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

VI

unge i Brylle ønsker
forandringer

Vi er 5 elever i 6. klasse på Brylle skole, som har sat os sammen og snakket lidt om, hvilke ting vi gerne vil have ændret i
Brylle. Vi synes, der mangler nogle ting. Vi er unge og tænker
anderledes end voksne og har nogle andre ønsker end voksne
til, hvad der skal være i en by.
Fx synes vi, det er mærkeligt, at multibanen ved hallen ikke
bliver brugt. Men vi kan godt forstå, at den ikke bruges. 
Belægningen er dårlig, og der står tit vand på den. Vi kunne
godt tænke os, at der blev lagt kunstgræs eller lignende på
banen, så vi kunne spille fodbold, basket og andet.
Vi kunne også godt tænke os, at græsset på det grønne område i byen blev slået noget oftere. Tit er græsset så langt, at vi
ikke kan spille bold på det. Det er bare for dårligt. Hvem der
skal slå græsset, ved vi ikke, måske er det kommunen. Vi synes
også, at det ser grimt ud, når græsset ikke bliver slået.

Vi kunne også godt tænke os, at der igen kom en juniorklub
i byen fx ved skolen. Det skulle være en klub, hvor vi også
kunne købe nogle ting efter skoletid, og et sted hvor vi kunne
høre musik, se film, lave kreative ting fx smykker osv. Måske
kunne hallen bruges som juniorklub. Den står næsten altid
ledig om eftermiddagen, så vi kunne jo lige så godt bruge
den. I hallen er der også et rum, hvor vi kan sidde og snakke.
Der er mange gode ting i Brylle, men vi har altid ønsker, så
det kan blive endnu sjovere at bo i Brylle. Måske var det
noget, de nye politikere i Assens Byråd kunne tage fat på!!
Venlig hilsen
Cira, Magnus, Daniel, Cecilie og Anders L
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Landsbyordningen
fællesbestyrelsesFORMAND:
Jonas Borchert-Jensen - Tlf. 2990 8434 - Isa.j@ofir.dk
Leder af landsbyordningen:
Trine Traun - Tlf. 3173 3100 - trtra@assens.dk

Fællesbestyrelsens
beretning 2012-2013
Landsbyordningen første fællesbestyrelse startede i februar
2012 med forældre-, medarbejder- og ledelsesrepræsentanter fra Brylle skole, Agerholm gårdbørnehave, samt Brylle
børnehave. Derfor har vi arbejdet med at få den nye bestyrelse og ledelsesstruktur op og køre. Det er en krævende
proces, og vi har desværre måttet sige farvel til både formand
Lars Mosberg og næstformand Rie Aagård, der forlod bestyrelsen uafhængigt af hinanden, Rie fordi hun skulle flytte, Lars,
bl.a. fordi han savnede indflydelse. Tak til dem for deres store
indsats i den første indkøringsperiode til landsbyordningen. 
Jeg trådte til som formand i marts 2013 med Lars Holdgård
som næstformand. Vi fortsætter med at integrere de forskellige
afdelinger af landsbyordningen, så den kan blive så bæredygtig og udviklende som muligt: Både for vores børn og det
personale, der skaber de rammer og aktiviteter, som børnene
udvikler sig i. Desuden fortsætter vi i det samarbejde med
andre skolebestyrelser i Assens, som vi allerede er en del af,
for at få inspiration fra andre sider.
Centralt i det oplæg, som de tidligere bestyrelser har udarbejdet for landsbyordningen, står fællesskabet, helheden samt .
inklusion (alles ret til et godt fællesskab).Vi har derfor i løbet .
af de sidste 1½ år arbejdet for at integrere de forskellige insti-.
tutioner mod at være en virksomhed med fælles overordnet
værdisæt. .
I en proces, der involverede medarbejdere fra alle afdelinger
og bestyrelsen, har vi vedtaget følgende værdier som overordnede pejlemærker for landsbyordningen: Gensidig respekt,
Tryghed, Udvikling og Alles ret til et godt fællesskab. I de
enkelte afdelinger er personalet godt i gang med at implementere værdierne.

Fælles opvarmning til Skolernes Motionsdag.

Et godt eksempel på kursen mod gensidig respekt, tryghed, udvikling og alles ret til et godt fællesskab som landsbyordningen
har muliggjort, er en styrket overgang fra børnehave til skole. 
Siden marts har grupperne af børn fra Agerholm og Brylle
børnehaver, der skal starte i skole, haft en dagligdag sammen
på Agerholm. Formålet er at forbedre børnenes skoleparathed
og at integrere de to grupper børn for at forebygge klikedannelse. Desuden er der flere ligesindede legekammerater, så
chancen for, at alle kan opleve et godt fællesskab, er større.  
I fællesbestyrelsen følger vi med i forløbet og har allerede
forlydender fra både forældre og pædagoger om, at det er et
styrkende tiltag. Ideen til at integrere grupperne så tidligt kom
fra pædagoger i Brylle Børnehave og Agerholm i fællesskab. 
Det er virkelig skønt at se gode ideer vokse op og blive til
virkelighed på baggrund af den fælles landsbyordning. Der-.
for er det vigtigt, at vi skaber rammer, for at personalet i hele
landsbyordningen kan bruge hinanden til faglig udvikling, .
som vores børn kan få glæde af.
I sommeren 2012 gennemførte bestyrelsen en tilfredshedsundersøgelse i børnehaverne. Overordnet set var langt de
fleste forældre rigtig godt tilfredse med den børnehave, deres
børn gik i. Heldigvis var der flere forældre, der også havde
kommentarer, som ledelsen og personalet i børnehaverne
kan bruge som udgangspunkt for en endnu bedre hverdag
i børnehaverne. Fra fællesbestyrelsens side ser vi det som
særdeles værdifuldt, når I forældre melder ud med jeres
observationer og ideer. Det er igennem dialog på alle leder i
landsbyordningen, at vi kan udvikle den til et endnu bedre .
sted for vores børns udvikling.
Vi er ved at tage skridt ind i den digitale alder: Antallet af
PC’er er øget, der er etableret nyt computerlokale i tilknytning
til SFOen, og iPADs er taget i brug, både i børnehaver og
skole. Desuden er de nye interaktive tavler taget i brug i alle
klasser i skolen. Her tegner og skriver man direkte på en
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Mange børn blevet malet i hovedet til landsbyfesten.

Eleverne synes at det er dejligt
med ny asfalt på skolens p-plads.

skærm i tavlestørrelse, som er koblet til en computer. Det åbner
for en aktiverende undervisning, som tiltaler eleverne. Det er
meget vigtigt, at de nye muligheder bliver brugt for at højne
kvaliteten og interessen i skolen. Derfor støtter fællesbestyrelsen
op om uddannelse og vidensdeling mellem lærerne i god brug
af de digitale medier. Der er i flere fag indkøbt nye bøger,
der understøttes af de interaktive tavler og internetbaserede
programmer. Men vi skal ikke glemme de skønne omgivelser
og de muligheder, de giver for bevægelse. Vi skal bruge dem. 
Vi SKAL bruge dem til at få mere bevægelse og afveksling ind
i undervisningen ifølge den nye undervisningsreform. Vi har
helt unikke omgivelser i landsbyordningen - det er bare med
at bruge dem. Gå en tur rundt om skolen, Verninge Skovservice har bygget en ny legeplads, tag et smut gennem skoven
lige ved siden af Brylle børnehave, hvor børnene vinker fra
bakkerne, og følg kanten af marken op mod Agerholm og .
nyd landskabet og dyrelivet der. Der er kommet hegn rundt
om, men lågerne kan åbnes.

Et blik mod fremtiden fortæller, at der er endnu mere udvikling
på vej: Vi skal have en vuggestue, der som udgangspunkt skal
have 12 pladser med mulighed for udvidelse til 20. Byggeriet .
er startet, vuggestuen starter 1.12.2013, og det er muligt at
skrive sig på venteliste nu. 
I starten af næste år skal der være valg til fællesbestyrelsen. 
Alle med børn i landsbyordningen vil blive indkaldt. Hold øje
med informationer om valget og mød op: Det er her, du kan få
indflydelse på de beslutninger, der tages.
Beretningen kan læses i sin fulde ordlyd på Landsbyordningens
hjemmeside: www.brylle-skole.dk
Formand for Brylle landsbyordnings fællesbestyrelse
Jonas Borch-Jensen, oktober 2013
jonasb@bmb.sdu.dk

I forbindelse med Skolernes Motionsdag fredag før
efterårsferien løb 5. kl. længst i gennemsnit.
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Landsbyordningen
Pasningstilbud til børn i Brylle og omegn
Er der virkelig kun plads til én storbørnehave i en driftig by som
Brylle?

