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Indbydelse
Lokalrådet indbyder alle borgere i Brylle Sogn til
indvielse af sten og mindeplade ved Kvindeegen
midt i Brylle fredag den 15. september kl. 16.00 til 17.00.
Tale ved bl.a. Bente Paulli, Brylle Lokalråd.
Der serveres champagne og pindemadder.
Alle er velkomne.
Arr. Brylle Lokalråd
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Leder

Brylle på
hjertet
Jeg er født og opvokset i Brylle. Og efter en lille flirt med Odense
på ca. 10 år er jeg atter vendt hjem til Brylle for 5 år siden med
familie og til familien. Brylle har nemlig altid haft en særlig plads
i mit hjerte. Og det er her, min historie bliver aktuel, for jeg har
nemlig også noget andet på hjertet.

Derudover sidder jeg også som ’skyggemedlem’ i bestyrelsen
i Brylle Gymnastikforening… og her er ildsjælene bestemt ikke
færre! Kæmpe passion og engagement for at foreningen udvikler
sig, så tilbud og muligheder for borgere i Brylle bliver endnu
større og alsidige!

Og det er oplevelsen af alle de hjælpsomme mennesker i byen,
heriblandt frivillige i foreninger osv., der er med til at skabe og
danne rammen om det Brylle, jeg er faldet pladask for!

Derudover har vi en beboerforening, et forsamlingshus, et
lokalråd, Rytterskolen, et menighedsråd, et bladudvalg…
- jeg håber ikke, jeg har glemt nogen! Alle sammen arbejder
frivilligt for, at vi borgere har tilbud og muligheder i vores lille by.

Jeg har trådt mine barnesko og tilbragt en stor del af min
ungdom i Brylle Fritidscenter, kva mine forældre, der altid er
kommet meget i Fritidscenteret som frivillige.
Og nu er jeg så heldig selv at sidde med i bestyrelsen i Brylle
Fritidscenter, og det er som medlem af denne bestyrelse, at jeg
nu skriver disse tanker til bladet!
Jeg har nemlig lyst til og behov for at nævne alle de mennesker,
der gør en forskel og er med til at skabe en masse gode tilbud,
som gør Brylle til en attraktiv by at bo i.
Fritidscenteret og Boldklubben har i ca. 40 år arbejdet
for mange gode tilbud og dejlige omgivelser. Indbydende
boldbaner, hal og tilstødende lokaler, fine tennisbaner, petanque
og snart en ny multiarena med tilhørende aktivitetsområde, som
styrker børns motorik i alle aldre! Alt sammen skabt og drevet af
frivillige ildsjæle igennem MANGE år!
Jeg håber, at jeg som medlem af bestyrelsen kan leve op til
deres arbejde og forhåbentlig også tilføre lidt nyt blod.
Der går tanker om at renovere faciliteterne og gøre huset endnu
mere indbydende og tidssvarende, alt sammen til fordel for
borgere i Brylle og for at udvikle et i forvejen aktivt miljø!
Men tænk sig, et team, både i Fritidscenteret og Boldklubben,
der igennem mange år har lagt en meget stor del af deres fritid
for at opretholde huset!
WAUH! Og respekt!
Og mindst ligeså meget respekt til ALLE de frivillige, der på den
ene eller anden måde bruger deres kostbare tid for at bidrage til
Brylles fritidsliv. Fodboldtrænere samt frivillige, der hjælper på
den ene eller anden måde!
TAK til alle jer, der gør, at vi som borgere i byen får stillet fritidsaktiviteter til rådighed til stor glæde for børn og voksne.

Jeg er imponeret over, hvor mange der gerne vil hjælpe… også
alle de, der ikke sidder i en bestyrelse! De, der bruger faciliteterne
- hvis ikke de var der, var faciliteterne der heller ikke! Det er netop
p.g.a. dette, at der overhovedet er noget at tilbyde! Tak, fordi I
bakker op om alle aktiviteterne ved netop at benytte dem!
Vi har også Brugsen, som altid hjælper og støtter op om det
lokale, aktive foreningsliv - det er min klare fornemmelse, at
borgerne er lige så gode til at bakke op om vores lokale Brugs
og hjælpe med, at den forbliver i byen!
Et super godt arrangement, som Brugsen netop lige har afholdt
et par gange her i foråret, hvor de roser og støtter op om de
frivilliges hjælp i byen.
For at blive i denne hjælpsomhed, som afspejler Brylles
borgere, og som går lige i hjertet på mig…, hører jeg fortsat
mange tilkendegivelser fra folk, der ønsker at hjælpe i forskellig
udstrækning! Brylle har virkelig et stærkt netværk!
Jeg vil her nævne det nye fantastiske initiativ i Brylle, Bankospillet til Sommerfesten. Her var der en ualmindelig stor flok, der
efter bankospillets afslutning hjalp til med at rydde op og sætte
borde og stole på plads (i stedet for at rejse sig og gå hjem).
Her midt i al oprydning hørte jeg en frivillig udbryde, ’Hold op, det
er derfor jeg elsker at bo i Brylle!’ Hun havde forudset en større
oprydning og formentlig flere timers arbejde, før hun kunne gå
hjem og slappe af efter en hel dag ved arrangementet! Og så var
hallen ryddet efter en halv time, fordi folk lige gav en hånd med…
frivilligt!
Og det er DET, og det er JER… alle os i Brylle By, der gør Brylle
så dejlig at bo og leve i, og DET går lige ind i hjertet!
Af hjertet tak for ordet – jeg glæder mig til fremtiden med alle jer,
der er med til at skabe og udvikle Brylle!
Gitte Roger, Brylle Fritidscenter
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Skt. Hans på Det Grønne
Igen i år lykkedes det at få en heks sendt en tur til Bloksbjerg.
Alt klappede som det skulle, vejret var med os, og med god
hjælp af Søren fra Vognmand Arne Nielsen Brylle, der havde
leveret et fint bål, Dagli´ Brugsen i Brylle, som havde fået kølet
øl og vand ned til den helt rette temperatur, og ikke mindst
ungerne på Agerholm, som det var lykkedes at fange og pynte
en ægte rødhåret heks med høj hat og kost, blev det et godt
arrangement, derfor stor tak til alle for indsatsen.
Inden Heksen skulle ud at flyve, var vi så heldige, at borgmesterkandidaten fra Socialdemokraterne Charlotte Vincentz Petersen
kom og holdt en båltale, hvor hun bl.a. roste de mange frivillige,
der deltager i det lokale arbejde med at drive de mange aktive
foreninger i Brylle.
’Vejrguderne var med os, så det gik smertefrit for Simon og
Niklas at få sat fut i bålet, som brændte lystigt ned til tonerne af
”Vi elsker vort land”.
Det var dejligt at se, at der var mødt så mange glade borgere
op til arrangementet, det glæder os i beboerforeningen. I BBF
havde vi grundet travlhed med div. familiearrangementer,
Tinderbox og lignende delt opgaverne imellem os, så dagen før
Skt. Hans havde Bjarne, Anton og Henrik m.fl. sørget for teltet
og stole med videre, og på dagen stod Anette og Tommy så for
musik og udskænkning m.v. Søndag var det Hanne, Tommy,
Henrik og Anton der pakkede sammen og fik ryddet op. Tak for
indsatsen til alle.
Tommy Dalgaard
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Billedskole

Der er fortsat billedskoler rundt om i kommunen,
også i Brylle.

