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Mød Jim Lyngvild

i Brylle Forsamlingshus

fredag den 2. oktober 2015 kl. 19.30
Intimt arrangement – max 90 damer
Tag din mor, datter, svigerdatter, søster, kusine, nabo, kollega
eller veninderne under armen og mød op til en hyggelig aften i
selskab med Jim Lyngvild og hans Ravnsborg produkter.

kr. 290,inkl. underholdning,
lidt at spise samt
kaffe og te

Aftenen byder på super god underholdning og mulighed for at få
svar på næsten alt, hvad du kunne ønske dig at vide om denne
spændende mand og alle hans gøremål.
Efter ca. 1 ½ time med Jim Lyngvild og aftenens konferencier Karin Damsgaard på
scenen bliver der mulighed for at købe hans Ravnsborg produkter, ligesom der vil
blive serveret lidt godt til ganen.
Baren vil være åben hele aftenen med salg af øl, vand og vin til rimelige priser.
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Tilmelding samt bordbestilling på www.brylle-forsamlingshus.dk

Leder

I Assens Kommune har lokalsamfundene mulighed for at oprette
en Ambassadør-ordning, hvis opgave er at byde nye beboere
velkommen og være en indgang til lokalområdet, denne opgave
er vi 2 der har påtaget os.

Jeg har nu været ambassadør siden november 2014, og Brylle
er et af de steder i Assens Kommune, hvor der faktisk flytter folk
til. Brylle er et eksempel på, at forenings-Danmark trives og har
det godt.

Vi har en velkomstmappe med, som indeholder en folder om
Brylle, BrylleBorgeren, foldere fra forskellige foreninger, enkelte
tilbud fra foreningerne f.eks. en gratis middag ved fællesspisning i Forsamlingshuset eller gratis medlemskab af Boldklubben
resten af sæsonen, samt en velkomstgave fra Brugsen.

I starten var jeg alene om jobbet, men har nu fået en medambassadør - Henrik Gabs - hvilket jeg er meget glad for.

Assens Kommunes mening med ordningen er, at nye tilflyttere
skal føle sig velkomne, og sættes i stand til at finde de tilbud i
nærområdet, som de har brug for, samt få en fornemmelse af,
hvad det er for et område, de er flyttet til.

Det er nok det mest positive “job”, jeg har haft i mit liv. Jeg bliver
altid positiv modtaget, og overraskelsen er stor, når der pludselig
står en repræsentant for byen og byder velkommen.
Jeg håber, det har den virkning, at folk føler sig velkomne, og
får lyst til at engagere sig i lokalsamfundet så meget, de nu har
mulighed for, så vi kan bevare og udvikle et levende lokalmiljø.
Venlig hilsen
Bente Paulli

opvisning

Brylle Gymnastikforenings afslutning
Gymnastiksæsonen nåede sin vejs ende, og igen i år blev
det afsluttet med opvisning d. 22 marts i Bryllehallen.
Allerede 50 min. før start begyndte folk at møde op.
Børnene glædede sig meget til at vise, hvad de havde
lært igennem sæsonen. Efter kort tid kunne vi i bestyrelsen se, at fremmødet var større end sidste år, så det
var dejligt at se så stor opbakning.
Stemningen var høj, da vi begyndte med indmarchen.
Der blev budt velkommen af formanden og sunget
nationalsang. For første gang havde vi en fælles opvarmning for alle holdene, hvor publikum også var velkomne
på gulvet.
Første hold på gulvet var forældre-barn-holdet. Alle fik
sved på panden, ikke mindst forældrene. Efter at have
sunget, hoppet, rullet rundt osv. afsluttede holdet med
at gå ud med flag i hånden og vinke farvel.
Næste hold var spilopperne, og som holdet hedder,
levede det også op til dette. Der blev løbet og vist skøn
gymnastik, og da holdet var færdigt på gulvet, mente
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spilopperne det ikke. De syntes, de havde fået for lidt
tid, så de var ikke til at få væk fra gulvet igen.
Turbotøserne var i år et af de største hold på gulvet.
De kom rundt på hele gulvet lige fra rytmegymnastik til
musik og var stilet til pigernes aldre til spring, vejrmøller,
til at stå i bro og flikflak.
Rytmepigerne er de større piger fra 6. - 9. Klasse.
Pigerne viste fantastisk gymnastik tilsat nutidens musik
og med trin fra danseverdenen også.
Holdet Dance-Fitness for børn fra 0.- 6. klasse var et nyt
hold i foreningen. Holdet viste forskellige dansearter,
som arabiske rytmer til nutidens trin, sammensat med
forskellige rekvisitter, såsom balloner, faldskærm og
tørklæder, som de dansede med.
Det sidste hold på gulvet var zumba-damerne. Her
mødte 26 dejlige damer op på gulvet for at give den gas
til tonerne til tidens hits og til ældre musik. I det sidste
nummer kom fitness dance pigerne ind og dansede
sammen med zumba-damerne. Humøret og ikke mindst
tempoet var højt til sangen Proud Mary.

Brylleløbet

har 30 års jubilæum

og det skal fejres med manér!
Det årlige BrylleLøb
afholdes
onsdag den 3. juni
kl. 19.00
Efter at alle hold havde været på gulvet, var der fælles udmarch hvor der blev takket af for denne gymnastiksæson.
Der blevet overrakt blomster og gaver til instruktører og
hjælperne.
Årets gymnastikopvisning var helt i top med dygtige gymnaster og masser af underholdning for det begejstrede
publikum. Derudover var der et af de største antal publikum
gennem de seneste årrække, så det var dejligt.
Gymnastikforeningen vil gerne sige tak til samtlige instruktører og hjælpere for deres store indsats. Derud-over vil vi
også takke alle de fremmødte familier, som var med til at
gøre dagen helt speciel.
I Gymnastikforeningen mangler vi altid instruktører og
medhjælpere, så hvis det har din interesse, gå ind på vores
hjemmeside (se længere nede) og ring eller skriv til en i
bestyrelsen.
Samtidig vil Gymnastikforeningen gerne opfordre jer alle til
at komme og deltage i ”Brylleløbet”, som i år bliver afholdt
for 30. gang. Løbet finder sted d. 3. juni kl. 19.00. på Brylle
Skole.

Hold je
opdateret p r
å vo
hjemmesid res
e
www.brylle
gymnastik.d
k

Det
bli’r en fest
- og DU er
inviteret!

Brylleløbet er både for de erfarne løbere og for de, der
ikke løber så tit, men som godt kan lide stemningen, der
er ved et motionsløb. Man må naturligvis også gerne gå
hele vejen. Løbet byder som sædvanlig på to distancer;
5,5 km og 10,2 km. 
Prisen for deltagelse i løbet er 60 kr. for voksne
og 30 kr. for børn. 
NB: Der er tilmelding på www.bryllegymnastik.dk med
online betaling. 

Vi vil så gerne have, at du bliver lidt længere.
I år inkluderer prisen derfor 1 hotdog, 1 sodavand/fadøl,  
1 flaske kildevand samt 1 stykke frugt.
Som sædvanlig er der fine lodtrækningspræmier.
Vi byder på god stemning samt underholdning og musik
på pladsen foran skolen. Der er også mulighed for at
købe fadøl, sodavand, hotdogs og is. 
Tag din familie, venner og nabo under armen og vær
med til at gøre 30 års jubilæet til en hyggelig aften –
hvor både motion og hygge er i højsædet. 
Alle løbere bedes møde op i god tid, gerne kl 18.30, for
at hente løbsnummer. Opvarmningen starter kl. 18.50,
og løbet skydes i gang kl 19.00. Løbet har start og slut
ved Brylle Skoles store parkerings-plads. 
Venlig hilsen
Brylle Gymnastikforening

Hold øje med vores facebook-side ”Brylle Gymnastikforening” samt hjemmeside www.BrylleGymnastik.dk
for mere info. 

Hovedsponsorer for Brylleløbets 30 års jubilæum:  
Supervand VVS – Flora-Frankfri –
Vinspecialisten Bellinge – Dagli’Brugsen Brylle
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Brylle Boldklub
mangler frivillige hænder
til sommerfesten
Har du/I et par ledige hænder, som I gerne vil låne ud
et par timer eller tre, eller så meget, som I har lyst, her
til Boldklubbens sommerfest.

Fodboldkampe til
sommerfesten
Fredag den 12. juni
Serie 4 Brylle - Hårslev
Old Boys Turnering

kl. 18.45
kl. 18.00

Lørdag den 13. Juni

Det kan være hjælp til borddækning - stå i bar - evt stå i
bod eller bare hjælpe lidt til, hvor der er brug for det.

U 12

Drenge - 8 mands
Team Tommerup - Morud

kl. 10.30

Al hjælp modtages med glæde og tak.