• Betydelig utilfredshed med den forelagte plan

Landsbyordningen i Brylle, der omfatter Brylle Skole, Gårdbørnehaven
Agerholm og Brylle Børnehave, afholdt den 2. september orienteringsmøde, hvor ledelsen sammen med bestyrelsen præsenterede deres
plan om samling af børnehaverne på Agerholm og efterfølgende
nedlægge Brylle Børnehave.

• Klar opbakning til en undersøgelse af muligheden for etablering af
privat alternativ til den kommunale storbørnehave

Vi var i forlængelse af dette møde en gruppe frustrerede forældre til
børn i Brylle Børnehave, som ikke umiddelbart kunne tilslutte os den
forelagte plan, og vi følte selv og fornemmede på mange af de andre
forældre, at vi bestemt ikke blev hørt på mødet, men tværtimod fejet af
bordet. Vi var inviteret for at blive informeret.
Vi holder af forskelligheden og værdsætter, at vi har to forskellige
tilbud, så den enkeltes ønsker og behov kan imødekommes.
Det var vores klare overbevisning, at vi ikke stod alene med denne
følelse, men vi var usikre på omfanget af utilfredsheden. Derfor
iværksatte vi under overskriften ”DIN MENING ER VIGTIG!!” en lille
undersøgelse blandt forældre til børn i dagpleje og børnehaverne i
Brylle.
Resultatet af denne undersøgelse foreligger nu, og vi vil – som vi
lovede i undersøgelsen – gerne dele resultaterne med dig.
Vi modtog 43 besvarelser, der dækker 68 af de knap 100 børn i
gruppen, og tilbagemeldingen er meget klar:
• Tæt på 9 % af børnene i gruppen lider af astma og/eller allergi
(dyr og/eller græsser)
• Meget stor tilfredshed med den kommunale dagpleje i Brylle
• Betydelig utilfredshed med, at vi ikke bliver involveret i så
væsentlige spørgsmål

• Udbredt ønske om at bibeholde to børnehaver i Brylle

• Overvejende overensstemmelse mellem forældregrupperne på
Agerholm og i Brylle Børnehave
Dette er konklusionerne i hovedoverskrifter. Hvis du vil have syn for
sagen, er du velkommen til at hente undersøgelsens resultater via
linket på: www.bryllebh.dk

Næste skridt
Vi vil gerne indbyde til et fællesmøde, hvor vi vil fremlægge undersøgelsen, så vi kan diskutere resultaterne, samt finde ud af, om der
vitterlig er basis for etablering af et privat alternativ til den kommende
storbørnehave i Brylle.
Hvis vi skal have et alternativt, skal vi have nogle ildsjæle frem på
banen. Der bliver nok at tage fat på, hvis vi sammen skal udvikle og
konkretisere en masse spændende tanker til et attraktivt pasningstilbud
for vores børn i Brylle.
Mødet finder sted: Mandag den 16. december kl. 19.00
i Brylle Forsamlingshus.
Alle interesserede er meget velkomne. Af hensyn til planlægningen .
vil vi gerne have en tilmelding senest mandag d. 9. december via:.
info@bryllebh.dk
Med venlig hilsen og ønsket om godt fremmøde
Linda Hansen, Vanda Holm Skytte, Gitte Roger, Jacob Andersen,
Heidi Østlund Larsen, Morten Magnussen og Lars Mosberg

STORMEN PÅ BRYLLE KIRKE
Ikke nok med at vi et par dage før orkanens komme blev varslet om,
at Gud er død – i Brylle”, men da stormen var på sit højeste, flåede
den også hul på vor kirkes tag, og det skete flere steder. Et større
antal tagsten forlod taget og knustes på jorden. Heldigvis kom ingen
til skade, men det bliver en kostbar udbedring, der venter kirken. Den
grandækning, Henning netop havde lagt, blev hvirvlet op og spredt. Et
træ på Kirkestien, der fører fra Agertoften til kirken, blev lagt ned, så
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det spærrede for de gående. I det øvrige Brylle væltede mange træer,
drivhuse kollapsede, og trampoliner og skraldebøtter fløj gennem
luften. Der er ikke mange æbler tilbage på æbletræerne. Efter et par
timers hærgen forlod stormen Brylle.
Vi kan nu håbe på, at vi ikke får flere af den slags overraskelser, men
kan se frem til en god julemåned.
Inge og Ole Sand

Daglig leder:

Kjeld Frederiksen – Mobil 40 35 77 81
formand:

Claus Sørensen – Mobil 28 14 96 47
Kasserer:

Tina Hein Lauridsen – Mobil 41 41 08 24

Tommerup Rideklub
Der var nerver og præmier på højkant for store og små ryttere
Søndag den 6. oktober afholdt rideklubben elevstævne, og det var en
stor oplevelse for både børn og voksne. Hver elev deltog på den hest,
de rider på til undervisning og derfor kender rigtig godt. Der var
nerver på inden start, men helt uden grund, da alle deltagere klarede
det rigtigt flot. Klasserne var niveauopdelt og passede til hver en
rytter – selv de helt små fik chancen for at ride efter de eftertragtede
røde rosetter. 

Børnene sørgede godt for rideskolens ponyer til klubbens arbejdsdag.
Alle arbejdede hårdt, da rideklubben afholdt arbejdsdag søndag den
29. september. Der var mødt over 40 hjælpere op, og især børnene
gjorde en stor indsats til gavn for rideklubbens heste og ponyer. Der
blev renset og pudset sadeltøj og dekoreret flotte strigleposer til hver
elevhest.

Tilbud til nybegyndere
Overvejer I ridning? Så er I altid velkommen i Tommerup Rideklub. .
Vi afholder ponygames for børn, der ikke før har gået til ridning. .
Her kan vi tilbyde dit barn at komme op på en rolig pony og få et
par runder i ridehuset. Ponygames starter altid med, at vi sadler op
sammen og går over i ridehuset, hvor vi rider på skift. Første gang
er gratis, og herefter koster det 100 kr. for et helt år – hvilket betyder
10-11 gange om året.

Få mere information og
datoer for næste ponygames og andre holdtider
på vores website

De nye flotte strigleposer blev dekoreret af vores kreative elever.

www.tommeruprideklub.dk

Der blev høstet præmier, mens
der blev smilet til de mange
forældre og bedsteforældre
oppe på tribunen.

7

U

B

O

YLLE

B

BR

LD KL

Brylle Boldklub • julefrokost

Så blev Boldklubbens 10 års julefrokost
afholdt med 375 deltagere. 
Det blev igen en succes - med dejlig mad
- god musik med Jesper & Thomas under
spisningen, indtil PS 12 gik på scenen. 
Det er jo en fornøjelse at se alle de folk, der
fylder dansegulvet og giver den hele armen
hele aftenen igennem. PS 12 syntes da også,
at det var dejligt at være tilbage og spille til
Boldklubbens julefrokost igen.
Næste års musik er endnu ikke planlagt, så
det bliver spændende at se, hvem det bliver. 
Brylle Boldklub siger mange tak for den store
opbakning, der er til julefrokosten, og på
gensyn i 2014. 
Alle billederne kan man se på Boldklubbens
hjemmeside
www.bryllebk.dk
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Super Old Boys - Efterår 2013
Ja, nogle ville jo mene, at overskriften siger det hele: ”fodboldens
efterår”, det kan der måske være lidt rigtigt i, om end at vi ikke er
gamle inden i, kun på papiret. (Næste trin er Veteran).
Efter et forår på det jævne, hvor ikke var den store tænding og gejst,
gik vi i gang med efteråret, et efterår som egentlig langt hen ad vejen
faldt ud som foråret. Indtil vi mødte Verninge med 11 mand, blev 10
mand inden for 5 minutter og var bag ud 3 – 0 ved halvleg. Da kampen var slut stod der 3 – 3, og havde der været et par minutter mere,
havde vi måske endda vundet. Det blev egentlig kendetegnende for
de resterende kampe i sæsonen, hvor vi slog både nr. 2 og sendte nr. 
1 hjem med
et nederlag i sidste kamp, lige
inden de skulle ud og spille
om fynsmesterskabet. Det var
dejligt at afslutte sæsonen på
denne måde, det opvejer alt
det andet.
Til trods for det har været en
sæson på det jævne .
spillemæssigt, så mener
jeg på ingen måde det har
været en skidt sæson. Vi
har hele vejen haft en høj
moral og altid vundet tredje
halvleg i uovertruffen stil.
Men skulle vi forsøge at
gøre noget ved det spillemæssige, så kunne det
være, du skulle troppe op
til vintertræning onsdag
med Veteranerne ved