Billedskole for børn 0. - 3. klasse med temaet ”farver
og fantasi” starter 6. september til 29. november.
Det er onsdage fra kl. 15.20 - 16.35, Tobovej 45
i Brylle. Prisen er 960 kr. incl. materialer for 12
mødegange.
Underviser billedkunstlærer Karin Hald

Der er ”åbent værksted” uden
underviser onsdage. Ring til Stig
eller Elef og hør nærmere på
tlf. 25156636 eller 64761298.

MINDFULNES
FOR VOKSNE
Kurset starter 5. september kl. 19.30 - 20.35,
6 mødegange. Pris 215 kr. Brylle skole.

TRÆDREJEKURSUS
11. og 12. november kl. 9.00 15.25. Pris 625 kr. Underviser Ejler
Lungskov. Trædrejeværkstedet,
Tobovej 45 i Brylle.

LÆRING OG KREATIVITET I
FÆLLESSKAB MED VERNINGE
HUSFLID tlf. 64762294

I skrivende stund
er efterårets kurser under
planlægning, og alle er ikke
endnu kommet på hjemmesiden.
Kurserne vil løbende blive lagt på
www.verninge.husflid.dk

5

bryllosaurus
I 1992 lavede Brylle Skole et samarbejde med kunstneren Erling Tingkær. (Han bor og arbejder nu i Aarup.
Det er ham der bl.a. har lavet vikingeskibet i Fåborg og
hørblomsten over for det gamle rådhus i Tommerup.)
Der skulle laves en figur, som kunne tåle, at man
legede og klatrede på den.
Da jeg havde billedkunst på skolen, blev det min
klasse,( 3. eller 4. kl., jeg husker det ikke), der skulle
arbejde sammen med ham. Han kom og talte med
børnene om, hvad de kunne tænke sig, og da dinosaurusser var meget oppe i tiden, blev det emnet.
Erling deltog i billedkunsttimerne, og hvert barn fremstillede en dinosaurus i ler, sådan som de mente, den
skulle se ud. Derefter lavede Erling en model i ler og
arbejdet kunne begynde.

På Marcusholm i Tommerup (der hvor ligkistemagasinet er nu) var der dengang en institution for misbrugere. Her blev dinosaurussens skelet lavet af stålstænger, der blev støbt en sokkel, og dinoen tog form.
Den er støbt i fiber-beton, - beton iblandet korte fibre
af et eller andet, der gør betonen modstandsdygtig
overfor brud. Betonen havde en grønlig farve, - da den
var nogenlunde tør blev den pudset og beklædt med
sekskantede frostsikre kakler.
Ved indvielsen holdt borgmester Finn Brunse en fin
tale, hvor han virkelig fangede børnenes opmærksomhed, hvorefter figuren fik navnet BRYLLOSAURUS.
Tekst af tidligere lærer på Brylle Skole
Mogens Lorenzen

Bryllosaurus er lavet i 1992 af
kunstner Erling Tingkær i samarbejde
med tidligere lærer på Brylle Skole,
Mogens Lorenzen og hans elever.
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Se mere på
vores hjemmeside
vaedegaard.dk

Vædegaard - smagen af FYn
Vi er to brødre, der har et lille hobbylandbrug, hvor vi har nogle slagtegeder
gående, som vores (pensionerede) far
passer.
I stalden går gederne på halm og har
hele året mulighed for også at gå ude
på markerne.
Foderet dyrker vi selv på egne marker.
Vi har en lille gårdbutik, som vores mor
passer, og som næsten altid er åben,
hvorfra der sælges gedekød på frost.
Vi mener, det er vigtigt at vise respekt for
dyrenes naturlige egenskaber og behov.
Resultatet bliver godt og velsmagende
kød fra geder, der har haft et godt dyreliv
med masser af plads og frisk luft.
Gedekød er kolesterol- og fedtfattigt,
og kan sammenlignes med kalv, struds
og vildt. Boerged er blandt de bedste
kødracer og giver en delikat smagsoplevelse.
Vædegaarden sælger også geder til
levebrug.
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Danmark Dejligst med
Rasmus Nøhr
Det er 3. år i træk, at Tommerup Rideklub og Render
afholder Danmark Dejligst gratiskoncert i Manngårdens
Have. Koncerten er lørdag d. 2/9 fra kl. 14.00.
Udover Rasmus Nøhr, En Lille Pose Støj og Caper
Clowns er musikprogrammet udvidet med Zididada,
som fra 00-erne er kendt for en række ørehængere og
evergreens.
Som de foregående år vil der udover musikken være
legeland for de mindste med bl.a. ponyridning, hoppeborg, hoppepude, halmborg, ansigtsmaling m.m.
Håber også, at kaninhopperne kommer igen.
Der vil være boder med mad, øl, vand og kaffe/kage.
Sidste år var køen til madboden lidt lang. Det er der
i år taget hånd om med flere udsalgssteder og bedre
koordinering. Men med 2500-3000 mennesker, som
gerne vil spise indenfor en time, kan det jo være svært,
men vi vil gøre vores allerbedste.
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Er der folk i området, som vil vise/sælge ting og sager,
det kan være alt lige fra kunst til mad m.m., er man
velkommen til at kontakte undertegnede på tlf. 40 35
77 81.
Der kan parkeres i foldene, det koster 20 kr., som skal
dække evt. flis m.v. ved dårligt vejr.
Nærmere program vil senere kunne ses på Danmark
Dejligst facebookside, men vi ved allerede nu, at Zididada spiller midt på eftermiddagen.
Håber at se en masse glade mennesker til en hyggelig
og afslappet eftermiddag og aften.
PS. Ved ekstremt dårlig vejr rykkes hele arrangementet
i ridehuset.
Egentlig en unødvendig oplysning, for solen skinner fra
en skyfri himmel d 2/9.
KJELD FREDERIKSEN

Den lange vej til målet!
Vi skal helt tilbage til 2013-14, da vi i bestyrelsen i Brylle
Fritidscenter sammen med Brylle Boldklub, Brylle Skole og
Brylle Gymnastikforening gik med tanker om at renovere den
gamle multibane ud mod vejen ved hallen.

For at undgå alle disse kontroverser, aftalte byggeudvalget
et nyt møde med Assens Kommune om en ny placering af
multibanen. Der er ikke en egnet placering på Brylle Fritidscenters grund.

Byggeudvalget udarbejdede forskellige forslag til indretning
af en multibane med tilstødende aktivitetsområde. Der blev
afholdt flere møder med Assens Kommune samt div. entreprenører. Byggeudvalget var til møde i Ringsted med DBU
ang. muligheder for at søge fonde og få gode råd om anlægning af kunststofbane.

Kommunen foreslog at Multibane/Aktivitetsområde kunne
placeres på fodboldbanerne, som er Assens Kommunes
grund. På et fællesmøde på boldbanerne blev vi enige om
en evt. ny placering af Multibanen og aktivitetsområdet langs
med tennisbanerne og i forlængelse af boldrum.

I den forbindelse blev det besluttet ikke kun at renovere den
daværende multibane, men i stedet at fjerne eksisterende
bander og opføre en ny multibane med flere muligheder for
forbedringer, både for brugere samt naboer.
Vi arbejdede videre med byggesagen og fik indhentet priser
fra forskellige entreprenører, og i efter-året
2015 valgte vi NKI og UNO som entreprenører på byggesagen. Tillige havde vi
fået skriftlig tilsagn fra Assens Kommune,
at der intet var til hinder for at renovere
den eksisterende bane.

Der blev fremsendt nye tegninger samt ansøgning om byggetilladelse. Den har vi langt om længe nu fået.
Arealet til det nye projekt bliver stillet til rådighed af Assens
Kommune. Det gamle projekt lå på Brylle Fritidscenters egen
grund. Derfor den langsommelige arbejdsgang.