U 12

Piger - 8 mands
Brylle - Stenstrup

kl. 10.15

U 13

Drenge - 8 mands
Team Tommerup - Assens

kl. 11.45

U 13

Piger - 8 mands
Brylle - Nr. Lyndelse

kl. 11.30

U 14

Drenge - 11 mands
Team Tommerup - OKS

kl. 13.00

Brylle Petanqueklub
Den lokale klubturnering 2015 er
i fuld gang med 20 deltagere.
Hvis det har din interesse, så mød op
og deltag i spil og socialt samvær.
De første fire gange er gratis.
Tidspunkt:

Tirsdage kl. 18 – 20
Lørdage kl. 10 – 12

B

O

Kontaktperson:
John Hansen, tlf. 2283 2067

YLLE

B

BR

U

Henvendelse til Henrik Østergaard på tlf. 2628 3869

LD KL

Tennis 2015
Så er tennissæsonen igang, og det er dejligt at komme på
grus igen.
Der blev startet op i starten af maj, og så må vi jo se, om
vejret er med os i år igen.
Sidste år var det jo en helt fantastisk sommer. Der bliver også
i år lidt turneringskampe - det er mest for hyggens skyld, så
man kommer ud og møder andre end dem, man plejer at
spille med. Har du ikke prøvet før, så kom og prøv tirsdag
aften fra kl. 18.00, hvor vi spiller/træner.

Vi er tilmeldt en hyggeturnering, hvor vi har nogle hyggelige
kampe og en god ”3. kamp”, hvor vi nyder fællesspisning
efter kampen.
Man skal være opmærksom på, at der er lavet et nyt
nøglesystem, så man skal henvende sig hos

Pia & Jan Vittrup og få byttet sin nøgle
Tlf. 6476 2910 - mail: familien.vittrup@gmail.com
Vi glæder os til at se nye medlemmer i Tennisklubben.
VEL MØDT
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sommerfesten

Brylle Boldklub

SOMMERFEST
BRYLLE BOLDKLUB
D. 12-13 JUNI
FREDAG.
KL. 17.00 PLADSEN - BODERNE
HOPPEPUDERNE ÅBNER
KL. 18.00 UNGDOMSAFSLUTNING
M. SPISNING I TELTET
KL. 18.00 OLDBOYS TURNERING
KL. 18.45 SERIE 4 - BRYLLE - HÅRSLEV
KL. 21.00 BODERNE LUKKER
KL. 01.00 TELTET LUKKER
PÅ GENSYN I MORGEN

GRATIS MENU
LØRDAG AFTEN.
HELSTEGT PATTEGRIS
M. BAGEKARTOFLER
SAMT SALAT OG FLUTES.
DESSERT:
CHOKOLADEKAGE M. JORDBÆR.

TILMELDING:
BILLETTER KAN BESTILLES HOS:
KENT KIRKEGAARD
TLF.: 26 91 73 69
MAIL: KIRKEGAARDKENT@GMAIL.COM
SENEST 6.JUNI

FØLG MED PÅ BRYLLEBK.DK

AUKTION - LØRDAG AFTEN
GALLERI VIVA
HAR IGEN I ÅR SPONSERET
ET MALERI AF
BIRGER LINDAHL - VÆRDI 4.500KR.

LØRDAG.
KL. 11.00 BODERNE - HOPPEPUDERNE
ÅBNER
KL. 13.00 SPONSORTURNERING GADEFODBOLD
KL. 17.30 BODERNE LUKKER
KL. 18.30 SPISNING I TELTET
KL. 01.00 TELTET LUKKER
PÅ GENSYN NÆSTE ÅR
MUSIKKEN LEVERES IGEN I ÅR AF
DISKOTEK ATLANTIA

En af Lasses fantastiske redninger.

brylle boldklub

Året der gik
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med de seje fodboldpiger fra Brylle
Når man kigger tilbage på året, der gik med pigerne, kan
man ikke lade være med at blive i godt humør. Der kan
nævnes rigtige mange ting, men allerførst bør det nævnes, at både U 12 og U 13 pigerne sluttede sæsonen af
på fornemste vis. U 13 pigerne vandt suverænt puljen,
og U 12 pigerne endte som nummer 2 med samme antal
point som vinderne. Årsagen til de gode resultater er den
gode stemning, der er på holdet, og ikke mindst at pigerne knokler hver eneste gang, de er til træning, og det er
uanset, om man er ny på holdet eller har spillet i flere år.
Vi har været så heldige, at der er kommet nye piger til
truppen, og de ”gamle” spillere har været rigtig gode til
at få dem til at føle sig godt hjemme i klubben.
Vi har også været så heldige at få Morten (Maikens Far)
med i trænerstaben. Han er allerede godt i gang, og han
kommer med mange nye gode øvelser, som pigerne har
taget godt imod. Vi er rigtige glade for, at han vil være en
del af det.
Derudover vil vi gerne takke vores faste fans, som er de
forældre, der altid står bag fodboldpigerne, og som er
med på sidelinjen i al slags vejr, og uanset om det er ude
eller hjemme, der bliver spillet. Forældrene giver udover
opbakning til pigerne også en hånd med hensyn til at
skaffe tøj til spillerne. Det skal nævnes, at Rikke & Claus

(Saras forældre) har gjort et stort fodarbejde i at skaffe
nyt tøj til både U 12 & U 13 pigerne og til trænerne. Marianne & Michael (Eva Emilies forældre) samt Jette & Bjarne (Karlas forældre) har begge været storsponsorer til det
nye tøj. Ligeledes skal det nævnes, at nogle forældre til
vores hjemmekampe har stillet op med kaffe til modstanderens tilskuere, hvilket vi synes er en flot gestus!
Der er således en meget social omgang på holdet, og det
er også blevet en tradition, at der holdes en årlig sommerfest hos Jette og Bjarne (Karlas forældre). Dagen består
af fodboldturnering (selvfølgelig), hvor alle deltager, både
børn og forældre, sluch ice til børnene og afslutningsvis
fælles spisning med hygge, musik og kulørte lamper. En
fantastisk dag/aften som vil blive gentaget til sommer.
Vi er nu i gang med den nye sæson, hvor begge hold har
spillet nogle kampe. Vi er kommet i en pulje med rigtige
gode hold og har på nuværende tidspunkt både vundet
og tabt nogle kampe. Når pigerne møder modstand og
indimellem taber en kamp, så er det dejligt at se, at de
bibeholder den gode stemning, og så træner de bare endnu mere intens næste gang. Vi kan afslutningsvis sige, at
det er sjovt og spændende at være træner for Brylles seje
fodboldpiger.
Bjarne, Morten & Peter

højskolesangbø

Brylle Forsamlingshus
Forsamlingshuset har fået nye Højskolesangbøger med
hjælp fra Nordea Fond og Tuborgfondet, begge med
11.000,- kr.
Uden denne støtte fra fonde havde dette ikke kunne lade
sig gøre. Derfor er det en stor glæde at kunne præsentere den nye sangbog ved Højskolearrangementet den
16. marts, her sang vi den gamle bog ud og den nye ind.
Ved arrangementet var Nordea Fonden repræsenteret
ved filialdirektør Knud Erik Madsen, som kom og overrakte et stort dankort som symbol på støtten.

som var præsenteret af Poul Svensson, og på den måde
kun de igen gøre gavn for fjerde gang.
Bøgerne kom oprindelig fra Ollerup Gymnastikhøjskole
videre til Storstuen Brylle kirke, derefter til forsamlingshuset, så nu håber vi, at Rytterskolens venner vil få gavn
af dem i nogle år.
Forsamlingshusets
bestyrelse

Formanden takkede fondene for støtten og samtidig
videregav han de gamle bøger til Rytterskolens venner,

LYKKENS DAG 20. marts 2015
Denne dag ramlede sammen med en delvis solformørkelse, hvad vi så kan lægge i det. Der udføres talrige
undersøgelser om dit og dat, og 20. april var det så lykkens flygtige natur, der skulle udstyres med måletal. Vi
hørte, at vi i Norden var lykkeligere end de forarmede
grækere - sikkert overraskende for mange!
I denne sammenhæng kunne lille Brylle have været en
interessant målestation for lykke. Dagen i forvejen udbød
vort lille samfund 2 større arrangementer, Vandværkets
generalforsamling i Forsamlingshuset med tilhørende
spisning af wienerschnitzel med diverse hyggelige væsker og tæt derved, i Kirken, en flot koncert med koret
Half’n Half under ledelse af Bodil Ørum. Man kunne
vælge frit mellem disse muligheder, eller man kunne
foretrække hjemmets mulighed for lykke.