skolen onsdage kl. 19.00 eller med Tommerup på kunstgræsset kl. 
20.00 onsdage. (Jeg skal lige se om der også bliver plads til Veteranerne i Tommerup).
Lørdag den 12. oktober havde vi fælles afslutning, Super Old Boys
og Veteraner. Vi holdt det som vanligt i klubben, hvor vi i år spillede
en lille fodboldturnering på banen ved skolen, dernæst en basketturnering i hallen og til slut en fodboldturnering i hallen. Det var en hyggelig eftermiddag, som sædvanligt godt planlagt af Eigil Kristensen
(skolelærer med småbørnspædagogik, så det passer fint til os). Efter
vel overstået turnering og bad kunne vi sætte os til et velanrettet bord
og mæske os i Torbens kulinariske overraskelser, inden det gik videre
med overrækkelser af diplomer, takketaler, osv. – ikke at forglemme
rafling, snak, pokerspil og natmad. Alt i alt en rigtig hyggelig eftermiddag og aften – tak for jeres måde at være på!
Som nævnt  først i mit indlæg, så drejer dette sig om fodboldens
efterår, hvor nogle måske har sluttet deres aktive ”karriere” tidligere
end ønsket, hvorfor vi er et par klubber – Tommerup, Verninge og
Brylle, som skal have kigget på muligheden hen over vinterpausen
for, om vi kan lave en fælles overbygning på vores Veteranhold, altså
et fælles Super Veteranhold. Dels skulle vi gerne have fat i nogle af
dem, som ”for nyligt” er stoppet, og dels de, som overvejer at stoppe. 
Vi må se, hvad det munder ud i.
Til sidst vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke mine spillere for
jeres måde at være på, jeres opbakning til holdet og den flotte gave
jeg fik til vores afslutning. 
Jeg vil også gerne takke Poul Krog og klubben for den flotte gave og
deres opbakning til og om holdet og afdelingen.
Slutteligt vil jeg ønske holdet en god vinterpause og håber at se jer
alle til foråret, og gerne i jeres ”livs form”.
Mange fodboldhilsner fra Peter
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Støt Brylle FDF!

HUSK

Kom og vær
med i Brylle FDF

Avisindsamling
lørdag d. 8. marts
2014

Bestyrelsen:
Birthe Beyer, formand
Tommy Poulsen, kasserer
Kim Hansen, bestyrelsesmedlem
Judith Freltoft, bestyrelsesmedlem
Birthe Sørensen, repr. for Menighedsrådet
Peter Bechsgaard, kredsleder

5059 0064
2136 3651
4023 9128
2748 2748
6475 1871
4036 1987

Stemningsbilleder
fra sommerlejren

2013

Det var den daværende præst i Brylle Rasmus Balslev, der på
opfordring startede FDF i Brylle i 1949. I 1966 startedede FDF
også for pigerne med fru Balslev som formand. Nu er det med et
vist vemod, at vi efter 64 år i præstegårdens lokaler bliver nødt
til at flytte. Vi har været meget glade for at være i præstegårdens
lokaler i alle disse år, tak til menighedsrådet for, at det har været
muligt. Det er nu tid til at finde nye lokaler til vores FDF’ere.
Heldigvis kan det lade sig gøre på Brylle Skole. Fra det nye år
er vi at finde i den gamle SFO, Tobovej 45. Vi er meget glade
for den gode modtagelse, vi har fået på Brylle Skole, og glæder
os til det nye samarbejde. Verninge Husflid holder også til i den
gamle SFO, men heldigvis er der plads til os alle. 
Vi mødes hver tirsdag, de mindste 0.-4. klasse mødes kl. 18.00
– 20.00 og de store 5.-9. klasse kl. 19.00-21.00
Første gang i det nye år er tirsdag d 7. januar på Tobovej 45. 
Efter påske er vi på pladsen ved siden af hallen. Vi skal bl.a. 
arbejde med fantasimærket, bålaktivitetsmærket og bygning af
strandstole.
Så lang tid, som vi næsten kan huske, mere end 30 år, har vi .
samlet aviser og pap ind fire gange om året. En opgave som
vores FDF’ere, forældre, ledere og bestyrelse har været fælles .
om at løse. Vi vil gerne sige mange tak til alle, der i tidens
løb har støttet os gennem avisindsamlingen. Det har været en
væsentlig indtægtskilde, som vi har brugt til de forskellige aktiviteter til vores FDF’ere, til bl.a. uddannelse, stævner og ture.
Derfor er vi også meget kede af, at den sidste avisindsamling bliver lørdag d. 8 marts 2014, da der fra 1. april bliver
indført et nyt obligatorisk affaldssystem i hele Assens kommune. 
Forhåbentlig et bedre system for borgerne og miljøet, men desværre betyder det et stort hul i vores budget. Vi mener stadig, at
vi gør en forskel – derfor arbejder vi på at finde en ny indtægtskilde. Håber på at der stadig vil være mange borgere i Brylle
sogn, der vil støtte os i fremtiden – herom senere. 
På vegne af Brylle FDF
Birthe Beyer

?

Vil du vide mere
så kontakt
Majken Pasfall Larsen
tlf. 26 11 26 64
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FJERNVARMEN KOMMER TIL BRYLLE

... det er ikke gas

Tilmeld dig
fjernvarme
nu!

Kontakt Fjernvarme Fyn og hør, hvad du kan spare ved at omlægge til nem, billig og miljøvenlig fjernvarme.
Priseksempel
Tilslutning af ejendom på 130 m2 og 15 m stikledning fra skel koster 35.624 kr.
Prisen bør tillægges op til ca. 25.000 kr. til indvendigt rørarbejde samt 8.125 kr. til afbrydelse af
gasstik/fjernelse af tom olietank.
Årlig varmeudgift
For et hus på 130 m2 med 18 MWh i forbrug er den årlige fjernvarmeudgift 11.400 kr.

KONTAKT FJERNVARME FYN
Telefon: 65 47 30 00 • Mail: kontakt@fjernvarmefyn.dk

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

AFSNIT 4

BYGGERI
af hallen
Efter bestyrelsen med succes havde fået afsluttet opførelse af
klubhus med omklædningsrum og badefaciliteter samt etablering af fodboldbaner og tennisbaner var turen kommet til 3. 
etape - halbyggeriet.
Der var fra lokal side stor opbakning til byggeriet. I en til
formålet udgivet ”Hal-Avisen” skriver Knud Nielsen bl.a., at
der i Brylle Skoles gymnastiksal ikke kan spilles indefodbold
og håndbold, og at der er for lavt til loftet til badminton og
volleyball. Der er slet ikke plads til alle dem, der vil dyrke .
idræt om vinteren. Det var også vigtigt med en træningshal
som led i at gøre det tiltrækkende at slå sig ned i området. 
Anne Marie Hansen fra Beboerforeningen var helt enig heri. 
Også formand for Brylle Gymnastikforenings ca. 400 medlemmer, Arne Knudsen, tilsluttede sig, og han føjede også det
argument til, at det stedse blev sværere og sværere at komme
til i salene og hallerne i Tommerup. Interessen for og opbakningen til en hal i Brylle var derfor til stede i rigt mål.
Mandag 28. oktober kl. 14 mødtes jeg med Arne Roger,
Mogens Rasmussen og Holger Pedersen i Hallen. Jeg skulle
have oplysninger om halbyggeriet, så jeg kunne skrive sidste
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afsnit af min føljeton. Undervejs i vort møde kom orkanen,
og der var tryk på. Birketræerne nejede mod jorden, men al
byggeriet stod urokkeligt. Det må være det ultimative bevis
på, at hele byggeriet var lavet solidt og godt - et godt tegn
denne dag.
Holger og Mogens, der begge var i entreprenørbranchen,
havde gennem længere tid diskuteret, hvordan halbyggeriet
skulle planlægges og udføres, og Mogens havde udført de
nødvendige tegninger og fået dem godkendt. Det måtte blive
en træningshal, idet en opvisningshal, hvor der var plads
til et større antal tilskuere, ville blive for kostbar. Resultatet
blev, at en hal med et areal på ca. 1000 kvadratmeter skulle
opføres. Det ville være en omfattende opgave, så her ville .
det være nødvendigt at anvende udefra kommende professionel arbejdskraft. Det blev anslået, at udgiften ville beløbe
sig til ca. 2 millioner kr. Byggeriet skulle starte i foråret .
1984 og være afsluttet og klar til indvielse i efteråret, .
så man om vinteren kunne tjene penge på udlejningen.
Det viste sig heldigvis at være nemt at låne penge til .
byggeriet, idet Fritidscentret havde en god egenkapital. .
Den lokale opbakning viste sig også derved, at der .
blev tegnet 1500 hal-aktier a 100 kr. 
Borgmester Vagn Østerby Andersen tog første .
spadestik til udgravningen. Desværre viste det sig, .
at der skulle graves meget dybt i det nordvestlige .
hjørne grundet blød grund. I dette dyb skulle hældes .
for 50.000 kr. beton. Det var en trist start, men heldigvis .
var der ikke flere af den slags ubehagelige overraskelser. .
Det ”udvendige byggeri” blev udbudt i entrepriser .
blandt nærområdets faggrupper, og man op-.
nåede venlige priser. Gulvet består af gamle .
bildæk, der er revet op og overtrukket med .
epoxylag. Alt malerarbejdet udførtes af fri-.
villige, og vor Brugs leverede maling hertil. .
Balkonen blev også udført og monteret med frivillig arbejdskraft. Lige inden byggeriet var færdigt, måtte man sørge for
3 nødudgange og røgventilationer. Det var et sidste-øjebliks
kommunalt forlangende.
Til en hal hører også et hal-ur. Heldigvis var Brylle forsynet
med 2 venlige onkler med cigarkasser, så de klarede det
problem. Der blev monteret lamper hængende i wirer, men
de måtte udskiftes, selv om Holger mente, at boldspillerne
bare kunne holde bolden under bandehøjde.
Takket være det frivillige arbejde og fornuftige udgifter til
materiale og de udefra kommende fagfolk blev prisen på
byggeriet kun 1.5 millioner kroner. Ved indvielsen i september var der 300 glade personer til stede, og der blev festet
heftigt. 

