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LEDER

SAMMEN
ER VI
STÆRKERE

For små 8 år siden, rykkede min lille familie og jeg til
Brylle. Jeg er født og opvokset i Odense og efter en
lille tur til Tommerup og Verninge endte jeg i Brylle.
Det er et valg jeg ikke fortryder.
Når jeg skal fortælle om Brylle til venner og bekendte
så er det første jeg fortæller om, - de MANGE frivillige
kræfter vores bys beboer bidrager med. Ikke alle har
tid, lyst eller overskud til at sidde med i en bestyrelse
eller sportsklubber. Men til gengæld bliver jeg tit spurgt
om vi mangler en hånd til et eller andet arrangement.
Om det er sportsarrangementer, fester, turneringer eller
bare noget så uglamorøst som opstilling af borde til
et foredrag, så stiller folk op. Personligt giver det mig
energi til at fortsætte med selv at give tid og overskud
til byen. Så ordsproget: sammen er vi stærkere, - det
gælder virkelig i vores lille by og det skal vi være stolte
over.

Fællesskab er også at finde på vores skønne facebook side, hvor der gladeligt deles ud af tomat og chili
planter eller hjælp til at finde det forsvundne kæledyr,
jo jo der også de sure opstød, men dem skal der være
plads til. Men fællesskab kommer vi ikke udenom at
vores lille by har og det gør mig stolt.
Skulle du have lyst til at give en hånd engang
imellem,så meld dig ind i facebook gruppen:
De frivillige hænder i Brylle.
Inde i bladet har jeg skrevet lidt om vores alle
sammens byfest og alle de kræfter der ligger bag.
God sommer.
Michael Winther
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PRIVAT DAGPLEJE
Privat Dagpleje Pasning
Privat pasning
Vi har holdt fastelavn, mini OL, og fejret Kronprins Frederiks
fødselsdag med Royal Run på multibanen.
I februar havde vi besøg af ballon manden Lars, hvor
børnene fik sjove ballon dyr i mange forskellige farver, en
hyggelig og anderledes dag. Mange tak til Lions Club
Tommerup for sponsoratet.
Vores sommerudflugt gik til Galaxen i Nårup, hvor vi har
leget hele dagen på den store legeplads. En
dejlig dag der sluttede med forældre kaffe.
Pga ny lov, kommer vi fra den 1-1-19 til at
hedde Privat pasningsordning.
God sommer
Birthe - dagpleje mariehønen
Iris - iris private dagpleje
Mette - Mettes private dagpleje
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BRYLLE GYMNASTIKFORENING
NYT SÆSONEN 2018/19:
BADMINTON I BRYLLE FOR BØRN
Hvem kan gå til badminton?
Alle børn som går i 1. Klasse til og med 6. Klasse
Hvornår ?
Onsdag kl. 15 – 16.30
Hvor?
I Brylle Hallen

ZUMBA
FITNESS

Hvornår starter det?
Onsdag d. 6. September kl. 15.00
Hvad koster det?
Kr. 300 pr. halvår / Kr. 600 for en hel sæson (efterår og forår)
Hvor lang tid varer sæsonen?
Fra første onsdag i september til sidste onsdag i april
Hvem er trænerne?
Der vil være faste trænere i rotation, samt hjælpetrænere
tilknyttet.
Faste trænere er: Sara Skytte-Eist, Kent Henriksen & Gitte
Roger
Hvad hvis jeg ikke helt ved, om det er noget for mig?
Du kan GRATIS være med hver onsdag fra opstart den 6.
september og frem til efterårsferie – hvis du vil fortsætte, skal
du herefter tilmelde dig og betale på Brylle Gymnastikforenings hjemmeside
www.bryllegymnastik.dk
(i år koster det kun Kr. 200 fra uge 43 og resten af 2018, da
det er en testperiode, for at se om der er nok tilslutning til
ungdomsbadminton i Brylle)

ZUMBA FITNESS
Fra første onsdag i September forvandles Bryllehallen til et fedt(ness) dansegulv med lækker musik, der
inviterer til at kridte kondiskoene – og det er godt der
er højt til loftet, for man kan godt risikere at svede
når man giver den hele armen. Du danser helt på din
egen måde, for Zumba er stort set for alle (fra 14+).
Vi glæder os til at se både erfarne og nye dansere
på gulvet – og husk at vi har to sæsoner på et år.

KOM OG PRØV AT VÆRE MED, DET KRÆVER KUN EN
KETCHER OG ET PAR INDENDØRS SKO (der er mulighed
for at låne ketcher, begrænset antal – først til mølle)
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BRYLLE GYNASTIK FORENING
SÆSONPLAN 2018/2019
SÆSONSTART UGE 36
Mandag: 		
Jump & Dance				
kl. 16.00-16.50
			Emma Olivia Ahler				2.-6. klasse
Tirsdag: 		
Jumping Fitness, begynder/let øvede
kl. 17.00-17.50
			Dina Korspang				Fra 16 år
			
			
Jumping Fitness begynder/ let øvede
kl. 18.00-18.50
			Dina Korspang				Fra 16 år
Onsdag: 		Badminton				kl. 15.00-16.30
			Gitte Roger og Kent Henriksen		 1-6. klasse
			Sara Skytte-Eist
			
