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INDLÆG
til næste blad skal være
redaktionen i hænde senest
den 30. juni 2016
eikri@assens.dk
Bladet udkommer 4 gange årligt
1/3 - 1/6 - 15/8 - 1/12

Nyt i Brylleborgeren
I næste nummer vil vi bringe en oversigt over
lokale handlende, som har noget til salg fra
hjemmeadressen.
Det kan være, at en sælger gedekød ved stald-
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Det er et krav, at det der sælges, skal sælges med
kvittering. Bladet vil ikke fremme sort arbejde.

døren, en anden sælger måske tøj, og en tredje

Har du noget til salg, kan du sende en mail til

sælger kunst. Det kan også være nogle, der

redaktøren, og så vil vi forsøge at samle indlæg-

sælger brugte cykler eller honning.

gene i næste nummer.

Leder

BRYLLE

lokalråd
dets område, vedrørende behov og ønsker om indflydelse
på udviklingen af lokalområdet overfor kommunalbestyrelsen i Assens kommune. Bestyrelsen skal samarbejde og
være i løbende dialog med kommunalbestyrelsen og det
politiske dialogudvalg, som er tilknyttet lokalrådet.”
Bestyrelsen har besluttet at afholde dialogmøde i forbindelse med bestyrelsens årlige generalforsamling. Her kan
lokalrådets borgere stille direkte spørgsmål til et byrådsmedlem.
Den 20. januar i år blev Brylle Lokalråd en realitet. På
bedste demokratiske vis blev fem medlemmer valgt af den
fremmødte forsamling, hvor hele sognet var indbudt, alle
kunne opstille og alle havde stemmeret. Rådets bestyrelse
består herudover af repræsentanter fra Brylle Beboerforening og borgergrupper i henholdsvis Render og
Stærmose (Skrattelauget). Forhåbentlig bliver Frankfri
også repræsenteret på et tidspunkt.

Lokalrådets bestyrelse har særligt fokus på følgende seks
områder:

Lokalrådets opgaver spænder vidt, men samlet set dækker
opgaverne de ønsker, som indbyggerne har. Bestyrelsens
funktion er udelukkende koordinerende og skal derfor ikke
konkurrere med nogen forening.

4. Bosætning: Ambassadørordning, høringssvar om
byforandring, rekreative arealer.

Landsbyambassadørordningen i Brylle sogn er del af lokalrådets arbejde, og landsbyambassadørerne deltager også
i lokalrådets møder samt tager aktiv del i rådets øvrige arbejde. En anden af rådets aktiviteter er Facebookgruppen
Brylle, hvor særlige meddelelser og beskeder lægges op.
På www.brylleby.dk ses både lokalrådets medlemmer,
referater, handlingsplan samt vedtægterne.
§3 lyder: ”Lokalrådets bestyrelses formål er at varetage og
være behjælpelig overfor borgere, som er bosat i lokalrå-

1 Samlingssteder: Forsamlingshuset, Rytterskolen,
Dagli’stuen, foreninger, kirken.
2. Skolen og pasningsordninger.
3. Erhverv: handel, ledige erhvervsbygninger, indkøbssteder.

5. Trafik: Sanering af fortove, vejes beskaffenhed.
6. Mobil/fibernet.
Et samfund uden skole, indkøbssted, erhverv eller uden
foreninger og kirke er et amputeret samfund. Det er derfor
altafgørende for Lokalrådets bestyrelse at kæmpe for bevarelse af alle institutioner i vores nærområde.
Brylle Lokalråds bestyrelse er ikke et nyt sogneråd, men
det er Brylle Sogns kontakt og talerør i forholdet til Assens
Kommune. Brug gerne vores nye FaceBook-side: Brylle.