Vi havde i den forudgående periode søgt
forskellige fonde og kom i mål med et
flot resultat, hvilket vi var meget taknemmelige for.
I marts måned 2016 startede vi så op
med den nye multibane - på den gamle
asfaltbane. NKI startede med nedbrydning af bander, udgravning til aktivitetsområde dræn m.m. Arealet var lovet
færdig, så indvielsen kunne foretages i
forbindelse med Brylle Boldklubs sommerfest i juni 2016.
Men der kom en kæp i hjulet, der gik
kun ca. 14 dage, før arbejdet blev standset af nogle utilfredse
naboer i Krybilyparken. De klagede over manglende byggetilladelse og krævede en VVM-redegørelse, som bl.a. omfatter
støj-afstandsforhold, lys på banen og risiko for vildfarne bolde
m.m.
De havde klaget til Assens Kommune vedr. ovennævnte.
Vi i byggeudvalget blev enige om at stoppe byggeriet her og
nu midlertidigt, til vi fik en redegørelse fra Assens Kommune
og Natur og Miljøklagenævnet, som også var blevet indblandet.
Byggepladsen lå stille hen, mens vi spændt afventede redegørelsen fra Natur- og Miljø.
I efteråret 2016 fik vi besked fra Assens Kommune, at der
ikke var nogen problemer med byggetilladelsen, og Natur
og Miljøklagenævnet havde også godkendt projektet, så der
skulle IKKE udføres en VVM-godkendelse.
Men os i bestyrelsen for byggeudvalget afholdt igen møder
med Assens Kommune og Krybilyparken, og blev enige om, at
faren for klager over diverse støjgener og andre ”mærkelige”
ting efter naboernes opfattelse igen kunne medføre nye klager.

Byggeudvalget er på nuværende tidspunkt i afsluttende
forhandlinger med de aktuelle entreprenører, som skal stå for
udførelsen af projektet. Materialevalgene bliver de samme,
som ved den tidligere udarbejdede projekt.
Da der nu skal udgraves og laves nyt underlag, er projektet
blevet dyrere. Men vi opstarter projektet i løbet af august, og
det er lovet færdig i løbet af efteråret.
Nærmere tidspunkt på indvielse af den nye Multibane og
aktivitetsområde vil fremkomme senere.
Efter urimeligt mange møder, referater, mails, sms’er, telefonsamtaler, kontakt med fonde m.m. - er vi nu endelig tæt
ved målet - HURRA.
Jeg vil på nuværende tidspunkt ikke fremhæve nogen personer eller andre såsom fonde og sponsorer. Dette vil komme
senere.
Byggeudvalget håber, at vi ses til indvielsen af multibanen og
aktivitetsområdet.
På Brylle Fritidscenters vegne
Mogens Rasmussen
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Koloni 2017
Traditionen tro har de kommende skolebørn i Brylle
Private Børnehave været en tur på koloni. I år var det
Å strand, som dannede rammen for et par fantastiske
dage.
Vi havde lejet et fantastisk idyllisk sommerhus med
gode udearealer med plads til masser af leg. Vejrguderne viste sig fra sin bedste side, så rammerne var
helt på plads.
Storegruppen har de sidste 3 mdr. op til kolonien
snakket meget om, hvad koloni er for noget. Hvor
længe skal man være væk? Skal min mor og far med?
Hvad skal vi have at spise? Osv. osv. Børnene har
været meget nysgerrige og har haft mange spørgsmål
omkring det hele. Den der følelse af spænding,
nervøsitet, glæde og nysgerrighed, som børnene har
vist, har været fantastisk at være en del af.

Dag 1
Da vi ankommer til kolonien, er det vigtigt for børnene
at finde ud af, hvor de skal sove de næste 2 nætter.
Taskerne blev som det første åbnet, og nattøjet røg
på… Total hygge og redebyggeri.
Efter besøg på den nærliggende strand besluttede vi
at køre en tur til Assens havn for at fange krabber, og
den var ungerne selvfølgelig med på. Vi fandt nogle
pinde, snittede dem, og lavede dem til krabbestænger,
og så var vi klar til afgang. Der blev fanget mange
krabber, og glæden var lige stor hver gang, der var bid!
Vi havde taget vores drikkedunke og hjemmebagte
kage med, som også blev nydt ved havnen. En fantastisk dag hvor timerne bare fløj afsted.
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Aftensmaden, som var fyldte pandekager med oksekød, blev spist med stort velbehag. Efter spisning og
oprydning ved fælles hjælp var det sovetid. Det er
sjovt nok noget, børnene ser meget frem til, så det går
meget smertefrit og relativt hurtigt at få dem i drømmeland. Traditionen tro bliver der hver morgen kåret
nattens supersovere…. Dvs. den dreng og pige, der
falder først i søvn, vinder, og det går de altså højt op i!

Dag 2
Dagen startede tidligt med nogle glade børn, der var
sprængfyldte med god energi. Børnene var i den grad
klar til nye udfordringer. Morgenmaden blev sat på
bordet ved fælles hjælp, og nattens supersovere blev
kåret med passende festivitas. Derefter var det tid for
at hoppe i tøjet og få ”bisserne” børstet.

Dag 3
Sidste dag gik med at få fundet og pakket sine ting.
Oprydningen gik i gang, og mange ting dukkede op...
Det kan være svært at huske, hvad man har haft med!
I år blev børnene hentet af deres forældre. På den
måde kunne børnene give den bedste rundtur for mor
og far på hele kolonien.
Michael og Maibritt takker endnu engang for en
fantastisk tur med de skønneste unger!
Af Maibritt Winther

Vi valgte også denne dag at tage på tur. Denne gang til
skønne Torø. En dejlig lille ø.
Vi havde taget vores madpakker med, som vi spiste i
de skønne omgivelser nede ved den lille bro. Her blev
der også tid til at fange krabber og nyde det dejlige
vejr.
Aftenen blev brugt på den sædvanlige pyjamasfest,
som børnene altid glæder sig meget til. Der blev bl.a.
danset stopdans, spist slik og chips. I alles øjne en
rigtig hyggelig aften.
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Udviklingen på Lille Thobo
den sag var, at man ikke kan være landmand
og skylde det meste væk, så Karl Ejner havde
mere brug for inflationen end jeg. I 1973
lavede vi et IS selskab over alt det, vi havde.
Karl Ejner og jeg havde et godt samarbejde
gennem 25 år, et samarbejde der også gav et
godt afkast.
“I 1998 havde vi 25 års jubilæum,
og i forbindelse hermed overtog
Karl Ejner det hele til så høj en pris,
som vi kunne sætte det til,
uden at betale avanceskat.”
Jubilæet og overdragelse blev fejret med et
Åben Hus arrangement i Verninge Forsamlingshus.