Desværre forsømte lykkeforskerne denne enestående
mulighed for at finde ud af, hvilket af de tre valg, der gav
borgeren i Brylle den største følelse af lykke. Værdifuld
forskning blev forsømt og gik derfor tabt for en lykkehungrende omverden!
Nogle vil måske indvende, at de mange lykkeforskningskroner i stedet kunne være anvendt til at gøre flere
ulykkelige mennesker lykkeligere.
Ole Sand

Er lykken at fodre maven godt og grundigt, at sende
dejlige og glade toner ind længere oppe i legemet eller
at finde lykken hjemme, måske foran TV eller I-pad?
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brylle forsamlingshus

Efterårets
arrangementer
Sæt allerede nu
Lørdag
22. august
kl. 10 -15

i kalenderen
Stand inde 90 x 120 cm kr. 100,-

Stand ude 200 x 500 cm kr. 125,stand- o
g
bagage
rum
marked s-

Gratis
entre

Heartlands
koncert
23. oktober kl. 19.00

Kig på loftet og i garagen og se, om du har noget, der er
for godt til at smide ud, men som du ikke selv bruger, så
prøv en dag som kræmmer.
Køb en stand, sælg dine ting og sager, vi har stande inde
og ude. (Nissesalg henvises til vores julemarked)

Viseaften

Thomas kjellerup

Entre

kr. 150,Inkl. 2 stk. smørrebrød
1 øl eller 1 glas vin

Entre
kr. 175,-

kr. 200,-

Musikken er en god blanding af
folk/americana/bluegrass/singasong/pop
- inspireret af lyden fra Tønder Festival
Se mere på www.brylle-forsamlingshus.dk
Billetter er sat til salg!
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11. september 2015 kl. 19.30
Billetter kan købes på
www.brylle-forsamlingshus.dk
eller på tlf. 22814671

Hvis du gerne vil have nogle ekstra numre af bladet,
kan de afhentes i Dagli’Brugsen, Brylle.
Bladet kan også læses på www.brylleby.dk

FOREDRAG 9. JUNI kl. 14

I RÅDHUSKÆLDEREN MØLLEBAKKEN 22
AF JESS RØNN HANSEN
Feltpræst for danske soldater ved fronten

dræbte og sårede soldater. Og det sled på alle.

Foredraget handler om at være præst for en flok
unge mennesker, der i efteråret 2010 var sat
til at løse en rigtig svær opgave for Danmark i
Helmand-provinsen i Afghanistan.

Jeg ser tilbage på tiden, fortæller om små og store
glæder og sorger, som vi delte med hinanden. Jeg
fortæller om min egen angst og det at se sin død i
øjnene. Jeg fortæller, hvad jeg hjalp de unge drenge
med, hvad vi talte om, hvad vi lo ad, og hvad vi græd
“Opgaven blev den vanskeligste og hårdeste, jeg
over. Jeg fortæller om, hvordan troen på Gud hjalp
har prøvet i min tid som feltpræst. Allerede fra den
mig og andre igennem gode såvel som onde dage i
første dag var kompagniet, som jeg var en del af,
et af de farligste steder i verden. Der var masser af
under beskydning, og næsten hver dag, i de tre
bomber i jorden, skud i luften, men altid en Gud i
måneder jeg var sammen med dem i ”den grønne
Himlen.”
zone”, var der en eller anden form for angreb på
de danske soldater. Det kostede desværre både
På vegne af Rådhuskælderens Venner, Ole/formand

DAMERNES VENNER
Jeg vil tillade mig at rose to ældre herrer, der har det til fælles, at
de er utrolig hjælpsomme over for en større del af Brylles bestand
af ældre damer. Knud Pedersen er den ene. Han bor i Solkrogen,
hvor damerne er i behageligt overtal, så han er tæt på dem. Han
er meget flink til at befordre dem rundt til seværdige destinationer
på Fyn og i Jylland, hvor han kan glæde dem med sit store lokale
kendskab og evnen til at berette om områdets historie og fauna.
Ud over at Knud har en stor viden og hukommelse, har han også
mange bøger at supplere sin viden med. Og så er det den Knud,
der står bag ”3 korte fra Knud” i BrylleBorgeren.

Skulle en forening i Brylle, der har blik for havernes tilstand og
kunstneriske udførelse, finde på at give en medalje/pokal til den,
der udmærker sig i denne disciplin, så er Paul et godt bud. Måske
kunne en sådan præmiering gøres til en årlig begivenhed?
Begge herrer er også meget flittige deltagere i Brylles mange arrangementer. Hvor er det rart, at vi har to så hjælpsomme personer
i Brylle.
Ole Sand

Den anden, der skal nævnes i denne sammenhæng, er Paul, og
bemærk a´et i hans navn. Paul bor i et særdeles velholdt hus og
har en stor meget omhyggeligt passet have med mange finurlige
konstruktioner af både buske og sten. Huset har i nederste etage
en garage, der stiller meget store krav til husejerens kørefærdigheder. Paul er utrolig hjælpsom med at fragte både damer og
deres haveaffald, så tit går turen med fyldt trailer bag bilen til
containerpladsen, hvor han læsser af i småt brændbart.

SUCCES, SUCCES
I sidste nummer af BrylleBorgeren kunne vi læse om Astrids og
Nannas forsøg på at oprette en klub for gående – ”Gang i Brylle”.
I dette nummer af bladet kan vi glæde os over, at initiativet
mere end lykkedes. Op mod 15 glade personer har taget denne
sunde motionsform til sig. De mødes mandage og torsdage kl.
10 uden for vor Dagli´Brugs. Vandreturene er steget i længde til
ca. 6-8 km. I denne tid er det dejligt at følge forårets udvikling, og
turene giver også gode muligheder for at hyggesnakke. Det kan
undre, at det kun er kvinder, der har tilmeldt sig denne fredelige

Ingen ævlen
og kævlen!

Så skal vi
da ikke ud at
handle ind!

motionsform. Jeg har spurgt et par mænd, der har koner med
i vandregruppen, om, hvorfor de selv ikke er med, og hvad de
synes om, at deres koner er ude at vandre? Det kom der nogle
lystige svar ud af.
Det forlyder fra gruppen, at der er plads til flere. Lyt derfor til
opfordringen – meld dig til, få sund motion, en dejlig naturoplevelse og oveni en god snak.
Ole Sand

Så har jeg tid
til min hobby

Så er der
fred og ro
sålænge!
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Beboerforeningen
for Brylle og Omegn
På bestyrelsens vegne vil jeg gerne takke de mange husstande,
der allerede nu har valgt at blive medlem i 2015. Det er til stor
hjælp og et godt økonomisk grundlag for vores aktiviteter.

Har du ikke nået at betale de
125 kr. i kontingent for 2015,
kan du nå det endnu.

Beboerforeningen

Vi har som bekendt uddelt et girokort til hvert husstand i april
måned, som du fortsat kan bruge til at betale dit medlemskab
med.
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Netbank overførsel:
Reg. nr. 6810 - konto nr. 1193602
(Husk at anføre gadenavn og husnr.)

Hele grundlaget for foreningens aktiviteter er medlemskontingentet. Vi har brug for så mange medlemmer som muligt for at
vi fortsat kan arrangere fællesspisning i forsamlingshuset, Skt.
Hans på det grønne, vedligeholde legepladsen og foreningens
udlejningsting og vi vil selvfølgelig også gerne fortsat kunne støtte
op om Brylles flotte lokalblad ”BrylleBorgeren” og meget mere.
Ting der alle er med til at gøre denne lille by til et godt sted at bo.

Netbank via Girobetaling:
Kort nr. +73 +86411261
(Husk at anføre gadenavn og husnr.)

Venlig hilsen
Formand Tommy Dalgaard

Som medlem af BBF får du de absolut billigste priser på leje af foreningens udstyr. Ikke medlemmer har dog også mulighed for
at leje. Ved udlejning kontakt Udlejningschef Carsten Damsgaard, mobil 4042 3797 eller Mads Hansensgade 12.
UDSTYR	Medlem weekend	Medlem uge	Ej medlem weekend	Ej medlem uge
9M udtræksstige

50,- kr.

100,- kr.

100,- kr.

200,- kr.

Pælebor

50,- kr.

100,- kr.

100,- kr.

200,- kr.

Havetromle

50,- kr.

100,- kr.

100,- kr.

200,- kr.

Telt 6 X 6 meter

400,- kr.

700,- kr.

700,- kr.

1.000,- kr.

Telt 6 X 12 meter udlejes efter aftale — Begge telte er meget solide med sider og bundrammer
Borde & stole op til 65 personer ( hvide plastikhavemøbler) pris efter aftale
Lyskæde 3 X 10m
( nye diodepærer)

75,- kr.

100,- kr.

150,- kr.

200,- kr.

Gulv til telt

300,- kr.

600,- kr.

600,- kr.

1.000,- kr.