Hallen blev straks taget i brug, og man kan sige, at den lige
siden har været flittigt benyttet til mange formål. Økonomien
er sund, stadig takket være en god frivillig indsats, og der
har næsten hvert år kunnet sættes penge af til forskellige
tiltag og for at imødegå trange tider.
De 3 af bestyrelsen besluttede anlægs-etaper var nu godt
gennemført, men af den grund faldt bestyrelsen ikke i en
tilfredshedssøvn. Den udtænkte hen ad vejen flere gode
tiltag, som dog ligger uden for denne beretnings rammer,
men jeg vil da nævne dem. Fælles for de fleste er, at også
her spiller frivillig arbejdskraft en vigtig rolle.
I foråret 1995 blev der bygget ny omklædningsrum med
bad, få år senere blev hallen forlænget bagud, så der blev
plads til forskelligt udstyr, i juni 1999 blev der anlagt petanquebane på et areal, købt af Johannes Jensen, og senere
byggede petanquefolket klubhus for materialer, stillet til
rådighed af Fritidscentret. I 2004 blev der anlagt multibane. 
Spejderne fik stillet et areal nord for multibanen til rådighed. 
I indeværende forår blev den sydøstvendte del af haltaget
fornyet. Der blev isat ny ovenlysvinduer, og der kom solceller
op. I sommer blev der bygget et depotrum med salgsbod på
boldbanen op mod tennisbanerne, og senere samme år har
kommunen startet et omfattende dræningsarbejde af boldbanerne. Det er også meget hårdt tiltrængt.
Jeg spurgte til sidst, om bestyrelsen havde nogle planer for
fremtiden? Det havde den. Ud over at den anden halvdel
af haltaget skal fornyes, vil hele indgangspartiet også blive
fornyet, og det i aluminium. Jo, de ”Gamle” tænker stadig
nyt.
Hallen har huset og huser stadig mange forskellige sportsaktiviteter, men andre aktiviteter udspilles også her. Den
årlige julefrokost med professionel underholdning er en
meget velbesøgt en af slagsen. Jeg vil dog lige omtale en
af de mere specielle. Da vor kirke for en del år siden gennemgik en milliondyr omfattende reparation og renovering
var spørgsmålet: ”Hvad gør man juleaften 2006, hvor det
ikke er muligt at holde gudstjeneste i kirken”? I alt ca. 600
personer plejer at deltage i de 3 julegudstjenester. Man
bruger naturligvis hallen. Den blev forvandlet til kirkerum, og
altertavlen var den, som skoleelever havde kreeret år tilbage. 
Hallen blev helt fyldt af julestemte mennesker, og de fik en
speciel juleoplevelse.
”De gamle” har gjort det godt. Man må håbe, at der kan
findes gode yngre kræfter, der kan tage over og fortsætte .
det flotte arbejde, når den gamle garde trækker sig tilbage.

Ole Sand
Billedet viser de 2 personer, der var helt centrale ved byggerierne, entreprenørerne Holger Pedersen og Mogens Rasmussen.
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Beboerforeningen
Bestyrelsen pr. april 2013
FORMAND:
Tommy Dalgaard, Mads Hansensgade 9
6475 1412 - 2946 6353 - tommydalgaard@mail123.dk
KASSERER:
Bjarne Salgaard Andersson, Mads Hansensgade 7
2980 5112 - bjarne.s.andersson@hotmail.com
bestyrelsesmedlemmer:
Henrik Gabs, Glentevej 25 - 4088 1880.
Gabs@henrikgabs.dk
Carsten Damsgaard, Mads Hansensgade 12.
4042 3797 - c.d.s@mail.dk
Peter Skytte, Toftevej 1 - 2443 4567 - psp@p-f.dk
Anette Clemmensen, Hyldegårdsvej 12 - 2570 1698.
anettebrolykkepedersen@yahoo.dk
Hanne Winther, Tobovej 1 - 2714 1976 - hannew@ofir.dk

Så lakker året mod enden, og vi kan se tilbage på et godt år for BBF. 
Jeg vil tillade mig lige at remse lidt op af det, foreningen har arbejdet
med og nået i 2013. Vigtigt nok, har vi fået bestyrelsen godt på plads,
idet at Bjarne Andersson er tiltrådt som ny kasserer. 
Anette og Hanne har sammen med enkelte bestyrelsesmedlemmer afholdt 5 fællesspisninger i forsamlingshuset med den helstegte pattegris
i september som højdepunktet. 
Carsten står fortsat for udlejning af foreningens ting som bl.a. telte og
lyskæder. Vi fik også lejet og hentet flag i Tommerup, så vi kunne medvirke til, at den store konfirmationsdag i maj i Brylle blev lidt festligere
med flag langs vejene. BBF sidder i redaktionen og har på mange
områder bidraget til Brylleborgeren. 
På legepladsen på det Grønne område har vi på vores arbejdsdag
fjernet de ulovlige vipper og i stedet fået sat en balancebom op og
også givet alt træværket Gori. Vi har også bestilt 3 nye borde/bænke
sæt, da de gamle er ved at være godt møre, og de nye kommer til
april. Vi overvejer også at købe lidt nye legeredskaber. 
Vi har deltaget i flere møder om landsbyerne i Assens, og vores kasserer Bjarne har på vegne af foreningen skrevet til kommunen og bedt
dem om at få sat et læskur op ved busstoppestedet mod Tommerup, og
han har efterfølgende rykket kommunen, og nu er det blevet sat op. 
Overordnet set kører det rundt i foreningen økonomisk, takket være
den gode opbakning fra så mange husstande, men vi har plads til
flere medlemmer, og når medlemsskabet skal fornys i det nye år, vil vi
igen omdele girokort. 
Med hensyn til fællesspisningen løber det desværre ikke helt rundt. 
Udgifterne til leje af forsamlingshuset og betaling af de 2 kokke samt
maden er større end billetindtægterne. Så enten må vi prøve at få lidt
flere til at deltage (helst over 65 voksne) eller sætte prisen op. Alternativt kan vi jo vælge at køre med et lille underskud på arrangementerne
eller stoppe helt. Vi vil løbende evaluere og beslutte, hvad vi gør, men
vi mener, at det er gode arrangementer, der samtidig bringer byens
borgere tættere på hinanden og dermed ligger de helt i tråd med
vores målsætning i BBF. Vi ser tiden an!
Bestyrelsen i BBF vil igen i 2014 gøre vores
for, at foreningen fortsat kan bidrage til at
skabe et attraktivt og spændende lokalområde i Brylle til gavn for alle borgerne. BBF
ønsker alle glædelig jul og et godt nytår.
På vegne af bestyrelsen, formand Tommy
Dalgaard

Bliv medlem af BBF og støt dit nærmiljø
Du har nu mulighed for at betale dit årlige kontingent på 125 kr.
• Via netbank på Reg.nr. 6810  Konto nr. 193602 (Husk at
anføre gadenavn og husnummer)
• Via netbank og Girokort +73 +86411261.
(husk at anføre husnummer og gade)
Du kan efter aftale også få et girokort udleveret hos formanden.
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TRE KORTE FRA KNUD
Hej igen, igen
Nedenfor er de små sjove historier
fra Knud. Vi bragte også tre i sidste
nummer, så her er tre nye. Knud ønsker, at vi ikke ændrer i stavemåden.
Vh Ole

farfar.
En dreng var ude at køre med sin
toyota.
- Se der – der kommer den sidste nye
i.
- Nej bedstefar, det er en mitsubish
prøver at
- Ja, det ved jeg godt, men hvis jeg
sige det, saa falder mine tænder ud.