Som tidligere nævnt overtog vi Lille Thobo i 1948. Det
første var at få flere grise, for det var der penge i. Der var
6 køer af Rød Dansk Malkerace. De havde lidt svært ved
at føde kalvene, så vi gik langsomt over til Jerseykøer.
Dem har jeg været glad for hele livet. Vi fik lavet plads til
hønsehold; der var 2 hønsehuse, og loftet over stalden
blev lavet til høns. Det var hvide italienere, og de gav godt
med æg. Der var mange svesketræer i hønsegården, og
vi solgte mange svesker om efteråret. I 1960 havde jeg
planer om at bygge en stor svinestald. Jeg var i gang med
at lave lecablokke til indermuren, da Anna blev syg og
døde i 1961.
Omkring 1965 byggede vi ny kostald til cirka 60 køer.
Senere igen blev kornladen lavet om til løsdriftsstald.
“Vi har i tidens løb købt jord
op fra omkringliggende
husmandssteder og gårde. “
Vi købte Egebjerg af Birgit og Hans Brus og senere den
ejendom, hvor Finn Brunse og hans familie nu bor i stuehuset. Næste gang var det boet efter Niels Borre, og her
blev bygningerne solgt til Allan Krog, der beholdt en tdr.
land jord til stedet. Vi købte også Grønlundstedet, hvor vi
7 år efter solgte bygningerne. Jeg har ikke datoerne på
alle de handler, for Karl Ejner har nu alle skøderne.
I 1970 købte jeg St. Thobo af Chr. Hededam, og han fik
lov til at bo der, til sin død i 1973. I 1973 overtog Karl
Ejner St. Thobo. Der var mange, der ikke kunne forstå, at
jeg ikke flyttede ind på St. Thobo, men mine tanker om
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Omkring 1990 fik vi lavet løsdrift til køerne.
Det fungerede meget fint, og det var en mig
en daglig glæde, at se køernes trives i de frie
rammer. I 1991 byggede vi en ny halmlade,
for det var noget skidt at have halm under
plastik. Vi blev gennem årerne kendt som et
driftigt landbrug. Det betød bl.a. besøg af
såvel danske som udenlandske gæster.

Fritid og ferieoplevelser

Trods travle år blev der også tid til udflugter og ferier.
I de første mange år ganske vist kun nogle dage ad gangen. Anna, børnene og jeg tog på ture i Danmark. Mens
børnene var små, kunne vi alle overnatte i bilen, hvor
sæderne kunne lægges ned, senere blev det nødvendigt
med et lille telt til børnene. I starten af 50’erne begyndte
vi også at invitere et københavnerbarn på sommerferie
på gården. Første barn var Lisa. Lisa var kun hos os i et
par år. Siden kom Jette til, og det blev til et varigt venskab
med jævnlig kontakt gennem alle årene. Jette blev en del
af vores familie og deltog i alt sammen med os. Det blev
til en del ferieture og mange familiebesøg gennem årene.
Vi besøgte også Jette i København, og både Jette og
Jettes mor var flittige brevskrivere, ja, Jette fortsatte også
efter, at hun blev voksen og er det fortsat.

Margrete

Som tidligere nævnt kom Margrete til Lille Thobo i 1961.
Margrethe blev hurtigt en del af vores familie. På et
tidspunkt fandt vi også sammen som par. Først mange
år efter, i 1976, blev vi gift - 4. juledag i Gamtofte Kirke.
Kun vores allernærmeste var med i kirke, men resten af
familien var inviteret til familiekomsammen på Lille Thobo.
Sammen med Margrete blev familien udvidet med endnu
en gren.

Mine børn og børnebørn

Som tidligere nævnt blev jeg alene med Karl Ejner og
Birgit i 1961. Karl Ejner var 10 år og Birgit 8 år. Årene

omkring Annas død var svære, først pga. Annas sygdom
og senere på grund af sorgen og savnet. Men vi kom
igennem, både ved egen styrke samt støtte fra familie og
venner. Karl Ejner og Birgits skolegang startede i Stærmose Skole, senere blev til Brylle Skole med afsluttende
eksamener på Rasmus Rask Skolen i Bellinge.

Da jeg blev ældre, begyndte de mange års slid at sætte
sine spor. Jeg fik mere og mere ondt i højre knæ, og i
1999 blev jeg indlagt på Middelfart Sygehus. Her fik jeg
et nyt højre knæ. Jeg blev rygmarvsbedøvet, så jeg kunne
følge med i hele operationsforløbet. I 2005 var det så tid
til at få et nyt venstre knæ. Også denne gang foregik det i
Middelfart, og det gik igen godt.

Jeg har altid været stærk og ikke skånet mig selv. I slutningen af 80’erne fik jeg høj feber, og mine fødder blev
underlige at gå på. Jeg blev indlagt på Odense Sygehus,
men trods mange undersøgelser kunne de ikke finde ud
af, hvad jeg fejlede. Jeg tabte mig meget og blev også lidt
gul i huden, så vi frygtede alle, det var noget slemt. Da
lægerne ikke kunne stille en diagnose, fik jeg ikke noget
medicin.

I sommeren 2007, lige efter jeg var flyttet til Tommerup, fik
jeg voldsomme smerter i min ene hofte. Der var en revne
ved lårbenskuglen, og jeg blev indstillet til få en ny hofte.
Desværre var der ventetid. Den var hård. Jeg kunne ikke
køre bil, og jeg kunne efterhånden kun færdes i kørestol.
Jeg sad i kørestol i 6 uger, men stædig, som jeg er, lærte
jeg at køre både hen i forretningerne og ned til Else, men
besværligt og bundet var det. Da ventetidsgarantien var
overskredet, blev jeg henvist til et privathospital. Birgit
fandt ud af, at Tønder havde et godt ry, da der var lidt
genoptræning inden udskrivelse.

Helbred

Efter en måned blev jeg nogenlunde rask. Jeg havde igen
lidt overskud og hjalp ofte til med at barbere de mænd,
der ikke selv kunne. Det var jo lang tid at være indlagt,
men jeg sad ved vinduet og førte gårdens regnskab.
Endelig fandt de ud af, at jeg formodentlig havde haft
en infektion efter bid af en tæge. Jeg blev sat i behandling med prednisolon og blev udskrevet. Prednisolonen
virkede som det rene pep medicin på mig. Jeg kunne ikke
sove natten, så en nat stod jeg op og malede dagligstuen.
Jeg blev hurtigt trappet ud af medicinen, og jeg havde det
godt igen. Under sygdomsperioden havde jeg haft orlov
fra kommunalbestyrelsen, men også det var der atter
overskud til.

“I August 2007 fik jeg en ny hofte
på Tønder Sygehus. Jeg kom hurtigt
på benene igen og er nu smertefri.”
Efter en tid kunne jeg også køre bil igen, og det giver
megen frihed og mulighed for at køre en tur en gang imellem.

Fra erhvervslivet
til pensionist-tilværelsen
I 1998 sluttede tiden som aktiv landmand. Vi blev boende
på Lille Thobo, og jeg hjalp lidt til på gården indtil 2002,
hvor køerne og ungdyrene blev solgt og erstattet med
griseproduktion. Jeg var fortsat formand for Stærmose
vandværk indtil 2006.
Margrete fik konstateret lungekræft i 2003 og blev mere
og mere syg i året, der fulgte. I den periode lærte jeg
meget om husholdning, inklusiv madlavning. Det sidste
år Margrete levede, fik hun mere og mere brug for hjælp
til alt i det daglige, også til personlig pleje og påklædning.
Det kom gradvist, og jeg er meget glad for, at jeg kunne
hjælpe hende. Vi kom hinanden meget nær i den periode,
fik talt om mange ting og det resulterede i et fantastisk
forhold til hinanden, som jeg aldrig vil glemme. Vi glædedes over de mange gode oplevelser, vi havde haft sammen både i dagligdagen, på ferier, sammen med venner
og familien. Det var ligeledes en stor glæde, at vi havde
nået at holde sølvbryllup; en særlig fest blandt de mange.
Margrete sov stille ind d. 14.8.2004. Begravelsen foregik
fra Brylle Kirke v. Flensted Jensen. Margrethe blev begravet på Tommerup Kirkegård i samme gravsted som
Anna, min første kone, og i det gravsted, hvor jeg selv
skal hvile en gang. Der var mange med til begravelsen,