			Voksen-barn-hold				kl. 16.40-17.30
			Bahareh Rezai Hansen/ Stine Pedersen
Børn i alderen 1-3 år
			
			Zumba Fitness				kl. 19.10-20.15
			Diane Nielsen				Fra 14 år
Torsdag: 		Old Girls 				kl. 15.30-16.30		
			Inga Nielsen
Pensionister/efterlønnere
			
			Spilopperne 				kl. 16.40-17.40
			Kristina Sørensen og Marie Krusell
Børnehavebørn, 3-6 år
			
			Jumping Fitness 				kl. 18.00-18.50
			Anja Mørk Rasmussen			
Fra 16 år
			
			Cirkeltræning 				kl. 19.10-20.00
			Anja Mørk Rasmussen			
Fra 16 år
1. lørdag i		Wildkidz					kl. 9.00-10.00
hver måned		 Martin Pedersen og Anja Rasmussen
Piger og drenge
								0 – 6.klasse
Badminton – spil selv
Mandage og tirsdage i Brylle Fritidscenter og gymnastiksalen

FOR HOLDBESKRIVELSE OG TILMELDING - SE MERE PÅ WWW.BRYLLEGYMNASTIK.DK
6

BRYLLELØBET 2018
Tak til alle deltagere ved årets Brylleløb, og ikke mindst alle
de frivillige der gør det muligt at afholde løbet. Løbet blev i år,
for første gang, afviklet i forbindelse med Brylle byfest hvilket
vi er gymnastikforening er meget glade for. Der var stor
opbakning til løbet med i alt 147 løbere, fordelt således at 43
løbere gennemførte 3 km, 70 løbere gennemførte 5 km og 34
løbere gennemførte 10 km.
Mens løberne var ude på ruten var der god stemning tilbage
på pladsen med musik, og mulighed for at prøve kræfter
med både Jumping fitness og cirkeltræning.

Vinderne af ruterne:
3 km børneløb (0-14 år)
1.

Peter Boleck 		

14:14

2.

Mathias Korspang

15:44

3.

Rasmus Dreyer Hansen

15:49

5 km børn (0-14 år)
1.

Frederik Mørn 		

24:16

Heidi Norman		

22:54

Kvinde
1.
Mand
1.

?

Henrik Simonsen 		

18:14

Lisbeth Kring Jensen

49:31

10 km mand
1.

Steffen Massaro

KOM OG SE
HVAD BRYLLE
BYDER PÅ

Brylle Lokalråd afholder for første gang Åben By – et
arrangement hvor vi viser både nye og gamle, små og
grå, besøgende og herboende hvad vi egentlig har at
byde på her i byen.
Derfor samler vi alt fra erhverv til foreningsliv, og dét
midt imellem;

Lørdag den 8. september kl. 10 - 15
i Brylle Fritidscenter

Formålet er ikke kun at hejse flaget og kaste os ind i
kampen om byudvikling og lokal nærhed. Det er
også en oplagt mulighed for at hilse på hinanden
og puste liv i nye bekendtskaber og netværk.
For er vi egentlig klar over, hvad og hvor meget,
vi har lige her i baghaven?
Lokalrådet vil lave et inspirationshjørne, hvor der er
rig mulighed for at komme med idéer og ønsker til
udvikling af byen.
Vi samler derfor alle kræfter, og gør det til en dag,
som både børn og voksne har lyst til at deltage i.

10 km kvinde
1.

ÅBEN BY
I BRYLLE

33:54

Der er gratis adgang, og der er mulighed for at købe
både mad og drikke.
Vi håber at byens borgere vil bakke op om arrangementet!
Med venlig hilsen
Brylle Lokalråd
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Så kom sommeren endelig til Brylle til sommerfesten, og
det var jo en dejlig ting, som alle var glade for, men en lille
frygt for at det ikke ville holde alle dagene - hvilket jo desværre også kom til at holde stik, men en god sommerfest
blev det til alligevel.
Der blev startet onsdag aften med Brylleløbet, som
gymnastikforeningen stod for, og der var som altid god
deltagelse. Det er jo dejligt når folk støtter op om de arrangementer som de forskellige foreninger tilrettelægger.
Tak for det.
Torsdag aften var der så banko i hallen, der startede
kl. 18, og der var som sidste år fuldt belagt, med mange
fine præmier, og nogle gik mere glade hjem end andre
Man kunne også købe drikkelse, pølser m.m.
Morten og Peter klarede det endnu en gang flot trods
problemer med microfonen. Stor tak til alle dem der har
sponsoreret præmierne. Uden dem kunne det ikke lade
sig gøre.

B
LD KL

Fredag startede det hele kl. 17 på festpladsen med åbne
boder og fodboldkampe. Der var igen i år fællesspisning
med ungdomsspillerne og forældrene. Og vejret var jo
fantastisk - sol og varme og hvor var det dejligt at se så
mange komme og nyde det gode vejr og gensyn med
gamle Brylleborgere, der havde taget turen tilbage til
Brylle for at hilse på gamle bekendte.
Så kunne man få genopfrisket gamle minder om de store
fodboldkampe som man havde spillet for mange mange år
siden. Der var gang i baren både ude og inde, og i Halvlegen blev der sendt mange rigtig lækre og gode burgere
over disken sammmen med pølser, pommes frites og slik.
Musikken sluttede kl 01. Boderne lukkede kl 21.
Fredag aften kl. 19.30 - 22.00 var der sodavandsdiskotek
for børnene, og der kunne de købe slush ice og popkorn
og få brugt deres dansegen.