Grill (2 størrelser)

100,- kr.

200,- kr.

200,- kr.

400,- kr.

Det kunne være din ide, der kommer til live næste gang
Går du rundt med en god ide til en aktivitet eller et arrangement, som du har svært ved at få sat i søen, så prøv at
kontakte Beboerforeningen. Vi efterlyser nemlig personer, der
vil være ”projektledere” på deres egen ide. Vi skal nok hjælpe
alt det vi kan, både økonomisk og praktisk.

bare ved at komme med gode ideer til, hvad der skal ske her
i byen. Har du forslag eller en god ide, du synes, kunne passe
lige til Brylle, eller har du hørt om noget, som har været en
succes andre steder, så send endelig en mail med ideen til
undertegnede.

Et godt eksempel på en succes er f.eks., da Anette og
Hanne efter eget initiativ fik startet fællesspisning i forsamlingshuset. Det en succes og er nu et fast indslag i BBF’s
program.

Så har du gode ideer, som du brænder for at
få sat i søen, så sig endelig til, så vi kan få
set på, om det er noget, vi kan hjælpe til
med.

Men du kan som lokal borger også hjælpe os rigtig meget

Med venlig hilsen
Formand Tommy Dalgaard
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Beboerforeningens

generalforsamling
Deltagerne var den samlede bestyrelse, revisor samt nogle få
medlemmer. Hermed et lille resume af formandens beretning.
Omdrejningspunktet for bestyrelsens arbejde er beskrevet i
vedtægternes §1, nemlig at varetage beboernes almene interesser til skabelse af et godt og meningsfyldt miljø. Det er også
det, vi arbejder efter.
Vi skal fortsat huske at sprede budskabet om, at vi er en forening,
hvor alle er meget velkommen til at deltage. Man behøver jo nødvendigvis ikke at være med i bestyrelsen for at deltage i arbejdet,
hvis man har lyst, kan man jo vælge at tilbyde sin hjælp til enkeltstående arrangementer, som f.eks. Skt. Hans, fællesspisning eller
den årlige arbejdsdag på legepladsen. Det vil være en stor hjælp.
Men takket være den store indsats fra bestyrelsesmedlemmer og
projektledere er det lykkes os at holde godt liv i foreningen. Vi har
bl.a. holdt Skt. Hans, vedligeholdt legeplads, udlejet lyskæder &
telte, opsat nye borde/bænkesæt på det grønne, rejst flag på konfirmationsdagen, bidraget til BrylleBorgeren, afviklet fællesspisninger i forsamlingshuset, sammen med landdistriktskoordinator
Steen Søgaard deltaget i det lokale arbejde for at styrke lokalområder og landsbyer i Assens Kommune, og så understøtter vi med
div. materialer og lignende Bente Paulli og Henrik Gabs arbejde i
ambassadørordningen.

• Dame &
herre klip
• Følger
tidens
trends
• I konstant
udvikling
• Høj
kvalitet
• Gerne
tidsbestilling

SALON

AGERTOFTEN 14

HERDIS
BRYLLE
14

64 75 20 88

Onsdag den 29. april på Brylle Skole

Vi er taknemlige for, at virksomhederne i Brylle er meget velvillige
til at bidrage med hjælp, når vi har brug for det, hvad enten det
er Brugsen, som nu glædeligvis er genopstået af asken, eller de
lokale vognmænd og deres maskinpark eller andre frivillige. Herfra
skal lyde stor tak for det.
Vi har nu omdelt girokortene for i år og håber, at brylleborgerne nu
tager opfordringen op og betaler deres årlige kontingent. Det kan
betales via girokort, netbank, bankoverførsel eller direkte til formand eller kasserer. Tak til dem der allerede har betalt kontingent.
Af fremtidige aktiviteter er vi allerede booket af Rytterskolens venner til det store arrangement grundlovsdag d. 5. juni på Rytterskolen - hvor vi skal sætte telt op og stå for salget i boden. Vi er også
i gang med at planlægge fællesspisning i teltet til Skt. Hans, og vi
har allerede aftalt med borgmesteren, at han holder båltalen.
Bestyrelsen er aktiv og velfungerende og stor tak til bestyrelsesmedlemmerne for det. De, der var på valg, og som genopstillede,
var Anette Clemmensen, Henrik Gabs og Bjarne S. Andersson,
som alle blev genvalgt, og der blev valgt et nyt bestyrelsesmedlem,
nemlig Christian Rasmussen fra Fuglebakken, der lige er flyttet til
byen. Tillykke til alle og velkommen til Christian.
På bestyrelsens vegne
Formand Tommy Dalgaard

Brylle Private...

Brylle Private Børnehave
- også for forældrene
Når vi som forældre skal vælge børnehave til vores dejlige
rollinger, så gør man sig utrolig mange overvejelser! Mange
tanker går på det faglige personale, børnehavens rammer, antallet af børn, rummeligheden men også nærheden. Og lige præcis
nærheden mærker man som forældre med det samme i Brylle
Private Børnehave mellem børn, pædagoger og forældre.
Vi flyttede til byen for 3 år siden, og er blevet glædelig overrasket over Brylles gæstfrihed, men i særdeleshed også det store
engagement der er for lokalsamfundet. Og det er takket være
disse ildsjæle, at Brylle Private Børnehave er blevet en realitet.
Vi har været med helt fra start, da den var kommunal og senere
til privat børnehave, da vi vægtede det lave antal af børn, roen
og de små, tætte rammer højst. Hvilket har betydet, at i starten
var der en del renoveringsarbejde inden opstart i privat regi, som
alle forældrene og de fantastiske frivillige har stået for. Vi har
haft travlt, og det er blevet til mange timers arbejde, men også
virkelig mange hyggelige og sjove timer sammen.
Der er et utroligt godt sammenhold blandt forældre, og der er
altid mange, som deltager til kaffemøder, officielle arrangementer, arbejdsweekender, arbejdet i støtteforeningen og i bestyrelsen som jo har det overordnede ansvar for børnehaven sammen
med lederen Rikke, der står for den daglige drift. Og selvfølgelig
også alle de små ting, som gør hverdagen sjovere for ungerne,
som maddage, legetøj og udflugter. Det er fantastisk at se som
forældre - hvordan ris og ros tages til sig, og at der hurtigt arbej-

des efter forbedringer eller nye tiltag, da alle kun ønsker at drive
den bedste oase for byens børn.
Som forældre er det vigtigste at se og mærke de fantastiske
ansatte, som altid er i dejligt humør, altid hilser på både børn og
voksne, smiler, krammer, leger og yder den bedste omsorg for
vores børn. Det gør, at man som forældre mærker det tætte sammenhold blandt børn og pædagoger, og det smitter - så alle føler
sammenholdet og nærheden. Det er jo en fantastisk ting at give
videre til vores børn, og jeg som forældre vil selvfølgelig hjælpe
med alt, jeg kan.
Brylle Private Børnehave udskiller sig, fordi vi som forældre i
samarbejde med lederen og det øvrige personale er med til at
bestemme rammerne for vores børns hverdag.
Så det er ikke kun blevet en børnehave til vores børn, men
også en børnehave, hvor vi som forældre hilser, snakker og er
engageret i arrangementer, arbejdsdage, bestyrelsearbejde og
vores børns hverdag.
Personligt tager det altid lige 5 minutter mere at aflevere/hente
mit barn, da der altid er nogle forældre eller pædagoger at få en
hygge snak med. Og hvad ligger mere naturligt, end at lillesøster
også starter der, når hun er helt tryg ved børnehaven allerede.
Glade børn er lig med glade forældre.
Pernille Paarup – mor til August og bestyrelsesmedlem

Brylle private børnehave
holder 1 års fødselsdag
lørdag den 8. august kl. 10-14.
Alle er velkomne til at kigge forbi og
være med til at fejre børnehaven.
Man har mulighed for at købe
mad til 50 kr. pr. voksen.
Send gerne en sms med antal
tilmeldte til Rikke på
tlf. 53 60 71 15
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Rasmus Nøhr
Havefest
Danmarks
smukkeste
havefest

Tommerup Rideklub

26. juni
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Som man kunne læse i sidste nummer af Brylleborgeren, har en
havefest med Rasmus Nøhr været i støbeskeen. Der har efterfølgende været en del planlægning, og det er nu fastlagt, at
Rasmus Nøhr m/band afholder koncert fredag d. 26/6-2015.
Tommerup rideklub og dens støtteforening er arrangører, og
koncerten afholdes i klubbens faciliteter samt Manngårdens
have på adressen Toftevej 50, Render, 5690 Tommerup.
Rideklubben har lagt op til en rigtig familiedag/-aften, hvor både
børn og voksne er velkomne. Der er gratis adgang til dette arrangement!
Rasmus Nøhr afgiver koncert to gange i løbet af eftermiddagen
og aftenen. Derudover vil lokale bands spille i pauserne, ligesom der vil være aktiviteter som ”Store Bagedyst” m. Rasmus
Nøhr samt en professionel bager som dommere, ponyridning,
en tryllekunstner for de mindste, boder m. udstillinger af lokale
kunstnere m.m – Andre tiltag er velkomne, så har man en god
ide, er man velkommen til at kontakte os.