Margrete og Peters bryllup, julen 1976
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Lille Thobo

og der var et væld af blomster, ja, dem skulle Margrete
have set, hun, der alle dage ikke kunne få for mange
blomster. Efter begravelsen samledes venner og familie
i Tommerup Forsamlingshus til en mindehøjtidelighed,
og efterfølgende tog den nærmeste familie med til Lille
Thobo.
Jeg blev boende på Lille Thobo, men der var blevet så
tomt efter Margretes død. Jeg kunne slet ikke vænne mig
til at være alene efter så mange år. Jeg klarede det, jeg
skulle, men der var lige som ikke nogen glæde ved det.
“Jeg trives nu en gang bedst
sammen med andre,
og i 2005 begyndte jeg at komme
ned til Else Madsen i Tommerup. “

Eva og jens blev gift

Else er datter af vores gamle naboer, Stine og hjulmanden, og vi har haft mere eller mindre kontakt gennem
alle årene. Det gav mig tryghed at være sammen med en,
som kendte mig så godt. Det blev hurtigt en vane at spise
aftensmad sammen.
Trods det at jeg fik indrettet min ”lille hule ” i dagligstuen
på Lille Thobo, og Karl Ejner var flink til at kigge ind hver
dag, genfandt jeg ikke glæden på Lille Thobo. Huset var
for stort, og der var alt for meget at holde både inde og
i haven. Jeg traf derfor beslutningen om, at det var tiden
at flytte i noget mindre. Jeg ville gerne til Tommerup, hvor
Else bor, og hvor jeg efterhånden kender rigtig mange.
Margrethe og jeg havde mange år tidligere meldt os ind i
boligforeningen i Tommerup, men der var lange udsigter
til at komme i betragtning til en lejlighed ved jorden.
På et tidspunkt fik jeg problemer med helbredet, min
blodprocent faldt drastisk og som tidligere fortalt,
begyndte min ene hofte at give problemer. Jeg blev
visiteret til en ældrebolig, og d. 15.2.2007 flyttede jeg til
Teglværksvej 13. Det er en lille dejlig lejlighed med en
god beliggenhed.
“Der er en god udsigt
op over Teglhøjen,
og så er det en boligafdeling,
jeg som politiker har været
med til at få bygget. “
Jeg var med til at købe jorden til grunden fra Otto Hjort.
Socialforvaltningen har udlejningsretten, og boligerne er
forbeholdt ældre, der har behov for sådanne boliger. Der
hører et fælleshus til afdelingen. Jeg benytter rollator, når
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jeg går længere ture. Den giver
en god støtte, og så kan jeg have
varerne i kurven. Jeg nyder at være
tæt på forretninger, og jeg har lært
mange nye at kende her i Tommerup St. Else og jeg er sammen
hver aften, jeg går gerne derned
ca. kl. 15. Vi hjælpes ad med aftensmaden.
Jeg deltager i en del af Ældresagens arrangementer og i pensionistforeningens møder og af
og til i lidt kortspil på Lilleskov
Teglværk. Ud over alt dette er jeg
også med i Hørvangens Venners
bestyrelse, hvor jeg er kasserer.
Jeg kan nok få tiden til at gå, og jeg
synes at jeg udnytter den godt. Ind
imellem er der også tid til at føre
regnskabet for Karl Ejner og Birthe. Jeg fører det ind på
computeren. Venner og familie kommer på besøg og jeg
hos dem. Min fætter Mads Peter kommer ofte lige en
tur, og min nevø Karl Erik er også flink til at komme.
“Jeg glædes over min tilværelse
som gammel og føler,
at jeg er privilegeret.”

Layout og rentegning af
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Jeg har nævnt rigtig mange personer, og alligevel er der
mange andre, som også har plads i mit liv, men som
ikke lige er nævnt i ovenstående. Dette må ikke tages
som udtryk for, om man har fyldt i mit liv, men skyldes
alene et hensyn til omfanget af denne beskrivelse.
jufr@Live.dk
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Jeg får lidt hjælp fra hjemmeplejen - hjælp til bad, da jeg
ikke er så sikker på benene som før, og så får jeg hjælp
til rengøring hver 14. dag. Jeg vasker selv tøj og handler
ind. Jeg får kølemad fra centralkøkkenet i Assens, en
ordning, som jeg er meget glad for. Jeg kan vælge mellem mange menuer og selv bestemme spisetid.

Peter fik en blodprop, der lammede ham i den ene side.
Hovedet forblev usvækket, men han var lidt svær at forstå.
Han flyttede på diakonplejehjemmet Sydmarksgården i
Verninge. Her var han glad for at bo, og han nåede lige at
holde sin 95 års fødselsdag, inden han tidligere i år døde.
(Ole Sand)

judith freLtoft
StærmoSevej 116
5690 tommerup

Tlf. 64 76 13 13
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Fernisering i Staudehaven
den 5. juni 2017

Esther Larsen er født i Dreslette på Fyn i 1927, men er
opvokset på Nørremarksvej i Tommerup. Hun har gennem sit liv arbejdet flere forskellige steder i Danmark
som sygeplejerske, og var i en lang årrække ansat på
Odense Universitetshospital.

gang, men Esther blev hurtigt bidt og har hugget lige
siden. Stenhugningen gav hende muligheden for at
kombinere sin utrolige fantasi og skaberlyst, og resultatet blev en fantastisk samling af skulpturer med hver
deres historie til.

Esthers kunstneriske udfoldelser begyndte ved
malerkunsten, før hun i 1970’erne udviklede en stor
interesse for stenhuggeri; en interesse der har fulgt
Esther lige siden, og som på mange måder har dannet
rammen om hendes kunstneriske såvel som private
liv. Esther Larsen er i et stort omfang selvlært, men har
senere gået på flere forskellige stenhugningskurser,
heriblandt et sommerkursus på Lilleskov Teglværk.

Historierne opstår, ifølge Esther, helt af sig selv, mens
hun hugger. Det starter altid med en skitse, men hvor
historierne og inspirationen bag skulpturerne kommer
fra, kan Esther ikke sige med sikkerhed. Hun går på
opdagelse i stenen, og hvad hun finder undervejs, er
hvad der bliver til den endelige skulptur. Der er ikke
meget Jens Vejmand over Esther Larsen, tværtimod.

I 2016 donerede Esther Larsen syv af sine værker til
Brylle kirkegård, hvor de nu er blevet en fast del af
kirkens staudehave. Med donationen ønsker Esther, at
skulpturerne finder et godt og trygt hjem, hvor de kan
være med til at sprede liv og glæde, sådan som de i
mange år har gjort det i Esthers egen have.
Værkerne der flytter til Brylle, er kun et lille udpluk
af stor og årelang produktion, der strækker sig helt
tilbage til 1970’erne, hvor Esther - efter at have overværet en stenhugger i aktion under en havevandring
- besluttede sig for selv at kaste sig over håndværket.
Som Esther Larsen selv har udtrykt det, var der ikke
mange kvinder der interesserede sig for faget den-
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Udstillingen af Esthers værker på Brylle kirkegård, 
giver os et indblik i Esthers forunderlige univers, i
hendes værker fornemmer man tydeligt glæden ved
at skabe og glæden ved at hugge; glæden ved at give
materialet liv, og glæden ved at fortælle historier.
Den 5. juni startede med en friluftsgudstjeneste på
plænen i Staudehaven. De mange gæster blev og
mange flere kom til, da ferniseringen begyndte. Pølser
med brød fra grill og øl eller vin gled ned sammen med
synet af kunstværkerne. Og så kom der sandelig lige
et hornorkester forbi, idet Odense Brass Band kom
og gav et par numre på deres tur fra Bellinge til Tommerup. Alt i alt en meget festlig dag.