2 gamle fodboldnisser fra 80erne

Faste hjælpere i baren gennem mange år
Thomas & Jackie
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Scansolution 1. præmie
MEN MEN MEN der var desværre nogle som ikke helt
kender forskel på dit og mit, for da Britta og Johnny kom
om lørdagen for at åbne for boden igen, var der nogle
som havde “lånt” en af førstepræmierne med hjem, en
stor kaktus, det passer ikke rigtig i vores by, så vi må
håbe at den som har gjort dette, har lidt dårlig samvittighed.
Så kom lørdagen hvor der skulle være rigtig mange
kampe og hvor vi havde brug for det gode vejr, men
men men så kom regnen, som normalt er en fast gæst
når vi holder sommerfesten, og som vi havde håbet på
blev væk i år, men sådan gik det desværre ikke.
U 15 pigerne skulle spille deres sidste kamp, og hvis de
vandt den var de puljevindere, men holdet som de skulle
spille mod havde trukket sig, og det vidste pigerne ikke,
så trænerne Morten og Martin havde sørget for at forældre og søskende kom og spillede imod pigerne, og det
blev en fornøjelig affære. Pigerne vandt - men resultatet
står lidt hen i det uvisse, men det var noget med 11-10
til pigerne. Det var jo lidt trist at modstanderen ikke kom,
men champagnen fik de, og de ønskes rigtig hjertelig til
lykke med det flotte resultat.

Forza BBK 2. præmie
Der blev spillet sommerfodbold fra kl 13.30, og da det
var blevet regnvej, var det svært for dem der spillede på
holdene at stå fast på benene, så der var mange fald.
Der var desværre også en som fik ødelagt sit kraveben,
så man måtte ringe efter en ambulance.
Kampene blev spillet færdigt, og vinder blev Scandisolution og Forza BBK blev nr 2. Til lykke til dem, og
forhåbentlig på gensyn til næste år til sommerfodbolden.
Lørdag aften var der så gratis mad og musik endnu en
gang og med udsolgt mad, og der startede festen så
med at man kunne se Danmark - Peru på storskærm
kl. 18, og resultatet det kender vi jo, og desværre i
skrivende stund også resultatet af den sidste kamp
som Danmark spillede og tabte - men de spillede trods
alt en flot kamp.
Der var gang i festen resten af aftenen og alle havde en
god fest. Det er jo dejligt når alt arter sig trods vejret.
Vi ønsker alle en fortsat dejlig sommer og et forhåbentlig
på gensyn til næste år i 2019.
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BRYLLE FORSAMLINGSHUS

Fredag d. 7.september kl. 19.00

GALWAY
Irsk/folkemusik
Brylle forsamlingshus
Billetter kan købes på www.brylle-forsamlingshus.dk
Entre´ 180,- kr.
Inkl. 2 stk. smørrebrød 240,- kr.

STAUDEHAVEN
EN LILLE SOMMERBERETNING FRA DE TRAVLE STAUDEMENNESKER
Her i sidste frist for indlevering materiale til BrylleBorgeren
skal bladets læsere høre fra Staudehavetruppen. Vi
arbejder året rundt med river, skovle og andet udstyr for
at holde området seværdigt for brylleborgerne og deres
besøgende. Der er altid flot fremmøde - også i denne
tid, hvor sygdommen huserer voldsomt blandt de stakkels togførere. Vi har altid nok at lave. Er der ikke ukrudt,
vander vi grundigt, så mere ukrudt kan titte frem. Arbejde
må ikke mangle. Vi fælder også træer, så der kommer lidt
mere lys til skovbunden. Formand Henning er altid flink til
at beskæftige os. Han er meget opfindsom.
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I dag 4. juli havde vi den glæde, at en stor flok børn med
deres dagplejere var i Staudehaven. Legeredskaberne
blev flittigt brugt og også borde og bænke. Der kom også
nogle damer og plukkede en buket af blomsterne. Et par
billeder viser en væsentlig del af vort arbejde. Måske kan
vi bruge flere skovle?
Ole Sand

Ladies Night i Brylle Forsamlingshus
Fredag, den 5. oktober 2018 kl. 18.30
Læs din Mand … helt uden ord!
Kom og mød Pernille Slot, som er ekspert i ansigtsudtryk og kropssprog.
På denne Ladies Night vil hun give dig:
• Indblik i forskellen på mænd og kvinders hjerne.
• Forståelse af de forskellige signalers betydning.
• Let anvendelige og brugbare tips og tricks.
• Jordnære og humoristiske hverdags eksempler.

Advarsel:
Du vil højst sandsynligt se på
dine omgivelsers ansigtsudtryk og
kropssprog, på en helt ny måde,
når du træder ud af forsamlings-

Aftenen står i Damernes tegn, og vi starter med lidt lækker mad og drikke.
Senere får du et humoristisk foredrag fuld af gode tips og tricks – om MÆND.

huset igen.