Formand for Brylle Lokalråd Vagn Top
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Verninge
Billedskolen i Brylle

På billedskolen er der rum for skabende billedarbejde.
Vi styrker og udvikler børnenes kreativitet og fantasi.
Der er tid til fordybelse og refleksion. Det giver eleverne
forståelse og erkendelse af billedarbejde som en vigtig del af
vores kultur og en måde at kommunikere på.
Børnene får også kendskab til forskellige teknikker og forskellige materialer.
Med andre ord:

”Gør barnet til en skaber
Snyd fanden for en taber”
Billedskolen har undervisning 12 uger forår og 12 uger
efterår:
Onsdag for 0.- 4. klasse
Torsdag for 4.-7. klasse
Den første uge af skolernes sommerferie 27/6 – 1/7
hver dag 10 – 14 for 0-4.klasse
Tilmelding: Assens Billedskole eller Verninge Husflid
Nærmere oplysninger: Karin Hald 61188547
Karinhald@anarki.dk
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husflid
Rollespil for børn uge 29
Lilleskov Teglværk
Rollespil - Middelaldertema
Vi rejser tilbage til middelalderen for at kæmpe om magten,
blive sejere end de andre, lave alliancer og måske slå en
drage ihjel eller redde en prinsesse.
Vi bliver mægtige riddere, der laver egne våben og skjolde.
Det bliver sjovt.
Deltagere under 10 år skal følges med en voksen.
Pris: 450 kr. Udgifter til materialer 100 - 250 kr alt efter, hvor
meget du laver.
Undervisning kl. 10 - 15, Lilleskovvej 69, Tommerup St.
Underviser Lucas Pedersen tlf. 22328101

Sommerferiekursus for børn
Tobovej 45, Brylle, i uge 26
Vi skal lave lange, smalle, runde og trekantede billeder.
Vi skal fabulere, fantasere, farlige frydefulde væsener.
Vi skal male med flotte farver og lave ting af godt skrot.
Underviser Karin Hald, tlf. 61188547.
0. - 4. kl. kl. 10 - 14.05
26. juni - 1. juli
Der er fernisering 1. juli kl. 13 - 14
Pris incl. materialer 725 kr.

Sommerferiekursus for børn
Filteværksted i Verninge
Filteværksted for børn
Kom og vær med, det er sjovt at filte
med uld og sæbevand.
Det er fra 0. kl. og opefter og foregår
4.- 5.- 6. juli kl. 10.00 - 15.00.
Pris: 385 kr. incl. materialer
Sted: Verninge skole, Langstedvej 1,
Verninge.
Underviser Ragnhild Hansen,
tlf. 26805419
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Beboerforeningen
for Brylle og Omegn
Uddrag fra beretning og debat på
generalforsamlingen den 27. april 2016
Brylle er, efter min mening, et rigtigt godt sted at leve
og bosætte sig og et yderst velfungerende lokalsamfund med venlige og engagerede borgere, der deltager
på kryds og tværs i foreningslivet.
I løbet af det sidste år har frivillige kræfter i Brylle
bidraget til et særdeles aktivt foreningsliv. Indsatsen
har udmøntet sig i en bred vifte af spændende aktiviteter og tilbud og et stort lokalt engagement til byens
ve og vel.

arrangementer afholdes løbende i Forsamlingshuset.
Bred vifte af kulturelle arrangementer i Sognehuset.
Brylleborgeren har afholdt generalforsamling, og foreningerne har besluttet i fællesskab at fortsætte med
dette fantastiske blad. Sommerfest med boldklubben.
BBF har bl.a. afholdt fællesspisninger samt Skt. Hans
og passer legepladsen. Rockkoncert for børnene i
Hallen. Grundlovsdag på Rytterskolen.
Og så har jeg helt sikkert glemt mange andre spændende ting, der har været afholdt, og mange nye ting,
der allerede er planlagt.

Det er bestemt ikke alt, som sker i Brylle, der er Beboerforeningens fortjeneste, men vi bidrager i mange
sammenhænge med de resurser og muligheder, vi har,
og er ofte en del af de fælles aktiviteter, der foregår i
byen.