Privat børnepasning

På legepladsen fik vi besøg af brandbilen, stor succes
for alle børn, vi fik lov til at sprøjte med vand, og fik en
køretur, med ba bu ba bu. God sommer!
Hilsen de private børnepassere:

Birthe: dagpleje-mariehønen.dk
28291587 / Jan-birthe@live.dk
Iris: iris-privat-dagpleje.dk
40332149 / irisejlif@mail.dk
Mette: Mettes-dagpleje-brylle.dk
28713792 / wandrup@live.dk

Fastelavn blev holdt i hallen, hvor vi slog katten af
tønden, og børnene var fint klædt ud.
Til Skt. Hans var vi i Brylle private børnehave, hvor
der var bål, og vi sluttede med pølser og brød på
grillen i bålhytten.
Mini OL holdt vi i haven, sammen med andre
private børnepassere, en super skøn dag. Der var
diplomer til alle børn.
Vores årlige udflugt gik til Galaxen i Nårup med
andre private børnepassere. Der blev leget på
legepladsen,
og til forældrene var der kaffe om eftermiddagen.
Staudehaven blev besøgt til påske, hvor vi skulle
finde påskeharen og påskeæg.

17

U

B

O

YLLE

B

BR

LD KL

Brylle Boldklub

Bingo Banko
Bingo banko, gamle Ole og tynd dreng med knækket
hals. Ja mange ord blev brugt i forbindelse med det nye
tiltag til sommerens byfest.
Torsdag bød på Banko i hallen. 179 mennesker mødte
op og var klar til at hive det tæt pakkede gavebord med
sig hjem. Det gik over alt forventning og må siges at være
en kæmpe succes. Der skal fra os af lyde en kæmpe stor
TAK til alle sponsorer for at have bidraget med så mange
flotte gevinster, og en lige så stor tak til de frivillige og
selvfølgelig alle de fremmødte. Uden jer alle sammen
kunne vi ikke kalde dette en banko-succes.
Som mange sikkert ved, måtte vi stoppe tilmeldingerne,
da vi ellers ikke ville have haft plader nok.
Men bare rolig, næste år vender vi tilbage med mange
flere plader og med plads til MANGE flere.
Dog bliver det stadig med tilmelding, så vi er sikre på,vi
har plads til alle. Så husk torsdag i uge 24, 2018, er der
banko i vores by.
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Vores sponsorer, der gjorde dette muligt,
i vilkårlig rækkefølge er:
Albani • Super Brugsen i Knarreborg
Polster og design v/Kent Henriksen • Flügger
Fitness på farten v/Carsten Drud
Steens Massage og Zoneterapi • Hans Juel Jensen
Karlinas Massage • Maria Andersen
Roland & Særkjær • Carlslund Kro • Torben Slagter
Pizza Palermo • Nipa • Frie Funktionær • Scandisolution
Firmaidræt Odense • Hall Audio • Løvbjerg Tarupcenter
Boutique Bagom • Media Alerts • Voldsgaard
Mettes Dagpleje Brylle • Iris Private Dagpleje
Dagpleje-Mariehønen v/Birthe Rasmussen

Der skal til sidst lyde en kæmpe tak til alle de frivillige,
der overhovedet gør det muligt at sætte en byfest op.
Der lægges mange kræfter i dette super tiltag. Tak til
sponsorer, der har støttet op omkring byfesten, uden jeres
kæmpe hjælp kunne dette ikke lade sig gøre.

sommer 2017

Petanque

Vi er i fuld gang med sæsonens petanque-turnering, hvor der bliver gået
til den. Alle kæmper om sejren, når kuglerne med højt humør kastes ud til
grisen.
Vi har lige holdt madpakkedag - en rigtig hyggelig aften i godt selskab. Nu
venter vores rødvinsturnering og grillaften, som begge vil blive afholdt efter
sommerferien.
Vi spiller hver tirsdag kl. 18 og lørdag kl. 10 på vores baner, som ligger langs
med Brylle Fritidscenter. Alle er velkomne. Kom endelig ned og kig til os
eller kontakt Maja Nors på tlf. 27121662 for yderligere information.
God sommer
Brylle Petanqueklub

Sommer 2017

tennis

Så er tennissæsonen rigtigt i gang, og vejret
har været nogenlunde til at spille i.
Damerne har måtte trække holdet i tennis,
da vi kun er 3 damer, og der har været nogle
helbredsproblemer, men herrerne spiller, og
de har vundet deres første kamp, så de har
fået de første 3 point, men har også tabt en
kamp. Så vi håber, de kan vinde lidt mere.
Man skal stadig huske at skrive sig på,
inden man går ud og spiller, og så skal man
HUSKE AT LÅSE IND TIL BANERNE OG
HUSET.
Der er stadig mulighed for at komme og
prøve at spille tennis for at se, om det er
noget for en. Banerne er rigtige gode at
spille på.
Vil man vide mere,kan man gå ind på
bryllebk.dk og se nærmere.
Brylle Tennis

19

U

B

O

YLLE

B

BR

LD KL

SOMMERFEST 2017
Så har Brylle Boldklub igen afholdt den årlige sommerfest, og i år har vi været utrolige heldige med vejret, for
første gang i mange år med kun en enkelt byge tidligt
fredag, men ellers tørvejr - DEJLIGT!

Fredag aften var der fællesspisning med fodboldbørn,
store som små og deres forældre, og der var som
sædvanlig stor tilslutning og fodboldkampe på mange
aldersniveauer.

Rigtig mange mennesker var derfor på pladsen for
at se, hvad der foregik! Så vi i boldklubben håber, at
mange af de nye tilflyttere til byen har været på besøg
og fået et indtryk af, hvad der foregår i byen.

Der var også diskotek for de mindre børn, hvor de
kunne købe popkorn og slush ice, og her var også god
tilslutning; børnene havde jo travlt med både at være
på diskotek og ved boderne for at prøve lykken samt
en tur på hoppepuden, men alt blev nået.

Torsdag aften blev der afholdt bankospil efter en pause
på mange år, og det var en rigtig stor succes. Der var
ca. 200 deltagere, og der var rigtig mange store og
flotte præmier, mange sidegevinster, og de, som fik
råbt banko forkert, fik en ananas. Så de fleste gik glade
hjem og havde en rigtig hyggelig aften.
Det er dejligt at se, at folk i byen støtter op om sådan
et arrangement. Så en stor tak til alle dem, der sponsorerede alle de super fine præmier.
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Lørdag formiddag startede kl. 10 med U 9 kampe, og
så gik det ellers slag i slag med ungdomskampe hele
dagen.
Ca kl. 13 begyndte sponsor/gadefodbolden på to
baner, og her var der også fart på, og der blev kæmpet
meget, og måske lidt for seriøst for nogle holds vedkommende.

1. pladsen fik ASH Service

Man skal lige tænke på, at det er kun for sjov, der
bliver spillet, og det drejer sig om at have det sjovt og
hygge sig med hinanden.
Der er også mindre børn med, så man skulle måske
overveje at lave reglerne lidt om, så man ikke stiller
med et for ”prof” hold. Selvfølgelig vil alle gerne vinde,
men hyggen er det vigtigste.
Der var 11 tilmeldte hold, og det gjorde, at på bane 1
måtte de vente en omgang for hver 2 spillede kampe,
for at få det til at passe.
Vinder blev ASH Service med 5-0 over Media Alerts.