Der vil være mulighed for at købe forskellige former for mad og
drikke, kaffe, kage, is m.m under hele arrangementet. Omkring
kl. 18.00 serveres en varm ret. Alt sammen til rimelige priser.
Eventen kan følges på facebook på adressen ”dk’s smukkeste
havefest Tommerup” eller på rideklubbens hjemmeside
www.tommeruprideklub.dk.
Der opfordres til, at man tilmelder sig på en af disse sider, så
arrangørerne kan få en fornemmelse af antallet af deltagere.
Tilmelding kan også ske på tlf/sms 40 36 77 81 (Kjeld Frederiksen) eller 21 66 84 13 (Lene Nygård Thomsen).
Arrangørerne håber, at rigtig mange vil lægge vejen forbi Render d. 26. juni og bidrage til en hyggelig dag med god stemning.
Venlig hilsen Kjeld

www.tommerup-rideklub.dk

Verninge Husflid

Filt
Strik
Pileflet
Rollespil
Smedning
Trædrejning
Keramik/Raku
Smykkeværksted
Børsteværksted
Morgenyoga
Stenhugning
Malekursus
Knivmageri
Birkebark
PaPIrflet
Tegning

Kreative dage 13.-17. juli
Fælles hver dag
Morgensamling kl. 9.45 i cafeen
Undervisning fra kl.10-15
Frokostpause kl 12-13

Torsdag
Fællesspisning og underholding. Kl. 15 hjælpes vi alle
med at gøre klar til fællesspisning. Der er underholdning
efter spisningen.
Der kan købes billetter til spisningen, også gæstebilletter
(voksne 110 kr. - børn 5-14 år 55 kr.) Alternativt kan man
selv medbringe sin mad.

Fredag
Udstilling og afslutning. Undervisningen slutter kl. 12.
12.30 - 13.30 arrangerer alle udstilling
13.30 - 15.00 Udstilling (offentlig åben)
15.00 - 15.15 samlet afslutning og tak for denne gang
Vigtigt: Alle hjælper med at tage udstillingen ned og med
at sætte borde m.m. på plads.

Valg af værksteder

Værkstedet vælges for alle fem dage. Børn under 10
år skal være ifølge med en voksen, hvor ikke andet er
beskrevet.

Deltagerbetaling

Voksne 900 kr.
Børn indtil 18 år 450 kr.
Udover deltagerbetaling afregnes forbrug til underviser.

Tilmelding senest 1. juni

Tilmelding gerne via vores hjemmeside:
www.verninge.husflid.dk
eller på tlf. 6476 2294
Først i juni udsendes mail/brev med bekræftelse og
indbetalings-oplysninger.
15. juni er sidste betalingsfrist.
Fordelingen på holdene sker efter “først til mølle”.

Er der spørgsmål, så kontakt

Bente Eriksen, tlf. 6476 2294. Træffes bedst aften.
Træffer du os ikke - lyt til vores telefonsvarer.
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AffaldsindsaMLING
I BRYLLE OG OMEGN
Torsdag d. 16. april deltog eleverne fra Brylle skole i den landsdækkende affaldsindsamling, som Danmarks Naturfredningsforening stod bag.

- et
fælless
kab

På skolen er vi af den opfattelse, at der er megen læring i at deltage
i et sådant landsdækkende arrangement. Håbet er også, at vore
elever bliver bedre til ikke at smide så meget i naturen, som deres
forældre gør. Dette håb kan selvfølgelig kun realiseres, hvis der er
affald at finde. Og var det så det?
Ja, der var masser af affald. I alt samlede eleverne 227,65 kg
affald. Det fylder rigtig meget, hvilket også fremgår af billederne.
Skolens 5. klasse, som bl.a. samlede affald omkring Det Grønne
Område, samlede alene 52,8 kg. Eleverne var rystet over, hvad
de fandt af affald i hegn og buske. 3. klasse samlede på Gundestrupvej, og her var der alene 33,3 kg affald at finde.
Noget af det, som er vanskeligst at nedbryde i naturen, er aluminiumsdåser, og dem var der mange af. Eleverne samlede i alt 443
dåser, hvoraf kun de 35 var med pant. Flest dåser blev der fundet
på Toftevej fra Forsamlingshuset og ud mod Render. Her lå dåserne
spredt i begge sider af vejen, så det er åbenbart på vej til arbejde
og på hjemturen, at bilisterne er tørstige, og smider dåserne ud af

vinduet – rystende. Klasserne samlede ind klassevis og havde hver
sin rute. På alle ruter var der placeret en sølvsko. Hvis en elev fandt
sølvskoen, udløste det en præmie. Alle sølvsko blev fundet.
Det var en dejlig, men også sørgelig dag (alt for mange kg affald).
Vejret var godt, og eleverne hyggede sig og fik lov til at blive forarget.
Eleverne fra de to børnehaver samarbejdede om at finde affald, og
på en tur op forbi kirken og rundt i Krybilyparken blev det til 24 kg
affald.
Efterfølgende fik skolens 6. klasse en ekstra belønning fra Danmarks Naturfredningsforening på 500 kroner. De var den 6. klasse,
som havde samlet mest affald i Assens kommune.
Eigil Kristensen

Indskolingen
lavede musical

Hvert år afholder Brylle skole to skolefester – det er der ikke mange skoler,
som gør, men det gør vi altså.
I uge 12 og 13 var det de tre yngste klasser på skolen, som forberedte skolefesten og underholdningen. Lærerne, som er tilknyttet indskolingen, havde
besluttet, at de ville lave en musical sammen med eleverne – en
musical, hvor alle 86 elever skulle deltage. Det er en
kæmpe opgave.
Vi turde kun at kaste os ud i kampen, fordi vi vidste,
at vi fik hjælp af PAU-studerende fra Odense.
De havde i samarbejde med os og deres lærere
forberedt, hvordan den opgave skulle gribes an. Vi
havde i fælleskab fundet ud af, at temaet skulle være:
Magiske Verdener.
De studerende fra PAU-uddannelsen, deres lærere, indskolingslærerne og 86 elever startede projektet mandag i uge 12
og fik i løbet af to uger skabt fire forestillinger – aldrig
set før på Brylle Skole i nyere tid.
Det blev forestillinger med prinsesser, uhyrer, rumfartøjer, dansere, sangere, trylleri, magi og meget
mere. Helt fantastisk.
Forældrene skulle altså til skolefesten se FIRE forestillinger, som blev spillet FIRE forskellige steder på skolen. Det
var magisk i sig selv at få forældrene til at cirkulere mellem de fire forestillinger, men det lykkedes.
Uden hjælp udefra var det aldrig lykkedes. Det var desuden elevernes egne
historier og ideer, som blev spillet fra de FIRE scener. Et på alle måder fantastisk projekt, og vi sender endnu en hilsen til PAU-uddannelsen for deres hjælp
og ihærdighed.
Brylle skoler satser også i årene fremover på at samarbejde med PAU-erne.
Det giver så meget til os og til dem, og vores elever glæder sig hver gang til,
at PAU-erne kommer på besøg.
Eigil Kristensen
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Vuggestue
børnehaven