Det var ved rivieraen.
dansk rejseselskab sad To midaldrende herrer fra et
piger i bikini, der laa paa en bænk og beundrede de unge
og solede sig. Den ene
herre sagde
lidt vemodigt:
- Der er vel nok meget
ungt kød hernede.
-Ak ja, svarede den an
de
har konserves med hj n, men hvad kan det nytte. Jeg
emmefra.

Dengang man endnu
kø
heste, var der tid til en rte med
markskellet. Den ene snak med naboen ved
m
højskole og ville enga and havde været på
ng imellem vise, at ha
havde erhvervet sig lid
n
- Sig mig, begyndte ha t kundskaber.
n, kender du noget til
Søren Kirkegaard?
-Nej, siger den anden.
Ham har jeg aldrig hø
om.
rt
- Det var ellers en skam
betydet meeget for da . Du kan tro, han har
ns
De pløjede et par omga k kulturliv.
nge mere, saa siger de
anden nabo:
n
- Kender du noget til
Er
første kommis henne ik Vestergaard der var
i brugsen?
- Nej aldrig hørt om!
- Det var en skam, du
betydet meeget for di kan ellers tro, han har
n kone, da du var pa
a
højskole.

Ferie på Fyn
KJÆRSGAARD ferielejligheder
Tlf. 22470777 / 22353207

Moderne lejligheder med alle faciliteter
Pool • Billard • Fiskesø • Skov og natur
info@ferie-fyn.dk • www.ferie-fyn.dk
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Brylle forsamlingshus
Formandens beretning
I løbet af året er der sket ændringer i bestyrelsen. Vagn slap
kassererjobbet efter mange år. Det er en stor glæde for huset,
at Maud Hansen sagde ja til posten. Samtidig blev hun valgt
ind i bestyrelsen på generalforsamlingen den 23. oktober. .
Vi vil gerne sige tak til Vagn for alle disse år på posten som
kasserer, og vi ser frem til at kunne beholde dig som revisor
fremover.
Endvidere vil vi også takke Susanne for det store arbejde som
referent og arbejdet i huset enten med at male eller arbejde
ved arrangementer. Vi vil også gerne takke Charlotte for det,
hun har lavet gennem de år, hun var med, selv om vi ikke har
set meget til hende på det sidste grundet uddannelse. Vi vil
selvfølgelig også sige velkommen til de to andre nye bestyrelsesmedlemmer, Jytte Nielsen og Bjarne Littau og håbe på et
godt samarbejde.
I det forløbne år fik vi renoveret vores toiletter, det var en stor
mundfuld for bestyrelsen og andre frivillige, som hjalp os. Der
skulle også håndværker til, da det ikke er alt, vi selv må lave.
Vi overholdt den tidsfristen, og det var alle glade for. Vi fik dog
ikke skiftet vores hoveddør, da der kom nogle udgifter, som vi
ikke kunne forudse.
Kort tid før, vi var færdige, fik vi den glædelige besked, at
Fiona Fond havde doneret os 25.000,- kr. Det var en stor
hjælp, og derfor ser vores årsregnskab også rimeligt ud. .
Dette vil kassereren kommer nærmere ind på. Vi vil også gerne
her takke vores forskellige håndværkere, som under arbejdet
har doneret forskellige materialer til os, udover hvad der var i
deres tilbud. Endvidere Fritidscenteret for deres velvillighed til
støtte for huset.
Vi vil også gerne takke alle vore sponsorer og frivillige, som
har hjulpet enten ved tegning af reklame, med arbejde eller

med materialer til vores projekter. Dette har været en stor hjælp
til husets virke. Udlejningen er kommet op på et godt niveau
igen i det forløbne år.
Vi har afholdt to kulturarrangementer med støtte fra lokale
sponsorer samt det faste tilskud, som Assens Kommune tildeler
alle forsamlingshuse i kommunen til kulturarrangementer. Vi må
dog sige, at det var en lille fast skare fra byen, som støttede
det. Der kom også en del udefra, men vi havde gerne set flere
fra lokalområdet. Havde vi ikke fået kommunalstøtte og sponsorstøtte, havde det været et økonomisk tab for huset.
Nu må vi se, hvad bestyrelsen siger efter generalforsamlingen,
om den har mod på at prøve igen i 2014, eller om den kan
finde på noget andet, da det er vigtigt, at huset ikke kun er til
suppe, steg og is.
Til sidst vil vi gerne takke dillettanterne, udlejeren og rengøringen for den indsats, de har gjort for huset i dette år, og vi
håber på et forsat godt samarbejde fremover.
Brylle Forsamlingshus
Efter generalforsamlingen se bestyrelsen sådan ud:
Der afholdes konstituerende møde den 7. nov.
Bestyrelsen:
Kai Hou, Hans Aage Rask, Ove Bonven, Maud Hansen, Jytte Nielsen,
Bjarne Littau, John Hansen
Suppleanter:
Rikke Søgaard, Kim Bo Christensen
Revisorer:
Vagn Top, Bent Pallesen
Suppleant:
Thomas Gram

Bestyrelsen vil gerne her ønske alle en rigtig Glædelig Jul samt et Godt Nytår!
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dagplejen

Temauge om

æblet

I dagplejen var uge 41 temauge, og emnet var æbler. Der blev lavet
forskellige ting som æbletryk, æble-chips og læst bøger om æbler. 
Om fredagen er alle dagplejebørn i legestue i Rytterskolen. Denne
dag samlede børnene æbler i haven, vi lavede friskpresset æblesaft,
som børnene smagte på, og der blev lavet æblegrød, så der var dessert til frokost.  
Børnene har også samlet blade i haven ved Rytterskolen. Bladene er
så blevet tørret og senere limet på et stykke karton. Nu pynter de i
vores legestue.  
mvh Dagplejerne i Brylle, Johnna

Se film på STARK.dk

“KompRomiS...

deT fungeReR iKKe foR mig”
Martin Agerbo Murermester

STARK Tommerup
Møllebakken 34 • 5690 Tommerup • Tlf. 6376 1200
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Brylle
Gymnastiforening
FORMAND/Brylleborgeren:
Dorthe Bruun-Petersen, lundehauge@mail.tele.dk
Tlf. 2623 1397
Næstformand/sekretær:
Mette Pedersen, wandrup@live.dk, 28 71 37 92
Gymnastik:
Henriette Pedersen, tip@paradis.dk, 28 91 34 74
Cykeltrial/hjemmesiden:
Ole Ilskov, oilskov@gmail.com, 50 10 07 10
Brylleløb:
Majbritt Hansen, majbrittlarsen78@hotmail.com, 24 94 45 67
Badminton/fritidscentret/Brylleborgeren:
Martin Hermann, hermann1972@hotmail.com, 31 52 24 66
Brylleborgeren:
Kim Holst, kimholst@hotmail.dk, 61 26 38 78
Kasserer/hjemmesiden:
Eva Mosberg, eva@team-mosberg.com, 60 14 23 34
Revisor: Mette Runge og Sara Skytte Eist

Generel information
vedr. gymnastik
Nu er sæsonen 2013 /14 endelig skudt i gang, og vi er
kommet godt fra start. Alle holdene kører på fuldt blus,
og vi er glade for at kunne konstatere en lille fremgang i
medlemstallet. Det er dejligt, at der er så stor opbakning
på vores hold.
Vi beklager, at det har været besværligt med nogle af
tilmeldingerne til holdene, og at vores hjemmeside ikke
har fungeret optimalt. Det vil vi arbejde på hen over
efteråret, så vi undgår frustrationer fremover. 
Vi vil rigtig gerne blive endnu bedre, så hvis nogen har
forslag til hold, vi mangler, eller ting, vi kan gøre anderledes, er I meget velkommen til at kontakte os.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
HUSK! Vi holder generalforsamling d. 10. marts 2014 fra
19.30 til 21.00.