Tag din veninde(er) under armen, og lad os sammen få en festlig aften i godt
selskab og en masse brugbar viden, om hvordan vi kan læse og blive klogere på
de kære mænd … helt uden ord!

Billetpris kr. 290,00 (menu + foredrag). Vin, øl og vand kan købes.
Billetter bestilles på www.brylle-forsamlingshus.dk
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LANDSBYORDNINGEN
FÆLLESSKAB
PÅ AGERHOLM

Dette indlæg har til formål at beskrive en lille flig af det fællesskab, som både børn og voksne på Agerholm er en del af.
En af landsbyordningens værdier er ”Alles ret til et godt fællesskab”. Det betyder helt konkret, at børnene oplever sig, som
en del af både store fællesskaber, fællesskaber på tværs, og
fællesskaber mellem generationer.
På Agerholm har vi nogle særdeles aktive og engagerede kontaktforældre, som bl.a. arrangerer sommerfest, fastelavnsfest
o.l. Disse arrangementer trækker ”fulde huse”, og der bliver
i den forbindelse genereret overskud, som ubeskåret går til
børnene. Vi har fornylig fået en masse nye spil i både børnehave og vuggestue, nyt legehus til vuggestuen, og det er det,
der gør det muligt med fællesudflugt, da både bus og is bliver
betalt af disse midler. Sidste år gik turen til Egeskov og i år til
Den fynske Landsby.
Med på turen til Den fynske Landsby deltog udover vuggestuen, børnehaven og personalet også flere forældre og
bedsteforældre.

Vi har i foråret haft Dorthe i praktik, og da Dorthe også arbejder i Den fynske Landsby, sørgede hun for, at vi både blev
godt modtaget samt fik den helt store rundvisning – også
”bag kulisserne”. Det var derfor en anderledes dag, der stod
i fællesskabets tegn men bestemt også gav meget læring til
både store og små.
Der skal herfra derfor lyde både en stor tak til kontaktforældrene for jeres store arbejde, til deltagende forældre og
bedsteforældre, til Dorthe for en fantastisk rundvisning og til
Den fynske Landsby for at stille Dorthe til vores rådighed.
Et andet stort fællesskab, som alle børn deltager i, er det årlige OL for både Agerholms børnehavebørn, vuggestuen og
Brylle Børnehave i juni. Der er mange forskellige poster, hvor
børnene får grinet, løbet, trillet, balanceret, kastet og meget
mere. Hvis I har lyst til at se billeder fra dagen, kan I gå ind
på facebooksiden ”Brylle Landsbyordning” og se mere.
I hverdagen er vi optaget af de mindre fællesskaber, hvor
børnene er opdelt i grupper om formiddagen og arbejder ud
fra de forskellige læreplanstemaer. Hver fredag formiddag
samles børnehave og vuggestue til fælles sang, musik og leg
og alle grupper holder dagligt samling.
Skrevet af Dorrit Arnecke
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LANDSBYORDNINGEN
EMNEUGE

PÅ BRYLLE SKOLE

Uge 24 blev Brylle Skole vendt på hovedet og blev til sit eget
minisamfund - Fællesbyen.
Eleverne havde stemt om byens navn og om hvem, der skulle
være borgmester.
Eleverne blev ansat i forskellige virksomheder, hvor de producerede og bidrog til fælles økonomi og velfærd.
De skulle være på arbejde fra kl. 08.15 – 14.15 fra mandag til
torsdag. Fredag blev der ryddet op. Mødetiden var den samme.
Et eksempel på en arbejdsdag:
08.15 – 08.40: Byrådsmøde
08.40 – 13.55: Holdene var på arbejde på skift. Der blev lavet
en plan over, hvornår man var på arbejde og hvornår, man
havde fritid.
Fritid blev benyttet på at besøge andre forretninger eller faciliteter.
13.55 – 14.15: Igen byrådsmøde og borgmesteren meldte fyraften.
Mandag og fredag skulle madpakken medbringes, tirsdag, onsdag
og torsdag var det muligt at bestille en sandwich i byens cafe á 15 kr.
I år var der ikke nogen forestilling eller fremvisning, men det var muligt
at komme og besøge byen i åbningstiden 8.15 – 14.15 onsdag og
torsdag.
Skrevet af Lærer Jannie Riise
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LANDSBYORDNINGEN
VELKOMMEN

TIL BRYLLE LANDSBYORDNINGS
NYE LEDER

Når det nye skoleår starter den 01.08.18 bliver det med en
ny leder ved roret i Brylle Landsbyordning.

Det er Betina Faaborg, der er 39 år og mor til 3 - Markus 13,
Emilie 11 og Karoline på 6.
Betina kommer fra en stilling som STU-koordinator i Haderslev og tidligere har hun bestridt flere lederstillinger i både
den offentlige og den private skoleverden.
På skolen var vi så heldige at kunne byde Betina velkommen allerede onsdag før sommerferien. Det skete i strålende
solskin og med flagallé og blomster.
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Betina selv udtaler:
”I mig får I en leder, som
er kommet for at blive, slå rod,
blomstre og begejstre. Jeg ser frem
til at lære Brylle at kende, til at møde
jer forældre i starten af det nye
skoleår og ser frem til et
godt samarbejde.”