Agerholm

agerholm

Foråret har for længst holdt sit indtog på Agerholm, og dermed
leves livet stort set udenfor hele dagen, ligesom mange pædagogiske aktiviteter også er flyttet udendørs, og vi naturligt inddrager alle de muligheder, vi har på gården.
Vi har lige holdt arbejdsdag med mange aktive forældre og
børn, hvor vi fik ordnet en masse ting på legepladsen, så alt nu
i endnu højere grad kan holde til de næste mange måneders
slid, og i det hele taget fremstår lækkert og indbydende.
Ombygningen er
i fuld gang, og
indtil videre holder
tidsplanen, hvor
vi regner med at
kunne indvie vores
nye grupperum,
garderobe og
børnebadeværelse
til juni.
Der er larm og håndværkere, og det kan være lidt sværere
at få en parkeringsplads, når man afleverer/henter sit barn,
men børnene i både vuggestue og børnehave synes, det er
superspændende at følge med i, og håndværkerne er søde til
at snakke med børnene, når de står ved hegnet og kigger ind i
stalden, så alt i alt går det rigtig fint.
Det toårige forskningsprojekt Fremtidens Dagtilbud, som børnehaven er en del af, afslutter snart sit 1. år. Den sidste 5-ugers
periode er temaet ”natur” og de temaer, som børnehaven
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arbejder med i forbindelse med projektet, arbejdes der også
med i vuggestuen, således at tingene hænger sammen for alle
i Agerholm, hvadenten man er 1 eller 6 år.
Projektet med skolehaver er i fuld gang. Vi samarbejder med
skolen om et stykke jord nederst på Agerholms mark, som er
blevet pløjet og harvet og nu er tilsået. Vi glæder os til at følge
med i, hvad der kommer op af jorden.
Vi har en masse kaninunger, så hvis nogen kunne tænke sig
en eller flere kaniner, så er I velkomne til at komme forbi!
Landsbyordningens facebookside er oppe at køre – den
hedder ”Brylle Landsbyordning”. På denne side, finder I opdateringer om stort og småt, billeder og i det hele taget ting fra
hverdagen. Gå endelig ind og ”synes godt om”, så I får besked
om de sidste nye statusopdateringer.
Til sidst: husk at alle altid er velkomne på vores dejlige legeplads i f.eks. weekenden. Tag gerne kaffen eller madpakken
med og lav en hyggelig udflugt. Her er masser af frisk luft, højt
til loftet, dyr og sjove aktiviteter for børn og barnlige sjæle.
På Vuggestuen og Børnehaven Agerholms vegne
Dorrit Arnecke

Agerholm
...var en stor dag for min søn Laurits. Han havde glædet sig
rigtig meget, fordi vi havde talt meget om det, og desuden leget
og hygget på den virkelig inspirerende legeplads i weekenderne, således at stedet kunne blive plantet i Laurits’ bevidsthed.
Det var uomtvisteligt også en særdeles stor dag for mig. Der
var op til mange, for mig, helt naturlige tanker og spørgsmål om
hans opstart – ville han falde til? Ville han formå at lege med
de andre børn på et meget større areal, end han var vant til ved
dagplejen, og hvis ikke, ville han så få hjælp til det? Ville pædagogerne tage sig ordentligt af ham? Ville der være fornuftige
pædagogiske tanker bag børnehavens måde at arbejde på?
Og hvad med mulighederne for både at lege og udforske livet
udenfor, og ligeledes alle mulige aktiviteter indenfor?

dagoger). Det er rart at opleve, hvordan venskaber bliver dyrket,
og aktiviteterne er tilpasset det, som børnene evner at deltage
i, uanset om barnet er tre eller fem år. Jeg synes bestemt,
personalet har et stort potentiale, som de alle udnytter til
børnenes bedste.
Slutteligt vil jeg også rose forældrestaben i børnehaven.
Jeg oplever som ny forælder stor imødekommenhed fra de
forældre, der har en endnu større erfaring med børnehavelivet,
end jeg har.
Med venlig hilsen og på gensyn i Agerholm!
Hanne Winther, mor til Laurits

at starte...

at starte i
børnehaven

Jeg kan med hel sikker ærlighed skrive her, at alle mine tanker
og/eller bekymringer for ovenstående heldigvis blev gjort til
skamme! Jeg oplevede et trygt, dynamisk og hyggeligt miljø. Det
er implicit, at der selvfølgelig er tidspunkter, hvor der er mange
jern i ilden, og tingene går lidt stærkt, men dette i en grad, jeg
sagtens kan stå inde for, og vi er altid trygge ved at aflevere
vores søn i børnehaven.
Når vi herhjemme taler om, hvad der er sjovt ved at være i
Agerholm, svarer Laurits: ”Det er sjovt at lege og grine” og
”Ditte og Charlotte er søde og ikke sure” (Laurits’ stuepæ-
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INVITATION
TIL FESTLIGHOLDELSE AF

grundlovsdag i brylle

100 årsdagen for indførelsen af kvindernes valgret
Program:
13.00	Dagen starter under
kvindeegen med
musik
13.30	Festgudstjeneste
14.30	Fest i Rytterskolens
have
17.00	Slut

Alle er velkomne!
5. juni 1915 er dagen, hvor kvinderne fik valgret og ret til at
stille op til Folketing og Landsting. Inden da var politisk medborgerskab kun forbeholdt mænd over 30 år med egen husstand. Resten af befolkningen havde ingen politiske rettigheder. Loven trådte dog først i kraft 1918 grundet 1. Verdenskrig.

Festlighederne indledes kl. 13 under Kvindeegen, hvor det 20
mands store Odense-Korup Brassband spiller. Derfra går vi til
kirken, hvor vores præst, Dorthe Terp Dahl, kl. 13.30 holder en
festgudstjeneste. Blæserne spiller præ- og postludium og spiller
også til salmerne.

I Rasmus Andersens bog fra 1999 ”Brylle Sogn i 1900-tallet”
kan man på side 23 i afsnittet om 1. Verdenskrig læse: ”Af
større begivenheder kan nævnes, at kvinderne fik valgret ved
grundlovsændring af 5. juni 1915. I Brylle plantedes der i den
anledning en grundlovseg i anlægget, hvor der tidligere havde
været gadekær”. Bogens forsidebillede viser kvindeegen.

Fra kl. 14.30 fester vi i Rytterskolens have. Dorthe Terp Dahl er
konferencier og leder slagets gang. Lone Akselsen, Brylles byrådsmedlem, holder grundlovstalen. Beboerforeningen har sat
telt og højttalere op, og Boldklubben har hentet stole og borde
i Fritidscentret. Fra en række boder, sælger Beboerforeningen
øl, vand og grillpølser med tilbehør. Der vil også være kaffe og
kage.

Og netop under Kvindeegen i det tidligere landsbyens gadekær
markerer Rytterskolen 100 års jubilæet for kvindernes valgret.
Egen har i løbet af de 100 år vokset sig stor, bred og smuk, og
den ses tydeligt, når man nærmer sig Brylle fra alle 4 verdenshjørner.

Det bliver en stor festlig sammenkomst, hvor alle Brylles foreninger, institutioner og klubber er på banen. Undervejs giver
blæserne og Seniorkoret flere numre, og vi skal også alle synge
med på en række udvalgte sange.
Ole Sand
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Indførelsen af kvinders valgret i 1915 blev første etape på en
række forbedringer i kvindernes kamp for ligestilling.
I de følgende år følger en række andre forbedringer for kvinderne. I 1921 får de adgang til det offentlige arbejdsmarked på
nær militær og kirke, i 1926 fjernes mandens ret til at udøve
hustugt, i 1947 bliver aldersrenten lige stor for begge køn,
i 1966 frigives P-pillen, og i 1978 vedtages loven om ligebehandling af kvinder og mænd på arbejdsmarkedet.
I dag har vi både en kvinde som regent og en kvinde
som statsminister.

Arbejdsdag

i Brylle Fritidscenter
Den 25. april oprandt den årlige arbejdsdag i Fritidscentret,
hvor der foretages renovering af parkeringspladsen, (dette var
heldigvis i forvejen udført i forbindelse med kloakeringsarbejde),
diverse oprydningsarbejder samt først og fremmest klargøring af
tennisbaner.
Dagen startede som sædvanlig kl 9.00 med morgenmad til de
fremmødte, hvorefter arbejdsopgaverne blev fordelt.
Tennishuset trængte til maling, så heldigvis var Bodil, Rikke og
Betty mødt op og tilbød at klare dette arbejde, og vi må sige, at
det pyntede.
Selve arbejdet med tennisbanerne var tyvstartet i løbet af ugen,
hvor Mogens P, Hans G og Arne havde fjernet brædderne på
linjerne, skrabet grus af, lagt nyt ud og fordelt dette, derfor
havde Mogens P og Hans G fået fri lørdag.