OBS !!! OBS !!! OBS !!! OBS !!!
Til information holdes der generalforsamling mandag den 10. marts. Vi vil meget gerne have flere
med i bestyrelsen eller bare nogle, der ønsker at
hjælpe ved større arrangementer. 
Alle skal jo huske på, at hvis der ikke er frivillige,
der hjælper, så er der ingen badminton, zumba .
eller gymnastik, og det vil jo være synd for hele
Brylle og omegn. 
Er der nogle, der er interesseret, så spørg endelig. 

Spilopperne
Spilopperne er kommet godt igang, med 40 super
skønne og glade børn. Der bliver løbet, sprunget, hoppet og danset, så gulvet gynger, og inden længe vil vi
koncentrere os om bane og leg, til den store opvisning,
som er i hallen den 06 Marts 2014 kl 10.00. 
Praktisk oplysning, Tirsdag den 17 December 2013
er sidste gang inden jul, og vi håber at julemanden vil
komme forbi. Vi starter efter ferien den 7 Januar 2014. 
Ligeledes holdes der også ferie i uge 8.... 
Venlig hilsen Henriette og Mette
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Forældre/barn
...holdet er godt igang, alt er booket, og vi leger
og har det rigtig sjovt, og ser frem til opvisningen.
Juleferie er fra den 18. december 2013 til den 8. 
januar 2014. Vinterferie er i uge 8.
Hilsen Catharina og Majbritt

Turbotøzerne...
Der er fart over feltet hos turbo tøserne, med 30
fantastiske piger på holdet, går det stærkt... Vi har
gang i forskellige spring, som pigerne nyder, serier,
og leg. Vi er begyndt at arbejde hen mod opvisningen, som pigerne glæder sig til... 
Hilsen Mette og Mette

Rytme-piger
Vi er godt i gang på junior rytme piger. Vi griner og
hygger os, men træner også hårdt, så sveden pibler
frem. Vi er i fuld gang med serier og er på vej til en
masse fede opvisninger til foråret. 
Hilsen Line

SLANKEHOLD
fra 9. januar 2014
Torsdag fra 20.00 – 21.00
Sted: Brylle Skole Gymnastiksalen
Instruktør: Eva Mosberg
Vil du gerne tabe dig, men mangler hjælp og
motivation til at komme i gang, så starter Gymnastikforeningen nu et slankehold op. For at opnå et
varigt vægttab er det bedst at tage udgangspunkt
i ens egen hverdag, og derfor vil vi på holdet
også tage udgangspunkt i din personlige kost. 
Vi vil justere din plan skridtvis for på den bedst
mulige måde at guide dig igennem et vægttab. Du
skal derfor medbringe en kostplan, der viser dit
daglige energiindtag fordelt over dagen. Skemaer
vil kunne downloades på vores hjemmeside fra ultimo december. Kurset forløber sådan, at vi starter
med at veje dig. Derefter snakker vi om din kostplan, hvis der er behov for det. Den første aften
bliver du kun vejet, og derefter holdes et oplæg
om, hvordan du kan komme bedst i gang med dit
vægttab – de, som gerne vil, kan få udleveret en
standard kostplan.
Kurset afholdes af Eva Mosberg, som er bachelor i
Ernæring og Sundhed samt MSc i Folkesundhedsvidenskab.

Zumba!
Zumba® Fitness og
Zumba® Gold
Der er godt gang i den i hallen hver onsdag aften, hvor
der varmes op på den nemme måde til Zumba® Gold - og
bagefter bliver der skruet op for musikken – og for tempoet
– til Zumba® Fitness.
Begge hold svinger hofterne til rytmer fra hele verden og
fra forskellige årtier. Vi kender efterhånden koreografierne,
så vi kan slippe energien løs og få mere og mere sved på
panden og brænde flere og flere kalorier.
Nogle af os vil vise dét, vi har lært, til forårets opvisning,
men det er ikke et mål i sig selv. Alle kan slippe sig løs på
deres helt egen måde uden at tænke på, om det gøres
”rigtigt”. For der er heldigvis ikke noget rigtigt og forkert i
Zumba!
Året er delt op i to sæsoner så alle, der ikke nåede at
komme med til efteråret kan melde sig til, når vi begynder
forfra i januar. Tøv ikke med at springe ud i det. Prøv
begge hold og se hvilket, der netop passer til dig!

Diane Nielsen

Zumbatomic er zumba for børn. Vi laver serierne mere
enkle, så alle kan være med. Der er altså noget for både
store og små. Dette er et hold for børn fra 0.- 6.kl. Det er
første gang, vi har zumbatomic i foreningen, og derfor er
det nyt for alle, men hvis I spørger pigerne på holdet, så
er det skide skægt.
Lige nu er vi omkring 8, og det ville være fantastisk, hvis
der kom flere. Du er altid velkommen til at kigge forbi, og
hvis du skulle have lyst, må du også MEGET gerne være
med, vi står alle med åbne arme.
Selv om du starter inde i sæsonen, kan du sagtens nå at
være med. Vi træner hver torsdag kl.16.30-17.30, så
hvis du går på Brylle skole, så kan du gå lige fra SFO’en
- smart ik’?
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BUSTUR TIL GOTLAND

Nyt og gammelt i Visby.

Søndag 18. august kl. 9.30 kørte en stor Setrabus med Leif
ved rattet fra Brylle Kirkegårdsplads. Bussen var tungt lastet
og kørte med destination Gotland. Om bord var 46 personer
med bagage. Det var Lillys og Rasmus’ Laursens rejsehold, der
denne gang skulle besigtige Sveriges største ø. Gotland havde
i knapt 300 år tilhørt Danmark, men den og meget andet
godt gammelt dansk land er desværre gået tabt takket være
en række uduelige kongers fejldisponeringer. Det var nu ikke
brylleselskabets opgave at hive øen hjem igen.
Vi gjorde flere ophold undervejs, dels for at indtage drikke
og godbider og dels for at se den svenske udformning af
små aftrædelsesrum. Vi sejlede fra Oskarshamn ved 21-tiden. 
Færgen lagde til i Visby lidt over midnat, hvorefter vi havde en
bustur på 45 km til indkvarteringsstedet i Hemse. Det var en
veludrustet folkehøjskole, hvor vi blev fordelt på dejlige enkeltog 2 personers-værelser. Hver dag kunne vi glæde os over at
råde over en kompetent dansk guide, Helle, der havde boet
på øen ca. 10 år. Vi var på øen i 4 dage, og hver dag turede
vi rundt med bussen for at se mange spændende bygninger og
landskaber. Der er hele 92 kirker og en masse karakteristiske
stendiger langs landevejene. På sydspidsen af øen så vi en
stor middelaldergård og Asger Jorns gravsted med en mindesten udført af halvbroderen Jørgen Nash. Fra nordspidsen af
Gotland tog vi færgen over til Fårö, hvor vi så de ca. 8 meter

høje koralkonstruktioner i strandkanten. Her skulle vi naturligvis
også besøge Ingmar Bergmans gravsted. Det er tydeligt, at
kirkegårdene er meget anderledes indrettet end vore kirkegårde. 
Der er store mindesten uden afgrænsninger om gravene.
I Visby så vi bl.a. den berømte bymur og et museum, hvor hele
øens historie var vist på en meget spændende og nærværende
måde. På højskolen overværede vi også en flot koncert fremført
af 2 meget kompetente musikere. 
Hele turen var en stor fantastisk oplevelse, hvor alt fungerede,
og så var vi tilmed meget heldige med vejret. Det skal ikke undlades at siges, at vi en aften fik nogle fantastiske hjemmebagte
småkager. Naturligvis sikrede vi os opskriften. 
Hjemturen gik også fint, men vi måtte gøre et længere ophold
grundet hviletidsregler for chauffører. Vi var i Brylle fredag kl. 
04.
Den 5. september mødtes rejseselskabet på Rytterskolen for at .
se en del af alle de billeder, der forevigede turen.
Lilly og Rasmus er meget kompetente .
til at arrangere den slags ture. .
Stor tak til dem. Tør vi håbe på .
en ny tur til næste år?
Inge og Ole Sand

En typisk
kirkegård.
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Nogle af naturens
egne konstruktioner

Få et OK Benzinkort til billig benzin
og diesel og styrk Brylle Boldklub
OK støtter lokalt
OK er altid billig med benzin, samtidig
støtter OK forskellige foreninger og
klubber, bl.a. Brylle Boldklub.
Så kom og få et OK Benzinkort, så giver
vi et beløb til klubben, hver gang du
tanker hos os.