Vi er i Brylle meget begunstiget med, at når vi har
brug for det, så er virksomhederne altid velvillige til at
hjælpe, hvad enten det er Brugsen, vognmændene
eller andre. Mange tak til dem og tak til bestyrelsen for
årets indsats.

Dermed er vi en aktiv del af Brylle, opfylder formålsparagraffen og forhåbentlig også de forventninger, som
foreningens medlemmer har til os.

Omdrejningspunktet for foreningens arbejde er
formålsparagraffen om at varetage beboernes almene
interesser til skabelse af et godt og meningsfyldt miljø.

Jeg vil her gerne lige nævne lidt af resultater, de
mange frivillige og foreninger har bidraget til:

Bestyrelsens sammensætning valgt på generalforsamlingen:

Vi har efter en stiftende generalforsamling med valg
af vedtægter og bestyrelse fået sammensat et fint og
demokratisk valgt lokalråd, som allerede er godt i gang
med arbejdet, bl.a. Internet/fiber, trafiksikring, Facebook, hjemmesider, bosætning m.m. En ny sti og en
offentlig staudehave ved kirken, hvor der er indvielse
d. 4. juni. Der arbejdes med forskønnelse og markering
af området ved Kvindeegen, hvor vi måske også kan få
julelyskæder sat op.

Tommy Dalgaard, Bjarne S. Andersson, Anette Clemmensen, Hanne Winther, Henrik Gabs, Christian Bøgedahl, Carsten Damsgaard, Eigil Kristensen.

Ambassadørordningen kører fint, og alle nye tilflyttere bliver besøgt og budt velkommen. Multibane og
legeplads ved fritidscenteret er på vej efter en kæmpe
indsats af de frivillige tovholdere. Musik- og fælles-

Bestyrelsens konstituering:
Formand Tommy Dalgaard
Kasserer Bjarne S. Andersson
Fællesspisninger Anette Clemmensen
Udlejning Henrik Gabs
Handy men Christian Bøgedahl & Carsten Damsgaard
Sekretær Hanne Winther
Repræsentant i fritidscentret Eigil Kristensen
Formand for beboerforeningen 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 Henrik Gabs, mobil 4088 1880 - gabs@henrikgabs.dk
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
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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.

Lørdag d. 4. juni 2016 kl.11:00-13:00
• Harmonika stemningsmusik v. Alex Jørgensen
• Borgmester Søren Steen Andersen foretager
indvielse af stien og Staudehaven
• Seniorkoret underholder
• Udvalgsformand for Innovation og
Medborgerskabsudvalget Charlotte Christiansen
taler
• Rep. fra planlægningsgruppen taler
• Musik og fællessang
• Brylle Beboerforening griller pølser, uddeler øl /
sodavand, kaffe og småkager
• Graver Kristian Skytte præsenterer stauderne
• Harmonika stemningsmusik v. Alex Jørgensen
• Haven der forener
Venlig hilsen
Planlægningsgruppen:
Beboerforening, Forsamlingshus, Kirke, Agertoften
Grundejerforening, Erling Hansen, Lokalråd

Behandling på dine
præmisser
Karlina Frederiksen
Fuglebakken 3
5690 Brylle

Massage
Infrarød sauna
LifeWave

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

NYT FARVERIGT PROJEKT I BRYLLE - EN STAUDEHAVE FOR ALLE

Indvielse af
sti og Staudehave
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BRYLLES

RYTTERSKOLE

Vores Rytterskole i Brylle er en af de bedst bevarede i
landet, og det skyldes ikke mindst opbakningen til den
fra lokalbefolkningen og kommunen.

Du kan melde dig ind i vor forening på en af
følgende måder:

Rytterskolen er fra 1721, og det er naturligvis nødvenigt jævnligt at holde den ved lige. Bestyrelsen er i gang
hvert år med at kalke, tjære og male. De større vedligeholdelsesarbejder klarer kommunen.