2. pladsen gik til Media Alerts

Lørdag aften var der fællesspisning med ca. 220 deltagere
til helstegt pattegris og dessert med jordbær. Det var en
rigtig festlig aften med højt humør og gang i dansen. Der
blev endda danset til sang fra en lokal, efter at musikken
var stoppet! Hvem kan mon huske det?
Så tak for endnu en vellykket sommerfest og på gensyn
i 2018.
Af Betty Nielsen
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Brylle Gymnastikforening
Sæsonplan 2017 /18 - start uge 36
Mandag:
Jump & Dance
Mette Flintholm og
Anja Mørk Rasmussen
Funky Dance Kids
Mette Flintholm

kl. 16.00-16.50
2.-5. klasse
kl. 17.00-17.40
4-7 år

Tirsdag:
Jumping Fitness, Begyndere kl. 17.00-18.00
Dina Korspang	Voksne
Onsdag:
Voksen-barn-hold
Lotte Andersen

kl. 16.15-17.15
Børn 1-3 år

Stoldans Fitness
kl. 18.10-19.00
Diane Nielsen	Voksne
Zumba Fitness
kl. 19.10-20.15
Diane Nielsen	Voksne

DRENGETONS

Torsdag:
Old Girls kl. 15.30-16.30
Inga Nielsen
Pensionister/efterlønnere
Spilopperne
Kristina Sørensen
og Marie Krusell

kl. 16.40-17.40
Børnehavebørn, 3-6 år

Jumping Fitness
kl. 18.00-18.50
Anja Mørk Rasmussen	Voksne
Jumping Fitness
kl. 19.00-19.50
Anja Mørk Rasmussen	Voksne
Lørdag:
Drengetons
kl. 9.00-10.00
Vi søger instruktører	Drenge
Badminton – spil selv
Mandage og tirsdage i Brylle Fritidscenter
og i gymnastiksalen
For
holdbeskrivelser
og tilmelding
– se mere på
www.BrylleGymnastik.dk

- Fart over feltet for drenge!
Vi vil rigtig gerne lave et tilbud i gymnastikforeningen
for drenge (0.-6. klasse). Et hold hvor både de med lidt
og meget krudt i røven bliver udfordret og får sved på
panden – altså et drenge-tonse-hold!
Dertil søger vi nogle fædre, som kunne have lyst til
at være med til at køre et sådan hold. Det er ikke et
krav, at man har nogen erfaring med gymnastik eller
undervisning, blot at man har lyst til at give drengene
en fed træning! (Det er heller ikke et krav, at man er far
eller har en dreng på holdet). Ideen er, at I er et trænerteam, der med baggrund i jeres erfaringer og interesser
sammensætter og tilrettelægger træningerne.
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På denne måde vil det også være muligt at dække
hinanden ind, hvis man ikke har mulighed for at deltage hver uge.
Frederikke fra gymnastikforeningen vil være ’tovholder’ og hjælpe med inspiration til træningerne.
Derudover vil vi rigtig gerne give jer mulighed for at
komme på inspirationskurser, det kunne f.eks. være
kurset ”Vild leg på redskaber”.
Kontakt Frederikke hvis I vil høre mere om konceptet.
Mail: kasserer@bryllegymnastik.dk
eller mobil 2396 2692.

Brylleløbet 2017
Regn og rusk var på programmet, da årets BrylleLøb
skulle afholdes onsdag den 7. juni.
Der var tørvejr til løbsstart, og løberne til hver distance
blev sendt afsted forskudt, så der var plads til at
spæne igennem.
Der mødte i alt 110 løbere op, og heraf 35 superseje
børn! Antallet af børn var det samme som sidste år,
trods det samlede deltagerantal var lavere i år. Størstedelen af børnene var tilmeldt 3 km ruten, og det var
dejligt at se, at der var så stor tilslutning til denne nye
distance.
Barn 3 km:

William Frederiksen

Barn 5 km:

Jonathan Kirkegaard

Kvinde 5 km:

Kirsten Vendelbo Larsen fra Tommerup
Idræts Løbehold

Kvinde 10 km: Lisbeth Kring fra Tommerup Idræts
Løbehold
Herre 5 km:

Kasper Skov fra Multiatleten/New
Balance/Wendorff

Herre 10 km:

Carsten Waldorff-Gotthjelpsen

Der var et løbetrofæ som præmie til børnevinderne,
mens alle de voksne vandt en times træning med en
personlig træner. Carsten Drud fra Fitness på Farten i
Brylle, og Joakim Lynge Jacobsen fra Odense sponsorerede hver 2×1 time. Som en ekstra bonus får de

voksne vindere også et gavekort til Ladies Mud Race
eller Extrem Mandehørm, arrangeret og sponsoreret af
Firmaidrætten Odense. De fire vindere vil blive kontaktet direkte vedr. denne præmie.
Der skal lyde en kæmpe tak til alle de frivillige, der stod
i regnen langs ruten, og også stor tak til de, der hjalp
op til løbet med at uddele løbsnumre og med at pakke
sammen bagefter. Uden jer kunne løbet ikke afholdes –
så simpelt er det!
Vi var igen i år så heldige at være begavet med masser
af sponsorgaver. Derfor var der, mod al forventning,
præmier til alle voksne løbere. Travel-deal.dk gav en is,
og Dagli’ Brugsen Brylle gav en flaske vand til alle.
Alle børn fik flotte medaljer.

Derudover var der præmier fra:
Michaels Maskinstation • Balkemose • Sortebro Vin
Pizza Palermo 3 • Garant • Hall Audio
Hårsaksen • Skousen Tømrer • SuperVand VVS
Flora Frankfri • 3L • Eldorado • Torben Krog, Slagter
Din nye guldsmed • Land og Fritid • Lizette
Cafe Gårdhaven • Løgismose • Stark
Alfred og Katrine • Vinspecialisten Bellinge
Rosborg Gartneri • Nipa
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Stoldans Fitness intro
Nu kan du motionere uden at rejse dig fra stolen!
Stoldans Fitness er motion for de danseglade, der har
brug for at skåne sine ben. Men den er også for alle andre, der vil dyrke sjov motion til herlig musik på alle fitness
niveauer.
Der vil være elementer af dans, konditionstræning og
styrketræning, hvor der vises forskellige sværhedsgrader
i alle øvelser. Grundlæggende skal man sidde på en stol,
men man er også velkommen til at rejse sig og danse. Der
vises alle muligheder i hver time og til hver øvelse, og man
falder hurtigt ind på sit eget niveau.
Har du en knæskade eller et andet problem med ben eller

fødder, så ved du, hvor svært det er at få pulsen op og få
en god workout. Med Stoldans Fitness bliver du motiveret
til at bevæge dig på nye måder til inspirerende musik, så
du får trænet kroppen og øget dit kondiniveau.
Idéen stammer fra de mange, (gennem mine 7 år som
Zumbainstruktør), som har meddelt, at de virkelige gerne
vil deltage til Zumba, men ikke kunne pga. deres knæ
eller fødder. Målet er, at det skal være lige så sjovt som
Zumba, uden at være belastende for bentøjet.
Stoldans Fitness erstatter Zumba Gold, og kan evt. bruges som opvarmning til Zumba Fitness, som finder sted
lige efter denne time.

Jeg er en Brylleborger

I 1972 kørte vi rundt og kiggede på byggegrunde og
havde været mange steder på Fyn, men fandt så en
dejlig plet her i Brylle på Kildemaden med udsigt over
marker og til rådyr, hvor vi byggede hus som de første
og flyttede ind i januar 1973. Der var kun det gamle
bondehus, og det kaldtes Brylle Mark.