LD KL

BRYLLE BOLDKLUB

Nyhed

BRYLLE

STREET FOOD

Efter at Brylle Boldklub for nogle år siden lagde den årlige
julefrokost på hylden, har der været stor efterspørgsel på
at der igen bliver arrangeret fest i hallen for alle.
En gruppe af ildsjæle arrangerer nu fest i hallen efter et
helt nyt koncept, hvor vi tager
•

Nogle Food Trucks og rykker ind i Brylle Hallen

•

Opsætter en lang, velassorteret bar

•

Skaber et rustik/festival miljø i hallen
(med unummereret siddepladser)

•

Får Haandlangerne.dk, som er en gedint liveband
til at spille populær rock, pop og rock n´roll fra
50´erne og op til i dag

•

En masse festglade mennesker med appetit på
en god oplevelse og derved danner

BRYLLE STREET FOOD
Lørdag den 3. november 2018 kl. 18:30 – 01:00
i Brylle Hallen
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Street Food Fænomenet har fundet vej til Brylle.
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Én hovedret og én dessert er inkluderet i billetten, og der
er mulighed for at købe ekstra retter.

Vælg
melle
m fgl.
Mexic hovedrette
r:
Gourm ansk
et bur
ger
Fisk’n
Thai/v chips
eggies
D
Pande essert:
kager
med

sødt

Dørene åbnes kl. 18:00
Der vil hele aftenen også være mulighed for at købe
natsnack.
Der er kun 350 plader, så med den efterspørgsel vi har
oplevet, forventer vi der vil blive rift om pladserne. Så
skynd dig at købe billetter.
Billetpris kr. 275 kr. incl. gebyr
Billetter købes på www.bryllebk.dk

På gensyn
Brylle Boldklub
Kontaktperson er Bjarne Sørensen, tlf. 28 14 50 61
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Ugen blev som sagt skudt i gang med Brylle løbet om onsdagen. Torsdag aften åbnede Brylle banko dørene op for 270
børn og voksne. Fra kl.18-21 blev der spillet om præmier, fra
de bedste sponsorere. En stor tak skal lyde til alle de firmaer
der gjorde dette muligt, - uden jer var der intet banko. Fredag
eftermiddag var det så endelig blevet tid til at boderne,
ølteltet, burgerboden og hoppeborgen kunne besøges. I år
havde vi rekord i besøgende og for alle de frivillige var det en
sjov, men hård dag. Fredag aften var der afslutning for alle
fodboldholdene og efterfølgende børnediskotek i hallen. Der
blev danset til den store guldmedalje, mens de voksne kunne
hygge oppe i ølteltet.
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BYFEST I BRYLLE

Det sammenhold vi har i Brylle på kryds og tværs af foreninger, bar i år frugt og gav os den længste byfest til dato.
Brylle gymnastik forening har valgt at rykke Brylle løbet til uge
24. Så fremover starter byfesten om onsdagen i uge 24.
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Lørdag morgen var alle klar igen. Der blev spillet gadebold,
stegt pattegris, købt lodder og hygget på kryds og tværs.
Og så blev kl. 18 og det var tid til årets voksen fest. Vi
startede aftenen med landskamp på storskærm efterfulgt af
spisning, drinks og dans. Søndag morgen stod alle de frivillige kræfter klar, på trods af træthed og en smule hovedpine,
til at tage den sure tjans,- nedtagning af telt og oprydning.
En STOR tak skal lyde til alle de frivillige der gør alt dette
muligt. Uden jer havde vi ikke en byfest og den samhørighed
I skaber.
Tak Brylle, Tak Fællesskab, Tak Frivillige.

“BT , SÅ SKER DER NOGET”
VETERAN, SOMMER 2018

Sidste kamp i foråret er spillet, ren faktisk var de to sidste
kampe efterårskampe, så efteråret ikke bliver så langt.
Vi har haft et fornuftigt forår – vi har godt nok tabt to kampe,
henholdsvis til Strib og Otterup, som ligger nr. 2 og 3.
Vi kan holde sommerferie på 1. pladsen, hvilken vi vil bestræbe at holde i efteråret.
Vi har aftalt at sommertræne torsdage 5-12-19-26. juli og
måske 2. august omklædt og klar kl. 18.30, så vi kan opretholde formen til efterårsopstarten, hvor vi ligger ud mod
Ubberud og Otterup (nr. 4 og 3).
Til trods for, at vi har en god trup – ca. 20 mand, har det
alligevel knebet lidt de sidste kampe – det skal helst ikke
fortsætte i efteråret.

TB VETERANER
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Jeg ved godt, at vi ikke skal sælge skindet inden bjørnen er
skudt, men det kunne da være dejligt, om vi kunne holde 1.
pladsen efteråret igennem – men vi må se hvad der bliver at
fejre til afslutningen lørdag den 27. oktober i Brylle Fritidscenter.
Jeg ser frem til et godt efterår – uden nederlag!!
I ønskes god sommerferie, men husk nu sommertræningen!