De resterende arbejder, der skulle udføres, var bl.a. opsætning
af resultattavler, montering af vandingsanlæg samt udlægning
af slanger, og til dette arbejde havde Arne fået stillet en voksenlærling til rådighed (John), og når han får lært at håndtere de
forskellige værktøjer, vil han helt sikkert blive en stor hjælp?
(Hvor var vores gamle voksenlærling Ole Sand???)
Mogens R udskiftede låse på tennisbaner og i tennishus, så
tennisspillerne skal huske at have skiftet/ombyttet nøgler.
Finn H klarede øvrigt forefaldende arbejde.
Arbejdsdagen sluttede ca kl. 13.30 med en god
frokost til de fremmødte, hvor Fritidscentret
selvfølgelig var vært som tak for veludført arbejde.
Arne Roger
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Vigtige telefonnumre
i Brylle og omegn
Beboerforeningen Brylle
Formand
Kasserer
Bestyrelsen

Tommy Dalgaard
Bjarne S. Andersson
Henrik Gabs
Carsten Damgaard
Christian Rasmussen
Annette Clemmensen
Hanne Winther

tommydalgaard@mail123.dk
bjarne.s.andersson@hotmail.com
gabs@henrikgabs.dk
c.d.s@mail.dk

29 46 63 53
29 80 51 12
40 88 18 80
40 42 37 97

anettebrolykkepedersen@yahoo.dk
hannew@ofir.dk

25 70 16 98
27 14 19 76

vigtige Telefonnumre

Brylle Boldklub
Formand
Seniorformand
Ungdomsformand
Kasserer
Sekretær
Bestyrelse
Webmaster

Poul Krog
poulmkrog@sport.dk
Mads W. Rasmussen
madswrasmussen@live.dk
Kent Kirkegaard
kirkegaardkent@gmail.com
Leif Kristensen
leif@proaccounts.dk
Lars Rasmussen
brylle23@hotmail.com
Henrik Østergaard
kroggaardsvej@hotmail.com
Johnny Godbergsen
johnnygodbergsen@hotmail.com
Lars Christiansen		

23 83 41 62
23 71 08 70
26 91 17 69
51 89 26 89
50 47 48 94
26 28 38 69
29 43 44 49
63 76 86 99

Brylle Forsamlingshus
Formand
Udlejer

Kai Hou
Irene Hou

formand@brylle-forsamlingshus.dk		
info@brylle-forsamlingshus.dk
64 75 16 57

Mogens Rasmussen
Henning Berg
Finn Henriksen
Arne Roger Nielsen
Carsten Olsen

mprasmussen48@gmail.com
h-berg@email.dk
finnbhenriksen@sol.dk
arneogbetty@gmail.com
foxolsen@youseeme.dk

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

Birthe Beyer
Kim Hansen
Judith Freltoft
Birthe Sørensen
Christian Møller Pedersen

bbeyer@mail.dk
kim.fireball@gmail.com
jufr@live.dk
birthesoerensen@gmail.com
cmpedersen89@hotmail.com

50 59 00 64
40 23 91 28
27 48 27 48
24 46 38 56
41 17 83 60

Marie Krusell Howitz
Gitte Søderholm Roger
Mette Flintholm
Gitte Søderholm Roger
Mette Flintholm
Mette Wandrup
Kalle Bøgh
Kim Holst

formand@bryllegymnastik.dk
naestformand@bryllegymnastik.dk
kasserer@bryllegymnastik.dk
badminton@bryllegymnastik.dk
gymnastik@bryllegymnastik.dk
gymnastik@bryllegymnastik.dk
webmaster@bryllegymnastik.dk
brylleborgeren@bryllegymnastik.dk

40 75 85 54
20 16 70 00
22 31 76 10
31 52 24 66
22 31 76 10
28 71 37 92
29 80 20 40
61 26 38 78

Trine Traun
Trine Traun
Dorrith Arnecke
Jonas Borch Jensen

brylleskole@assens.dk
brylleskole@assens.dk
doarn@assens.dk
jonasb@bmb.sdu.dk

64 74 65 75
64 74 65 83
64 74 66 72
29 90 84 34

Vagn Top
Eva Hansen
Birthe Sørensen
Inge Sand
Mette Krogsgaard
Mette Østergaard
Dorthe Terp Dahl
Kristian Skytte

vagn@ferie-fyn.dk
evahansen141@gmail.com
birthesoerensen@gmail.com
sand@mail123.dk
mettejanus@c.dk
meost.fro@gmail.com
DTD@KM.DK
graverbrylle@gmail.com

22 47 07 77
21 75 07 57
24 46 38 56
23 23 00 43
21 96 17 15
29 21 42 80
64 75 13 17
40 37 29 52

Leder
Formand for bestyrelsen

Rikke Feldborg Johannesen
Jacob Andersen

leder@bryllebh.dk
info@bryllebh.dk

53 60 71 15
61 28 79 52

Landsbyambassadør

Bente Paulli

bente@paulli.net

64 75 15 07

Brylle Fritidscenter
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Bestyrelse

Brylle FDF
Formand
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Rep. Fra menighedsrådet
Kredsleder

Brylle Gymnastikforening
Formand
Næstformand
Kasserer
Badminton
Gymnastik
Hjemmesiden
Brylleborgeren

Brylle Landsbyordning
Leder af landsbyordningen
SFO
Agerholm Børnehave og vuggestue
Bestyrelsesformand

Brylle Menighedsråd
Formand
Næstformand, kasserer
Kirkeværge
Kontaktperson
Sekretær
Medlem
Sognepræst
Graver

Brylle Private Børnehave

Tommerup Rideklub
Daglig leder
Formand
Kasserer
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Kjeld Frederiksen		
Stine Borgesen
stine@michaelsmaskinstation.dk
Tina Hein Lauridsen
tinahein24@gmail.com

40 35 77 81
28 10 30 34
41 41 08 24

BIRGIT CLAUSEN

- ET KUNSTNERPORTRÆT
Vi har heldigvis
mange udøvende
kunstnere i
Brylle. En af dem
er Birgit Clausen.
Hun har gennem årene flittigt
udstillet, også
her i Brylle, men
først nu er hun
blevet en af vore
egne, idet hun
i 2014 slog sig
ned i Solkrogen.
Det og hendes
store kunstneriske kvaliteter gør hende selvskreven til at blive portrætteret
i BrylleBorgeren. Ud over at mange kender til hendes billeder,
måske mest til hendes akvareller, fik vi, der hørte hendes foredrag i
Sognehuset i januar 2015, et godt indblik i hendes opvækst fra en
lille undertrykt pige, der ikke havde selvtillid, til den person hun er
i dag - dybt engageret og meget kompetent i sit kunstneriske virke.
Med dette portræt håber jeg, at mange flere vil lære vor billedkunstner at kende. Jeg besøgte Birgit midt i april i hendes hyggelige
hus i Solkrogen, hvor hun er meget glad for at bo. Det følgende er
uddrag fra det, Birgit fortalte mig.
Det betød meget for Birgit Clausen, at en formningslærer gjorde hende opmærksom på hendes
åbenlyse anlæg for både at tegne og klippe samt
lave keramikfigurer. Da Birgit blev gift, fik hus og
børn var der ikke tid til de kunstneriske sysler. Det
var først, da hun var sidst i trediverne, og sammen

med en veninde besluttede sig til at deltage i et akvarelkursus
på Ryslinge Højskole, at hun fik sit egentlige skub ind i kunstens
verden.
Takket være en lærer på kurset, Ole Finderup, blev hun vakt
for akvarelmaling. En hel ny verden foldede sig ud for hende.
Tegnekunsten mestrede hun, så for hende drejede det sig kun
om at lære akvarelteknikken. Det var noget helt specielt, der her
åbnede sig. Efter dette kursus var Birgits kunstneriske løbebane
bestemt. Det var akvarelmaling, en disciplin meget få dyrker.

Motiverne er naturens egne. Birgit søger ud i naturen på steder,
hun falder for. Her sidder hun i timevis og funderer, falder ind og
fornemmer. Så ridser hun meget nøjagtigt det valgte motiv op,
og derefter bliver der lagt farve på. Birgit bruger
kun en enkelt palet med 9 farver, ingen grøn
f.eks. De grønne nuancer blander hun ud fra
Vil du
blå og gul. Det er en kunst at blande farverne,
vide mere om
så de rette toner kommer frem. Birgit gør meget
Birgit Clausen, kan du
ud af at gengive motivets autenticitet så korrekt
gå ind på hendes
som muligt. Langt fra alt lykkes, og så må det
hjemmeside
kasseres, idet akvareller ikke kan omgøres.

www.birgitclausen.dk

Ud over at male, når tiden og pædagogarbejdet
tillader det, underviser Birgit også i akvarelmaling og tegning. Birgit har afholdt mange udstillinger, både alene og sammen med andre. Hun
har gennem en årrække udført
forsiden på Tommerup og
Broholm kirkeblade. Hun holder
foredrag om akvarelmaling, og
det er også blevet til en lærebog
i akvarelmaling.
Du er velkommen til at ringe til
hende på 24485159 og træffe
aftale om at se hendes kunst.
Ole Sand
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Erindringer fra da

Brylle Brugsforening lå på Toftevej 6
Hauggaard på kontoret (1964)

sammenhold med stort kendskab og interesse for hinanden. De
ansatte boede på to værelser oven over lageret. Deres indgang
var der, hvor vi nu har bagindgang. Værelserne var uden nogen
form for komfort, og derfor var vores hjem også deres. Vi husker
tilbage på mange hyggelige stunder om aftenen, hvor dagens
oplevelser i butikken blev diskuteret med smil og latter - og god
mad kokkereret af min kone.
Der var ingen fra det gamle personale til at hjælpe os i gang. Vi
måtte finde ud af de mange nye ting selv, men det gik ved fælles
hjælp.

erindringer

Mit første møde med Brylle Brugs går 51 år tilbage. Uddeler
P. Fink skulle på pension, og man søgte derfor en afløser, gerne et
uddelerpar. Jeg var på det tidspunkt uddeler i Melby brugsforening ved Bogense, en mindre butik som Anna Marie og jeg
passede sammen med en lærling.