Nu har vi boet her i over 44 år, og vi har altid nydt at
bo her. Da vi flyttede herud, gik Kildemaden kun op til
Mågevej, Ternevej var ikke lavet endnu, og Brugsen lå
på Toftevej, der hvor Karl Hauggaard nu bor. Vi havde
også en købmand, en slagter og en lille købmandsbutik,
der hvor Dannesbovej 3 er. Vi har også haft en nærbutik,
som lå der, hvor Brylle Sol nu er. Der var en bagerbutik
før elektrikeren, og en smed havde vi også. Den blev
nedlagt for nogle år siden.
Inde hos Karen og Anders på Toftegården kunne jeg
købe æg og få en hyggelig sludder med Karen.
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Min mand var med til at starte Boldklubben op som en
selvstændig forening, da den ellers havde hørt ind under
Gymnastikforeningen. Det var i 1976, at syv medlemmer af boldklubben blev til den første bestyrelse, og på
Boldklubbens logo kan man se, at der står 76, som skal
minde lidt om syningen på en fodbold.

Så på de 44 år, der nu er gået, er der jo sket meget i
vores by - Brylle. Den har vokset sig stor og stærk, og
jeg håber, at den udvikling fortsætter med det gode
sammenhold, der er i byen.
Her har man kunnet gå og kan stadig gøre det til al den
aktivitet, man ønsker. Der er rigtig mange muligheder
for de unge, og det er dejligt at se, når de kommer til
træning, og se opbakningen fra forældrene, som ser på
og venter, mens træningen foregår, og hvor de hygger sig sammen. På den måde opstår der hurtigt nye
venskaber med mange af de nytilflyttere, der er kommet til byen. Velkommen til alle dem. Det er jo en utrolig
fremgang, vi ”gamle” har set komme, og det glæder os
meget.
Selvom vi næsten bliver kaldt Udkantsdanmark, så
føler jeg det ikke sådan, da vi jo kun har ca. 13 km til
Odense, så der kan man hurtigt være inde i byen til
cafeliv eller biografen, hvis man vil det.
Så velkommen til alle de nye i Brylle, jeg håber, at I
bliver længe og er med til at sætte jeres præg på byen.
Betty Roger Nielsen

Billeder fra
Kvindeegen
samt den
gamle transformator – for
år tilbage blev
den i folkemunde kaldt
”Den katolske
kirke”.

Rytterskolen i
Brylle, som i dag
huser Lokalhistorisk
Arkiv samt legestue
for dagplejen.

De offentlige stier ved
St. Dannesbo er afmærket
med gule og røde pile på
henholdsvis 1,5 kilometer
langs Borreby Møllebæk og
1,3 kilometer ad markveje
og den store allé, der fører
ned til forsorgshjemmet.
Adgang til stierne kan
også ske fra Ternevej og
Hellevad.

Mindestenen
ved Brylle
Fritidscenter.

Stien fra
Toftevej fører til
Staudehaven
ved Brylle Kirke
eller videre mod
Brylle Skole og
børnehaven.

I den gamle bydel
ligger de stråtækte
ejendomme – en af
dem er Kroggården,
som har lagt navn
til Kroggårdsvej i
den nye bydel mod
skolen. Kroggården er
i dag omdannet til 3
lejeboliger.

Billeder af Karen Holmkvist

Det gamle Frysehus, som blev
nedlagt i 2012.
Frysehuset havde
da eksisteret i 62 år
med udlejning af 48
bokse. I dag ejes
huset privat.
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Vigtige telefonnumre i Brylle og omegn

vigtige Telefonnumre

Beboerforeningen Brylle
Formand: Tommy Dalgaard tommydalgaard@hotmail.com
Kasserer: Bjarne S. Andersson bjarne.s.andersson@hotmail.com
Bestyrelsen:
Henrik Gabs - gabs@henrikgabs.dk
Annette Clemmensen anettebrolykkepedersen@yahoo.dk
Hanne Winther - hannew@ofir.dk
Eigil Kristensen - eigilkri@gmail.com
Brylle Boldklub
Formand: Poul Krog poulmkrog@sport.dk
Næstformand: Henrik Østergaard kroggaardsvej@hotmail.com
Ungdomsformand: Michael Winther mwinther82@gmail.com
Seniorformand: Jimmi Rasmussen Tjummy1@gmail.com
Kasserer: Anne Marie Sørensen kasserer.bryllebk@gmail.com
Johnny Godbergsen johnnygodbergsen@hotmail.com
Jesper Skytte-Eist Petersen
jesperskyttepetersen@live.dk
Brylle Forsamlingshus
Formand: Kai Hou formand@brylle-forsamlingshus.dk
Udlejer: Irene Hou info@brylle-forsamlingshus.dk
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
Gitte Søderholm Roger fritidscenteret@bryllegymnastik.dk

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

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

64 75 16 57

24 20 82 32
61 76 32 64
21 60 64 68
40 11 11 15
20 14 25 39
20 16 70 00

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
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
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29 46 63 53

64 74 65 75
64 74 65 83
30 45 48 03
30 45 48 18
64 74 66 72
25 39 72 77

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: Martin K. Pedersen Kaszubinska@gmail.com
Brylle Private Dagpleje
Birthe: www.dagpleje-mariehoenen.dk
jan-birthe@live.dk
Mette: www.mettes-dagpleje-brylle.dk
wandrup@live.dk
Iris: www.iris-privat-dagpleje.dk
irisejlif@mail.dk

22 47 07 77
30 49 74 42
28 78 28 80
64 75 1317
24 46 38 56
21 96 17 15
23 95 60 54
40 37 29 52

53 60 71 15
24 81 80 99
28 29 15 85
28 71 37 92
40 33 21 49

Den Kommunale Dagpleje

64 74 68 10

Landsbyambassadør
Bente Paulli - bente@paulli.net

64 75 15 07

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

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

De politiske partier har
mulighed for at skrive en halv
side til næste nummer, som
udkommer ca. 15. november.
Det koster kun 1.500 kr.

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

Gedekød
er fedtfattiGt
samt har lavt
kolesterolindhold

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

Tlf. 6176 3264 • 6476 1831

Personlig rådgivning
med forståelse og respekt
skaber tryghed.

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

Behandling på dine
præmisser
Karlina Frederiksen
Fuglebakken 3
5690 Brylle

Massage
Infrarød sauna
LifeWave

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

Medlem af Danske Bedemænd
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Vores entreprenørafdeling tilbyder følgende:
•
•
•
•
•
•
•

Kloakering
Jordarbejde
Anlægsarbejde
Slamhåndtering
Spuling
TV-inspektion
Nedbrydning

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

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

DET SKAL

BYGGES
VAEK

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

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

57427

STARK
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Møllebakken 34 • 5690 Tommerup
Tlf. 6376 1200

Online booking
HairbyNybo.dk
Tlf 51 82 77 88
5690 Skolevej 7a

er
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d
Lidt u dvanlige
æ
det s

Super Brugsen · Tallerupvej 16 · 5690 Tommerup St.

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

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

SP

AR
FRIt VALG
FRITIDSSÆT 550,-

Fritidssæt

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

29995
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WWW.INTERSPORT.DK
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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
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Tallerupvej 8 · DK-5690 Tommerup
Tlf: +45 64 76 10 13

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

hvidevarer • elartikler • belysning

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

• Affald fjernes med grab

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

• Containere udlejes
• Grus, sten og muldjord
leveres

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

Smart tøj og sko

Vi har bl.a. Bessie, B. Young, Brandtex,
Fransa, OneTwo, Pep, Skovhuus,
Soulmate, Trofé, Triumph og 2-Biz

Modebutik for kvinder i alle aldre!
Ryttergade 11 · Brylle
5690 Tommerup
Tlf. 70 23 05 33 Fax 64 43 25 33
Åbent efter aftale

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

Tallerupvej 23, Tommerup St., Tlf. 64 76 15 88
Algade 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