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

Brylle
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Brylle var

tæt på,

men det blev, som I ved,
denne gang Vestervig
- Der er jo desværre kun en, der kan vinde!
Venligst Carsten
Læs mere på:
http://www.assens.dk/
Byg-amp-Bo/
Landdistrikterne.aspx

Sådan skrev formanden for Landsforeningen Landsbyer i Danmark, Carsten
Abild efter det i september var afgjort hvilken landsby i Danmark der blev
Årets Landsby 2013.
På vegne af Brylle by havde Brylle Beboerforening ellers afsendt en
ansøgning med en flot beskrivelse af byen Brylle med alle dens huse, virksomheder, institutioner og foreninger og ikke mindst om byens initiativrige
og deltagende befolkning.
Landsforeningen havde opstillet nogle krav til ansøgningerne i år, nemlig et
fokus på nybyggeri/bosætning, arbejdspladser og kommunikation, og på
alle områder klarer Brylle sig godt. 
I vores område er der generelt en god mobildækning, og mange husstande
har adgang til fibernet. 
Firmaer ophører, og arbejdspladser bliver nedlagt, men det er vores vurdering, at nye firmaer har etableret sig i ledige erhvervsbygninger og derved
sikret en del beskæftigelse. Rundt i byen er der en del enkeltmandsvirksomheder.
Krybilyparken har resulteret i en del nybyggeri og derved mange nye
borgere i vores område, men i det store og hele må det konstateres, at
Brylle er et attraktivt sted at bo med hurtig omsætning i de fleste udbudte
ejendomme. 

Ved en rundskrivning på mail opfordrede vi til, at alle med interesse i
sagen skrev et lille tekststykke om netop deres akti-vitet, og ret hurtigt kom
der tilbagemelding fra Brylle Landsbyordning. Ligeledes har vi modtaget
tekst fra Forsamlingshuset, kirken, FDF, Krybily Grundejerforening, Rytterskolens Venner og Gymnastikforeningen, og de har alle på fornemste vis
beskrevet livet i en aktiv landsby samt en tro på fremtiden. 
Næste år vil vi prøve at ansøge om titlen Årets Landsby igen, og vi håber,
at I er med på at bidrage til ansøgningen med korte tekststykker og gode
ideer. 
På www.brylleby.dk vil der komme et link, der hedder Årets Landsby, og
her kan I maile jeres bidrag til. Ansøgningsfristen er september 2014.
Sideløbende er vi involveret i Assens Kommunes nye tiltag med by-ambassadører for at tiltrække tilflyttere til Brylle og til kommunen.  
Måske er det noget for DIG at blive ambassadør i Brylle!
På vegne af Brylle Beboerforening
Vagn Top

Mogens Tøttrup

Verninge Husflid

Sæt Brylle på

land-art-

kortet

er arbejdstitlen på et projekt, som Verninge Husflid er ved at stable på
benene.
Formålet er at lave et fælles forskønnelsesprojekt, en skulpturskov,
primært af naturmaterialer.
Centralt placeret mellem institutioner, skole og by er der en lille ung
skov kaldet Fællesskoven. Herigennem går en sti, som gør, at man
kan færdes mellem by og skole uden for befærdede veje. Skoven
bliver desværre brugt alt for lidt, men stedet er oplagt at bruge til flere
aktiviteter og kunne med fordel bruges mere som bindeled mellem
byen og skole/fritidsområdet.
Fællesskoven skal forskønnes med landskabskunst, som laves i et tæt
samarbejde mellem Verninge Husflid, Brylles borgere og foreninger,
musikskolen, (pensionistforeninger, idrætsfor-eninger mv.) Landsbyordningens voksne og børn. Skolebørnene inddrages og projektet kører
gennem en hel emneuge (skolen), hvor børnehaverne deltager i videst
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muligt omfang. Alle lokale interesserede inviteres til at deltage, der inddrages lokale kunstnere og evt. andre eksterne .
undervisere til at inspirere og undervise alle deltagende voksne og børn
i projektugen. .
Skulpturskoven indvies for hele byen ved arrangementet ViGørHinandenGode i maj 2014.
Der bliver brug for aktiv deltagelse af byens borgere både i idefasen
og i selve projektugen. Præcis hvor-dan hjælpen skal bruges, er ikke
klart endnu, men der vil med stor sandsynlighed blive brug for at få
transporteret sten og jord. Lån af traktor / gravemaskine (incl. Betjening) Forplejning til de arbejdende. Lokale håndværkere til specialopgaver. Fotografering. Osv.
Efterfølgende vil  “skulpturskoven” være til fornøjelse og glæde for hele
lokalsamfundet og kunne bruges som udflugtsmål, samlingssted til f.eks. 
Skt. Hans etc.
Ved at lave et fælles forskønnelsesprojekt, vil man kunne styrke
samarbejde og opbygge lokale partnerskaber samt understøtte fællesskabsfølelse og ejerskab mellem byens borgere, foreninger og Brylle
Landsbyordning og også gerne byens erhvervsdrivende.
I skrivende stund er Verninge Husflid ved at søge fondsmidler til projektet. Så snart der er afklaring omkring økonomien i projektet, vil der
blive inviteret til et informationsmøde.

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

Tobovej 30 · 5690 Tommerup · 64751630

Lidt ud over
det sædvanlige
Tommerup St.
Tallerupvej 16
5690 Tommerup
Tlf. slagter 64 76 15 76
Tlf. kontor 64 76 14 18
Fax 64 76 14 21
Giro 3 00 66 11

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

Kunde-

bag forretningen
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Lokalhistorisk Arkiv
Margit Egdal, Arkivleder, Lokalhistorisk Arkiv,
har fundet dette frem...

De Brylle vogne
Det er ganske vist… Det skete i Brylle, og det stod i avisen
i 1937. Historien blev klippet ud af avisen, og mange år
senere blev udklippet givet til Lokalhistorisk Arkiv i Brylle...
Der fortælles, at i landsbyen Brylle var ædrueligheden i
gamle dage langt mindre end nu. 
De Brylle bønder var i hine tider statelige og stovte mænd,
når de om morgenen kørte til staden, men slatne som klude
ved hjemkomsten om aftenen eller ud på natten, formedelst
de mange bægre i Sct. Knuds kælder i Odense og Bellinge
Kro. Og jo højere stemningen var, desto stærkere skulle der
køres, og det endte ofte med løbskkørsel.
Til sidst blev det så galt, at egnens befolkning ikke turde
færdes ad landevejen ved aftenstid af frygt for de Brylle
køretøjer, som i slingren og zigzag kom farende værre end
til ildebrands- eller jordemoderkørsel.
Når man inde fra boligerne langs landevejen ved aftenseller nattetid hørte den vilde, buldrende kørsel på vejen,
priste man sin skæbne, at man var i sikkerhed.
Men faren for de Brylle vogne lurede ikke kun på vejen,
hvad følgende sandfærdige beretning viser:
En råkold, stormfuld novemberaften puttede Rasmus
avlskarl og Jakob tjenestedreng sig velbehageligt i fællessengen under tykke, hjemmelavede dyner i Skovgårdens
karlekammer. – Se så, Jakob, udbrød avlskarlen i tryg
oprømthed og skuttede sig i velvære, så sengen knagede. 
Nu ligger vi jo godt forvaret, her kan de Brylle Vogne
sørme datte påkøre os.
Næppe havde han dog udtalt dette, før der hørtes vognrummel og hidsig hestetramp ude på vejen, der løb langs
bindingsværkslængen, hvori karlekammeret fandtes, og
i næste øjeblik for en vognstang som en raket gennem
væggen og ragede den tykke overdyne af Rasmus og
Jakob.
Som så ofte før var en fuld mand fra Brylle kørt løbsk, men
fik hestene stoppet ved Skovgård på denne måde. 
Da forskrækkelsen havde sat sig, og sengen atter var redt,
ytrede Rasmus dybsindigt: – Ak ja, lille Jakob, nu har man
set det med. Man går altså ikke alene i fare, hvor man går,
men også hvor man ligger. 
Fortalt til avisen i 1937 af Niels Kjøngsdal
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Antal spillede kampe på 1. holdet til og med sommeren 2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