Med venlig hilsen
f. Brylle-Tommerup Veteran
Peter Gade

U 15 PIGER
Så fik U 15 pigerne igen sat Brylle på kortet, da de ubesejret vandt A-rækken. De var oppe mod nogen rigtig dygtige
piger, men Brylle pigerne viste hvad de kunne, og besejrede
dem alle.
Pigerne har i løbet af sæsonen fået konditionstræning ved
Anja Mørk, og det viste de tydeligt i de lidt hårde kampe.
Efter sommerferien skal pigerne spille U18, det bliver en
spændende udfordring, som pigerne og vi trænere gerne
tager imod.

En stor tak til pigerne for deres altid skønne humør, og for
deres evne til at kæmpe en vis del ud af bukserne, deres
dejlige sammenhold. Også en stor tak til forældrene for den
altid STORE opbakning, både før og efter kamp.
Vi glæder os til den nye sæson.

God sommer
Morten og Martin
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BRYLLE PRIVATE BØRNEHAVE
KOLONI OG
AFSLUTNING

Så er det blevet sommer og her i den lille lokale oase er der
altid en masse traditioner forbundet med denne årstid. En
ting som vores storegruppe især ser frem til er den årlige
koloni som storegruppen drager afsted på hvert år. I år gik
turen til Port Arthur, som byder på et super skønt naturområde med mange muligheder for at udfolde sig. Op til selve
kolonien bruger storegruppen meget tid på at snakke om
hvad der skal ske, hvor vi skal hen, hvad vi kunne tænke
os at spise og hvad vi gerne vil opleve. På denne måde
inddrager vi alle hinanden og børnene tager enormt meget
ejerskab.
Selve turen stod på mange forskellige aktiviteter, vi var bl.a.
på skatte jagt, zoo tur og holdt pyjamasparty. Når vi er på
koloni hjælper alle, såvel børn som voksne, hinanden, vi
kommer ned i tempo og nyder hinandens selvskabt på en
anden måde end man kan i hverdagen i børnehaven. Hver
morgen blev der kåret en super sover, det var det barn som
faldt først i søvn, og det må siges at der var kamp til stregen,
for det er altså hårdt at være på koloni og opleve en masse
sjove ting.
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AFSLUTNINGSFEST FOR STOREGRUPPEN
En anden særlig tradition som både børn og voksne, her
i Brylle Private Børnehave, ser frem til er den årlige afslutningsfest for storegruppen. Denne dag er en helt særlig dag,
ikke mindst fordi det for mange af skolebørnene er en af de
sidste dage, men også fordi dagen emmer af en ganske særlig stemning. Her ved os har vi for tradition at børnene, på
denne dag, får lov til at kravle igennem en port af blomster
og andre festlige ting og over hegnet videre ud i verden…
Selve festen indtræffer først om eftermiddagen, men inden
vi kan pynte så fint op, hjælpes alle familier med at samle
blomster fra deres haver eller vejkanten, bringer dem til
børnehaven og på denne måde er med til at vi i fællesskab
sørger for, at der kan pyntes op til festligheden senere
samme dag. Hele formiddagen er alle børn og personale
med til at gøre klar, for der skal virkelig pyntes op og gøres
flot, med blomster, balloner, flag og hvad der ellers hører til
en rigtig fest. Ydermere er der også et vældigt liv i vores lille
køkken , hvor vores skønne og enormt dygtige køkkendame
bikser den lækreste festmenu sammen til børnene og deres
forældre.

BETYDNINGSFULDT SAMARBEJDE FOR STOREGRUPPEN
Her i børnehaven er vi enormt glade for det samarbejde vi
har med nogen af byens virksomheder. Vi har især et godt
samarbejde med Brugsen som hver uge leverer mange varer
til os. Rigtigt tit når vi har et arrangement her i huset eller skal
på tur ud af huset, så er Brugsen altid villige til at give en lille
sponsoreret lækkeri til børnegruppen.

I år på vores koloni kunne børnene fx nyde godt af is og popcorn. En anden dag havde de lagt de små fineste insekthuse
sammen med vores varer, som nu har fået plads på lege
pladsen. Alt dette er noget som vi sætter rigtig stor pris på
og Brugsen skal have en stor TAK her fra.
Vi fra Brylle Private Børnehave, ønsker alle en rigtig dejlig
sommer.
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VERNINGE HUSFLID
KURSER

Formand
Karen Elise Pedersen
Linde Allé 33
5690 Tommerup
tlf. 21626176
karenelise@tommerupnet.dk
Næstformand
Birgit Mose
Svanevej 13
5690 Tommerup
tlf. 28305465
birgitmose@gmail.com
Sekretær og PR ansvarlig
Anette Rasmussen
Lundegårdsvej 55
5690 Tommerup
tlf. 50570311
anetterasmussen@yahoo.dk
Medlem
Stig Rudolfsen
Solbakken 5
5750 Ringe
tlf. 25156636
s.rudolfsen@live.dk
Kasserer
Arne Enggaard Jørgensen
Brunsegårdsvej 43
5690 Tommerup
tlf. 21797983
arne.e.j@post.tele.dk
Medlem
Dagny Andersen
Hjulets Kvarter 192
5220 Odense SØ
tlf. 30435301
dagny@hotmail.dk
Medlem
Elef Holm
Bøgevænget 6
5690 Tommerup
tlf. 29110298
elefholm@gmail.com