Vi overtog Brylle Brugs midt i et regnskabsår. Ved sådan en lejlighed skal der gøres status, og mange ting skal være på plads. Der
var god hjælp til at tælle varelageret op ved overdragelsen fra den
tidligere uddeler. Ved optællingen deltog bestyrelsen, regnskabsfolk fra Forenede Danske Brugsforeninger (F.D.B), Finks og mine
medhjælpere.

Der var omkring 35 ansøgere til stillingen i Brylle, så konkurrencen var hård. Men jeg var heldig at valget faldt på mig som uddeler, og Anna Marie skulle hjælpe i butikken sammen med de
øvrige ansatte. Vi kom til Brylle i 1964.
Rødstensbygningen på Toftevej 6 blev bygget i 1907. Bygningen
indeholdt dengang butik, grovvarelager og en forsamlingssal. Da
forretningen en del år senere (1973) flyttede hen på Hyldegårdsvej, købte Anna Marie og jeg bygningerne og ændrede dem til
privatbolig.
Langs med Toftevej i forbindelse med butikken lå et ældre gulpudset hus med rødt tegltag. Det var den oprindelige brugs fra
1893 (se billede). Det var vores bolig i de første ti år i Brylle. Boligen var gammel og nedslidt. Når det regnede, havde vi spande
på loftet. Når det var snevejr, klarede vi tagets utætheder med
roekuleplastik. På trods af husets alder og stand var vi glade for
at bo der. Vores børn blev også født og havde deres første leveår i
de rammer. Vores pige, Birgit, blev født fem måneder efter vi kom,
og vores dreng, Henrik, blev født i 1968. Alle trivedes i det gamle
hus tæt på butikken. Der var lavt til loftet og hyggeligt. Bygningen
blev fjernet i 1974 i forbindelse med renoveringen til privatbolig.
Vi havde to ansatte, en lærling og en kommis. De ansatte boede
og spiste hos os, og blev en del af familien. Det gav et godt

”Udsmykning af Brugsens vindue” (1970)

Jeg kan huske den første gang, jeg skulle ud i Brylle landskabet
og hente ordrer hos kunderne til vareturen. Fink var så venlig
at tilbyde sig som vejviser. Jeg følte, vi kørte ud ad mange små
veje med et hav af afstikkere. Det satte min orienteringsevne på
prøve. Fink og jeg blev godt modtaget alle steder, ofte med et
godt glas hjemmebrygget øl. Det var måske derfor, min orienteringsevne svigtede? Det var en god måde at komme ud og hilse
på og skabe relationer til de mange trofaste kunder.
Vi havde to vareture hver uge. Samlede ordrer den ene dag og
bragte dem ud den næste. På disse ture samlede vi også æg for
Dansk Andels Ægeksport.
Den gamle Brugs var i sandhed en blandet landhandel. Udvalget
var stort. Vi havde BP benzin, foder til høns og kyllinger, bindsler
til kreaturer, reb, drænrør, søm, skruer, beslag og jerntråd til
indhegning, cement, kalk, petroleum, flaskegas, fodertrug og
støbegods i form kakkelovnsrør og afløbsriste. Brændsel havde vi
ikke på lager, det blev leveret af Fyns Kul ved bestilling i brugsen.

Fortsættes i næste nummer...
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Brugsen på Toftevej

Den 13.-15. marts var FDF Brylle på weekendlejr i Særslev,
hvor vi skulle leve, som de gør i Uganda, eller næsten da. Lørdag morgen blev der serveret majsgrød, som ikke var det store
hit, hverken blandt børn eller voksne. Vi skulle dog ikke sulte,
da der heldigvis også var dækket et mere dansk morgenbord
op. Som i Uganda skulle vi opleve nogle af de uretfærdigheder,
de oplever der, dog på en lidt sjovere måde. Der skulle hentes
vand og bæres tunge ting, men det hele blev lidt sjovere af, at
det blev til en konkurrence.
I Uganda må de fleste børn nøjes med det legetøj, som de selv
kan lave, så det skulle vi også prøve, så børnenes fantasi kom
på prøve. Og fantasien blev brugt; dåser, søm, tape, garn og
ståltråd blev hurtigt lavet om til alt fra fiskestang, bil og sjippetov til håndvægte. Kreativiteten blev også testet, da der skulle
laves Uganda-perler af gamle reklamer og lim, som kunne pynte
FDF-skjorten eller glæde nogle forældre. Alt i alt en god tur,
hvor der både var kreativitet, leg og ugandisk mad.

!

KOM
og vær med
i Brylle FDF

fællesskab og sjov

brylle.kredscms.dk

uganda
lejr
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Tank billigt
og støt
Brylle Boldklub
Få et OK Benzinkort med en sponsoraftale, så støtter du Brylle Boldklub med 6 øre
hver gang du tanker benzin eller diesel. Når du har tanket 500 liter, får Brylle Boldklub
en ekstra bonus. Det koster dig ikke ekstra - OK betaler hele beløbet. Har du et
OK Benzinkort i forvejen, kan du også få det tilknyttet en sponsoraftale.
Bestil et OK Benzinkort med sponsoraftale på www.ok.dk.

Brylle
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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Med over 30 års erfaring i den grafiske
branche kan jeg tilbyde at løfte netop
din opgave til bedre synliggørelse af din
virksomhed! Kontakt mig for en snak
om, hvad jeg kan gøre for dig!
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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.

Antique Olive std Compact

Ø J E F O R D E TA L J E N !

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

• udstillingsmaterialer
• plakater, rollups
• bannere
• tekstredigering
• korrekurlæsning
• sprogskift

2748 2748

hvidevarer • elartikler • belysning

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

• logo
• annoncer
• foldere, flyers
• foreningsblade
• brochurer
• brevlinie

jufr@Live.dK

Judith FreltoFt
StærmoSeveJ 116 . 5690 tommerup

Udlejning

Kontakt:
Arne / Betty Nielsen
Mobil: 40 11 11 15
arneogbetty@gmail.com
Brylle Fritidscenter

Tobovej 30 · 5690 Tommerup · 64751630

SP

AR
FRIt VALG
FRITIDSSÆT 550,-

Fritidssæt

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

29995

k

w

.in

.d

ww

WWW.INTERSPORT.DK

OP PÅ
SH

terspor

t

www.brylle-tomrer.dk

Her bygger

29

3L-Ludvigsen A/S Vibækvej 100 5690 Tommerup

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

Kunde-

bag forretningen
Klargøring til syn
Rustarbejde
Forsikringsskader
Bremser og styretøj
Service
Autogården Tommerup
v/ Frank Hansen
Tallerupvej 6
5690 Tommerup St.
Mobil 30117631
Fastnet 64761412

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

64761075

NYT SYN Tommerup
Tallerupvej 8 . DK-5690 Tommerup
Tlf: +45 64 76 10 13
www.nytsyn.dk

81751020

Tommerup
Tømrer & Snedker
Glasarbejde • Nybygning • Tilbygning
Ombygning• Tagarbejde • Renovering
Speciale: Døre og vinduer efter mål
Tallerupvej 49 · Tommerup st. · 5690 Tommerup
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• Affald fjernes med grab

Brylle Industrivej 9
5690 Tommerup

• Containere udlejes
• Grus, sten og muldjord
leveres

Tlf. 6475 1415
Mobil 2043 3922
sh@arnenielsenbrylle.dk

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

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

Murermester
Henrik Svendsen
Tommerup St.

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

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

Tlf. 64762601 / 40164208
Totalentrepriser · Bygningsrenovering · Om- og tilbygninger
Kirkekalkning · Pejse · Badeværelser · Reparationer

Bilka

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

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
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HANS JUEL JENSEN

VOGNMAND & ENTREPRENØR
AUT. KLOAKMESTER
Dannesbovej 54 Brylle
5690 Tommerup

Tlf. 65 96 19 26
NYT Spuling og Kloak TV

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

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

Hyldegårdsvej 1 · 5690 Tommerup · Tlf. 64 75 12 11

Vi mødes i Brugsen!

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

Lillesmedens VVS
Autoriseret VVS installatør
Erik Hansen
Ternevej 21 · 5690 Tommerup

Telefon
Mobil

64 75 11 12
24 44 67 15

Odense af
Odense afdelingDalumvej
Dalumvej 54 B
5250
Ode
5250 Odense SV
Tlf. 88 20 84 60Tlf. 88 20
midspar.dk/odense
midspar.d