Indbetale kontingentet til bankkonto 6880
1075125 i Totalbanken (skriv navn og gerne
mailadresse på din indbetaling)
Komme til vor generalforsamling

Takket være en trofast medlemsskare, der betaler et
årligt kontingent, kan bestyrelsen købe de nødvendige
ingredienser til den vedligeholdelse, bestyrelsen selv
lægger arbejdskraft til.

Kontakte en fra bestyrelsen
Indbetale kontingentet med SWIPP på
mobilnummer 91867448

Bestyrelsen ser gerne, at flere tilmelder sig Rytterskolens Venner og erlægger kontingent. Det er meget
beskedent, men meget betydningsfuldt. I år er kontingentet 30 kr. pr. person og 200 kr. for en forening.

I bestyrelsen er: Rasmus Laursen (formand), Niels Jørgen
Top (kasserer), Henning Egedal, Birthe Frederiksen, Poul
Svensson og Ole Sand.

Næste år siger det til henholdsvis 40 kr. og 250 kr.

På bestyrelsen vegne, Ole Sand

tennis

Forår 2016

Så er tennissæsonen i gang igen, og vi
håber på godt vejr og mange timer på banerne.
Banerne er desværre blevet klar noget senere end de
plejer, da vi har haft meget regn. De er meget bløde, så
undgå at spille på dem, hvis I fornemmer det. Det er jo
så ærgeligt, at man ikke kommer til at spille. Banerne
bliver ødelagt og ujævne, så tag venligst hensyn til det.
TAK!
Både damer og herrer er tilmeldt turnering igen i år, så
vi må jo se, hvordan det går denne sæson, om vi har
mere held, end vi plejer.
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Har man lyst til at prøve at spille tennis, er der som
regel altid nogle om tirsdagen fra kl 18, både damer og
herrer. Det er rigtig hyggeligt at spille tennis, så kom og
prøv.
Brylle Tennis

Brylle FDF
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I marts var vi på tur til Frederikslundhytten ved Port
Arthur, hvor vi var i træningslejr til FDF Brylles spionakademi. For at blive rigtige spioner skulle både børn
og ledere lære mange forskellige koder, såsom morsekode, semaforekode og a-k kode, som overskriften
er skrevet i. Koderne skulle læres, så børnene lørdag
eftermiddag kunne gennemføre det store spionløb,
finde skattekisten og blive rigtige spioner.
Trods regn og blæst lykkedes det at gennemføre og
finde den skjulte skattekiste, men først skulle der løses
koder og morses med en lommelygte. Efter en dag
ude i det kolde og våde danske forår kunne lørdag
aften bruges på lidt hygge og på at spise de hjemmelavede lagkager.

!

NYT NYT NYT
Efter sommerferien starter vi et nyt Tumlinge-hold,
der er for børn fra 6 til 7 år. Vi skal lege, lave bål, slå
rekorder og teste vores sanser i mørket. Så hvis du
er frisk på nogle udfordringer, og ikke er bange for
at være lidt skør, så kom og vær med.

KOM
og vær med
i Brylle FDF
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Brylle GymnastikfoRening