Suppleant
Ragnhild Møller Hansen og Valdemar Duus
Skoleleder
Bente Eriksen
www.verninge.husflid.dk
tlf. 64762294 eller
mail: verningeahusflid.dk
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TRÆDREJNING ONSDAG AFTENER I EFTERÅRET
Vi har et værksted, 8 drejebænke som er til fri afbenyttelse,
bare mød op.
Vi er en lille flok som mødes og hjælper hinanden med de
udfordringer der måtte opstå. Der er ingen underviser.
Start onsdag 10. Oktober kl. 19.00 – 21.30 ,” Huset 45”,
Tobovej 45, 5690 Tommerup
Mere info Stig tlf. 25156636 – Elef tlf. 29110298 –
Valdemar tlf. 30534333
TRÆDREJNING
Weekendkursus 10. og 11. November kl. 9.00 – 15.25
Underviser Ejler Lungskov tlf. 22565295 pris 645 kr.
Tilmelding på www.verningehusflid.dk
BILLEDESKOLE FOR BØRN I BRYLLE
Der kommer igen et hold efter sommerferien, kig blot i
kursuskataloget eller ring til Bente Eriksen tlf. 64762294
FILTECAFE I ASSENS
Det er hver mandag kl. 18.30 – 21.30. Det er en aktivitet under
husfliden, som Ragnhild Hansen underviser i.
Det koster 25 kr. til kaffekassen, Materialer mm. kan købes.
Info: Ragnhild tlf.26805419.Østergade 89, 1.5610 Assens.
Starter d. 13. august i Assens
LÆDER
Weekend kursus i håndsyet læder 17. og 18. November
kl. 9.00 – 15.50.
Der kan laves små projekter f.eks. tasker, punge, bælter og
armbånd. Underviser Ellen Loumann Lissau. Pris 555kr.

TENNIS SOMMER
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Så er sommeren igen kommet til Brylle. Tennisbanerne er
meget tørre, så man bedes om at vande dem
inden at man går i gang og når man er færdig
med at spille. Så bortset fra ca 14 dage kan
man jo ikke klage på vejret endnu.
Det ville jo være dejligt hvis der kom
nogle nye til - for at spille tennis, da der
jo ikke er så mange medlemmer.
Man kan gå ind på Boldklubben hjemmeside og se hvor
man kan henvende sig, hvis man gerne vil spille tennis.
Brylle Tennis

PETANQUE

Så er vi i fuld gang med sæsonens petanque-turnering.
Vi - kaster - rammer - vinder - taber - måler - griner - krammer hygger. Der er altid højt humør.
Det er med megen glæde at vi i år har fået 3 nye medlemmer,
velkommen til, Elsebeth, Bodil og Peter.
Skulle du/i få lyst til en gang petanque så kom endelig, eller
kontakt Maja evt. 27121662.
Vi spiller tirsdag kl.18 og lørdag kl.10.
God sommer
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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
Martin Aalund
Annette Clemmensen anettebrolykkepedersen@yahoo.dk
Hanne Winther - hannew@ofir.dk
Eigil Kristensen - eigilkri@gmail.com

22

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.: Gittemai Roger foto@gitteroger.dk
Forsamlingshusrep: Lars Nygaard Jensen
larsnygaardjensen@gmail.com
Gymnastikrep.: Frederikke Frehr
fritidscentret@bryllegymnastik.dk
Boldklubrep.: Henrik Østergaard
kroggaardsvej@hotmail.com
Beboerforeningsrep: Eigil Kristensen
eigilkri@gmail.com

29 46 63 53
29 80 51 12
40 88 18 80
26 81 95 45
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

Brylle Landsbyordning
Leder af landsbyordningen:
Betina Faaborg - brylleskole@assens.dk
SFO: Betina Faaborg - brylleskole@assens.dk
Agerholm Børnehave
Agerholm Vuggestue
Dorrit Arnecke - doarn@assens.dk
Bestyrelsesformand: Mette Fynbo mettefynbo22@hotmail.com
Brylle Menighedsråd
Formand: Vagn Top - vagn@ferie-fyn.dk
Næstformand Lotte Andersen mail: lotte.boegh.andersen@gmail.com
Kasserer Trine Hermann mail trinehermann_406@msn.com
Kontaktperson og præst Dorthe terp Dahl maildtd@km.dk
Kirkeværge: Birthe Sørensen birthesoerensen@gmail.com
Sekretær Mette Krogsgaard mettejanus1@gmail.com
Medlem: Gunhild Jørgensen
Graver: Kristian Skytte graverbrylle@gmail.com
Brylle Private Børnehave
Leder: Amalie Wright Jørgensen, pædagog
Formand for bestyrelsen: Martin K. Pedersen Kaszubinska@gmail.com

64 74 65 75
64 74 65 83
30 45 48 03
30 45 48 18
64 74 66 72
25 39 72 77
22 47 07 77
30 49 74 42
28 78 28 80
64 75 1317
24 46 38 56
21 96 17 15
23 95 60 54
40 37 29 52
53 60 71 15
24 81 80 99