Brian ”Hue” Ped.
Mads Rasmussen
Jørn Hansen
Mogens Bonde
Morten Juel Jensen
Henrik Berg Hansen
Henning Berg Han.
Hans S. Skovsbo
Per Hedelund
Arne Appelgren
Rene Mortensen
Bent Hjarngaard
Torben Krog
Allan Krog
John Holst
Poul O Pedersen
Kenneth Panduro
Peter Pedersen
Kristian Clemmesen
Poul Krog
Jørgen Juhl
Arne Roger Nielsen
Pedersen (Kevin)
Frank Mortensen
Dennis Rasmussen
Martin Jørgensen
Johnny Hansen
Simon Jacobsen
Michael Ejlertsen
Klaus Hansen
Jesper Pedersen
Thomas Foermose
Gert Nielsen
Poul Mortensen
Henril Juhl
Palle Salbo
Michel Eckhoff
Jesper Christoffers.
Steen Hansen(Tarok)
Sam Hansen
Ole Ross
Poul Hjarngaard
Carsten ”Bæk” Ped.
Bernt Stærke
Casper Jensen
Robert Ragner
Arne Henningsen
Søren Brokmose
M. Larsen(Elkær)
Morten Ellegaard J
Mads Jørgensen
Leif Kristensen
Henrik Nielsen
Jørgen Jacobsen
Leif Christiansen
Mikkel Kock
Jannick Larsen
Kim Langberg
Søren Poulsen
Helvang Hansen
Lars Føns
Bo Zachariasen
Wagner Hansen
Jesper Holmgaartd
Chr. Daldgaard
Kasper Andersen
Jack Seidel
Tyge Krarup
Kristoffer Krog
Simon Andersen
Bent Andersen
Peter Juel Jensen
C.H. Christiansen
Jacob Rasmussen
Ulrik Larsen
Claus Ibsen
Henning Rasmussen
Hans O. Hansen
Finn Eriksen
Martin S. Andersen
Anders Møllebjerg
Jørgen J. Mål
Palle Knudsen
Henrik Nielsen
Johan Hvitved
Carsten Andersen
Ole Bendtsen
Gerhard Hansen
Carsten ”Kyppe”
Bjarne Smith
Henrik Freund
Bo Jeppesen
Michel Pedersen
Jonas Kristiansen
Jimmy Rasmussen
Arne Rasmussen
Torben Jensen

365
321
299
271
266
258
254
253
223
185
177
176
175
172
161
158
149
143
139
135
132
130
129
129
125
125
124
122
112
112
112
110
109
108
107
106
104
101
101
96
94
91
91
89
89
83
81
80
80
78
76
75
74
74
67
67
65
61
61
61
55
55
54
53
53
53
52
51
50
48
46
45
43
42
41
41
38
37
37
37
37
37
36
35
35
35
34
34
33
33
33
33
33
33
32
31
30

98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194

Jan Hansen
Carsten Berntsen
Ib Jørgensen
Allan Andersen
Danny Balsner
Niclas Winther
Morten Nielsen
Tommey Skovgaard
Bjarne Eriksen
Ole Kynde
Mogens Rasmussen
Anders Hansen
Martin Klokker
Jesper Rasmussen
Steffen Føns
Morten Pedersen
Christian Gørlund
Jesper Lauritsen
Alexander Krog
Bjarne Hansen
Martin Jensen
Henrik Kromann
Sune Kristensen
Mikkel Hvitved
Jost Jørgensen
Palle Mortensen
Jonathan Larsen
Michael Jensen
K. Møller Nielsen
Christian Rydahl
Tommey Larsen
Peter Gade
Ole Frandsen
Michael Skovlund
Daniel K.
Claus Rasmussen
Michael Bruntse
Aage Bechsgaard
Ulrik Damm
P. Bonde Hansen
Kristoffer Thomsen
Niels Skovgaard L.
Michael Clausen
Lars Møller
Jan Jensen
Kr. Skovgaard L.
Ishan Hu
Steen Hansen
Søren Lund
Niklas Winther
Peter Junker
Niels Knudsen
Tonni Frøsner
Rune Sørensen
Michael Rasmussen
Sebastian Panton
Nicolai
Morten Jacobsen
Lars Hansen
Jørgen Jørgensen
Claus Nygaard
Jacob Kaufman
Claus Madsen
Carsten Hansen
Ove Hededam
M. Jacobsen(røde)
Ib Hansen
Henrik Østergaard
Mathias Ditlevsen
Morten Voldsgaard
Michael Brødholt
Peter Hørg And.
Per Jørgensen
Martin Munk
Claus Nielsen
Jesper Lagford
Michael Pedersen
Frederik Lauridsen
Kristian Pallesen
Mads Tolberg
Jens W. Sørensen
Jan Østergaard
Thomas Larsen
Teddy Hansen
Per Hansen
Jørgen Andersen
Jens Andersson
Michael Dudek
Rene Madsen
Kasper Eland
Jens Adriansen
Thomas Hestelund
Lars Jacobsen
Kim Pedersen
Ivan Jørgensen
Martin Vangsø
Christian Pallesen

30
30
30
29
29
29
28
27
26
26
26
26
25
24
24
24
24
24
24
23
23
23
23
22
22
22
22
22
21
21
20
20
20
20
19
19
19
19
18
18
18
17
16
16
16
16
16
16
16
16
15
15
15
15
15
15
14
14
14
14
14
14
13
13
13
13
13
13
13
13
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
10
10
10
10
10
10
10

195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288

Per Skeby
Paw Pedersen
Morten Magnusson
Kristoffer Thomsen
Brian Hansen
Bjarme Schmidt
Steen J. Hansen
Ole Pedersen
Folmer L. Nielsen
Kim Lund
Martin Johansen
Rene Nissen
Mads Radoor
Daniel Pedersen
Rene Mouritsen
Martin Sørensen
Jens Madsen
Jacob Eriksen
Dennis Nielsen
Claus Bøje
Stefan Hansen
Michael Reifling
Thomas Andersen
Søren Axelsen
Poul Schjerning
Per Knudsen
Morten Henriksen
Kent Kirkegaard
Jacob Hansen
Mikkel Østergaard N
Frank Bern
Thomas Jacobsen
Mads Brunse
Jørgen Jørgensen
Jacob Skovgaard
Claus Sommer
Thomas Hansen
Jannick Knudsen
Nicky Schwaray
Nicki Bay
Bjarne Trykker P.
Martin Eriksen
Kim Hansen
Frank Bern
Arne Jørgensen
Daniel Hansen
Mads Sørensen
Kasper Larsen
Kaj Balsner
Thomas Hansen
Sebastian Panton
Kristian Jel
Kasper Eland
Jens Henriksen
Jan B. Hansen
Thomas Stiegsen
Mads Bæk
Mikkel Jensen
Kristoffer Mostrup
Søren Ø. Andersen
Søren Nielsen
Steen Nielsen
Steen Jørgensen
Steen Grønning
Palle Jørgensen
Thomas Dongsted
Mads Bech
Carsten Fox
Niels Erik Stidsen
Morten Henriksen
Mogens Nielsen
Mich. Christiansen
Martin Johansen
Martin Frederiksen
Kim Nielsen
Henrik Jespersen
Hans B. Hansen
Claus Wilsted
Christian Rahn
Carsten Asmussen
Bjarne Sørensen
Bj. Pedersen(Tofte)
Andr. Clemmesen
Jens Andriansen
Kasper Jørgensen
Mathias Jørgensen
Lasse Boisen
John Hansen
Kim Pedersen
Klaus Svendsen
Jan Eriksen
Henrik Petersen
Daniel Johansen
Anders Scharfe

9
9
9
9
8
8
8
8
8
8
8
8
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

• 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

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

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

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

Ring og bestil på:

64 76 18 00

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

www.brylle-tomrer.dk

Her bygger
Åbningstider:
Mandag-fredag kl. 09.00-17.30
Lørdag kl. 09.00-12.30
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Der er forskel på
at tale og lytte
■ Hvis din bank ved dét, er du nok kunde i forvejen.
Hvis ikke, synes vi, at vi skulle tage en snak en dag.
Find nærmeste filial på www.totalbanken.dk
eller ring på tlf. 63 457 006

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

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

64 76 11 16
Åbningstider:
Mandag - Fredag 05.00-20.00
Lørdag - Søndag 05.00-18.00

T.T MULTISERVICE
Levering af kød og grøntsager
NYT SYN Tommerup
Tallerupvej 8 . DK-5690 Tommerup
Tlf: +45 64 76 10 13
www.nytsyn.dk
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Mad ud af huset
Tlf. 25 17 60 80
torben.alex@jubii.dk

64761075

81751020

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

3L-Ludvigsen A/S Vibækvej 100 5690 Tommerup

Tallerupvej 49 · Tommerup st. · 5690 Tommerup

Bilka
SÆT 5 DELE

WINDBREAKER, BUKS,
T-SHIRT, SHORTS, STRØMPER

49995
Spar 710,-

WWW.INTERSPORT.DK

Murermester
Henrik Svendsen
Tommerup St.

Tlf. 64762601 / 40164208
Totalentrepriser · Bygningsrenovering · Om- og tilbygninger
Kirkekalkning · Pejse · Badeværelser · Reparationer
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Hyldegårdsvej 1 · 5690 Tommerup · Tlf. 64 75 12 11

Dejlig lokalt til daglig...

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

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
Traktor m/fejekost

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

