscontainere
Træfældning
Traktor med fejekost
Nedbrydning
Udgravningog planering
Snerydning
Gravemaskine/minigraver

Speciale - omfangsdræn og udvendig isolering af kældervægge
Alt i entreprenørarbejde udføres
Traktor m/fejekost
Multitrækkere
Nedbrydning
Kranbil med grab
Udgravning
Bortkørsel af al affald
Planering
Affaldscontainere
Snerydning Autoriseret VVS installatør
Træfældning
Gravemaskine/minigraver
Erik Hansen

Lillesmedens VVS
Ternevej 21 · 5690 Tommerup
Telefon 64 75 11 12
Mobil 24 44 67 15