24 20 82 32

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

61 76 32 64

Den Kommunale Dagpleje

64 74 68 10

21 60 64 68

Landsbyambassadør
Bente Paulli - bente@paulli.net

23 11 69 04

64 75 16 57

40 11 11 15
20 16 70 00
60 74 08 38
23 96 26 92
26 28 38 69
30 35 36 79

Brylle Gymnastikforening
Formand: Marie Krusell Howitz formand@bryllegymnastik.dk
40 75 85 54
Næstformand: Kasper Eulert naestformand@bryllegymnastik.dk
Kasserer: Frederikke Frehr kasserer@bryllegymnastik.dk
23 96 26 92
Badminton: Marie Krusell Howitz badminton@bryllegymnastik.dk
40 75 85 54
Gymnastik: Mette Flintholm gymnastik@bryllegymnastik.dk
22 31 76 10
Dina Korspang
Hjemmesiden: Marie Krusell Howitz webmaster@bryllegymnastik.dk
40 75 85 54
Brylleborgeren: Kalle Bøgh brylleborgeren@bryllegymnastik.dk
25 80 20 40
Michael N. Andersen
Suppleanter: Louise Skytte og Anja Mørk Rasmussen
Fritidscenteret: Gittemai Roger fritidscenteret@bryllegymnastik.dk
20 16 70 00

Lokalrådet i Brylle
Rep. Skrattelauget: Lydia Top, Stærmosevej
nele.top@hotmail.com
Rep. Render by: Patrick Giolitti pgiolitti@hotmail.com
Rep. Beboerforeningen: Tommy Dalgaard tommydalgaard@hotmail.com
Mogens Tøttrup - amtott@hotmail.com
Vagn Top - vagn@ferie-fyn.dk
Brian Barkholt - brian.barkholt@gmail.com
Kai Hou - formand@brylle-forsamlingshus.dk
Eigil Kristensen - eigilkri@gmail.com
Redaktionsudvalget BrylleBorgeren
Eigil Kristensen, Algade 22 st. 5500 Middelfart
eigilkri@gmail.com
Tommy Dalgaard, Mads Hansensgade 9, Brylle
tommydalgaard@hotmail.com
Judith Freltoft, Stærmosevej 116, Render
jufr@live.dk
Maud Hansen, Toftevej 11, Brylle
info@mh-kontorservice.dk
Betty Roger Nielsen, Kildemaden 5
arneogbetty@gmail.com
Tommerup Rideklub
Daglig leder: Kjeld Frederiksen
Formand: Carsten Louis Larsen carstenlouislarsen@gmail.com
Kasserer: Tina Hein Lauridsen tinahein24@gmail.com

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

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

30 35 36 79
29 46 63 53
27 48 27 48
40 98 40 46
20 87 72 20
40 35 77 81
25 53 24 63
41 41 08 24

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

Gedekød
er fedtfattiGt
samt har lavt
kolesterolindhold

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

Tlf. 6176 3264 • 6476 1831

Personlig rådgivning
med forståelse og respekt
skaber tryghed.

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

Behandling på dine
præmisser
Karlina Frederiksen
Fuglebakken 3
5690 Brylle

Massage
Infrarød sauna
LifeWave

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

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

Kloakering
Jordarbejde
Anlægsarbejde
Slamhåndtering
Spuling
TV-inspektion
Nedbrydning

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

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

DET SKAL

BYGGES
VAEK

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

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

Hair by Nybo
Tlf 51 82 77 88

Skolevej 7A
5690 Tommerup
Online booking:

57427

STARK
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Møllebakken 34 • 5690 Tommerup
Tlf. 6376 1200

Hairbynybo.dk

Online booking
HairbyNybo.dk
Tlf 51 82 77 88
5690 Skolevej 7a
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Super Brugsen · Tallerupvej 16 · 5690 Tommerup St.

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

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

SP

AR
FRIt VALG
FRITIDSSÆT 550,-

Fritidssæt

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

29995
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Kørekort til
Bil & MC
Nye hold hver
tredje uge

v/ Henrik Dellgren
Tlf. 40 78 42 75 · dellgren81@gmail.com

3L-Ludvigsen A/S Vibækvej 100 5690 Tommerup

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

Ring og bestil på:

64 76 18 00
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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
• Containere udlejes
• Grus, sten og muldjord
leveres

Ryttergade 11 · Brylle
5690 Tommerup
Tlf. 70 23 05 33 Fax 64 43 25 33
Åbent efter aftale

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

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

MurerMester
MURERMESTER
Henrik
svendsen
HENRIK
SVENDSEN
TOMMERUP
ST.
toMMerup
st.

TLF.
64762601/ /40164208
40164208
tlf.
64762601
Totalentrepriser · Bygningsrenovering · Om- og tilbygninger

Totalentrepriser
· Bygningsrenovering
· Omog tilbygninger
Kirkekalkning
· Pejse · Badeværelser
· Reparationer
Kirkekalkning · Pejse · Badeværelser · Reparationer

Tlf. 64 76 13 13
27

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