2016

Gymnastikopvisning
Endnu en sæson i Brylle Gymnastikforening sluttede tradition
tro med opvisning. Den blev afholdt søndag d. 13 marts 2016
i Brylle Fritidscenter.
Omkring 300 børn, søskende, forældre, bedsteforældre osv.
dukkede op til en forventningsfyldt opvisning.
Opvisningen var i år med mange dansehold for børn i alderen
4 og helt op til 17 år. Hvert hold viste seje trin og danse til
tonerne fra smølferne til MGP for de mindste, Funky Dance
Kids, som er de 4 til 6 årige. Musik fra Violetta til Rasmus
Seebach for Dance Fitness, som er fra de 7 til 11 årige. De
store piger på Dancehallmix, som er fra 11 til 16 årige, dansede til tonerne fra Rihanna og Justin Bieber.
Derudover var der forældrebarn-holdet, som sang og lavede
forskellige øvelser på redskaber, så selv forældrene fik sved
på panden.
Spilopperne, som er de 3 til 6 årige, viste også der færdigheder indenfor redskabsbaner og sanglege på gulvet.
Zumba-damerne stillede talstærkt op på gulvet. Der var
forskellige serier fra hurtig rytme til roligt tempo. Deres sidste
numre var en fællesdans sammen med pigerne fra Dance
Fitness.
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Alle hold fik vist, hvad de havde lært, og ikke mindst øvet på
i denne sæson.
Som afslutning på opvisningen havde bestyrelsen besluttet
at få et professionelt dansehold ud at optræde. Dansegruppen 3 S Crew leverede et fantastisk show som afslutning på
en dejlig dag i opvisningens tegn.
Vi takker alle, som dukkede op til opvisningen, og ikke
mindst for denne sæson. Vi takker også alle vores fantastiske
instruktører og medhjælpere. Derudover alle vores frivillige,
der hjalp før, under og ikke mindst efter opvisningen. Det er
dejligt at se, at mange vil bakke op og hjælpe. Det gør det
også sjovere at være instruktør, medhjælper og ikke mindst
os, der sidder i bestyrelsen. Tak for denne sæson - vi glæder
os til den nye.
Sidder du eller kender du nogen, der kunne tænke sig at
være instruktør, medhjælper eller være frivillig i vores frivilligklub, så tag endelige kontakt til en af os i bestyrelsen.
Se mere på vores hjemmeside bryllegymnastik.dk
Mette Flintholm

BrylleLøbet
onsdag den
1. juni
Så er det tid til at lufte kondiskoene!
Tag børnene, naboen og vennerne under armen
og deltag i årets Brylleløb !

OBS! Tilmelding via linket kan ske op til den 23. maj kl.
10. Herefter kan tilmelding kun foregå på dagen, hvor der
skal påregnes ekstra tid til registrering og betaling. Der
kan betales med mobilepay og kontanter.

ved Brylle Skoles parkeringsplads. Alle deltagere bedes
møde op tidligt, gerne kl 18.30, for at hente løbsnummer.

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 skydes i gang kl 19.00

Løbet byder som sædvanlig på 2 distancer; 5,5 km og
10,2 km. Undervejs på ruten vil løbets deltagere møde et
festligt indslag til at motivere dem videre på ruten.
Pris: 50 kr for børn t.o.m. 14 år og 80 kr for voksne.
I år tilbyder vi elektronisk tidtagning, hvilket betyder at
tilmeldingen foregår anderledes end det plejer. Link til
tilmelding og betaling findes på hjemmesiden
www.bryllegymnastik.dk

Der vil som sædvanlig være præmie til alle løbets deltagere og en særlig præmie til hurtigste løber på begge
distancer for begge køn, samt for hurtigste barn på
begge distancer.
Se mere på foreningens Facebook-side samt hjemmesiden www.BrylleGymnastik.dk

AB/CD Rockmusik for børn
fik Brylle Hallen til at gynge
Lørdag d. 5. April blev der afholdt Rockkoncert for
børn (og voksne).
- Er I klar til at høre noget rockmusik, skråler
Thomas Carlsen, forsanger hos bandet AB/CD
Rockmusik for børn, i mikrofonen ud til de omtrent
140 børn og voksne, der råber tilbage:

- Jaaaaa!

Herefter bragede rockmusikken ud gennem højttalerne til alle de fremmødte i Brylle Hallen til stor
begejstring.
Brylle Gymnastikforening fik for cirka et år siden
ideen om at lave et arrangement ud over det sædvanelige for børn og voksne, der kunne samle byens borgere (samt tiltrække folk fra nærområderne).

Det har nu kunne lade sig gøre, fordi den nyligt
oprettede Frivilligklub med de mange frivillige
har bakket op om det og hjulpet til, nogle i en
grad langt over forventning.
Arrangementet var et første forsøg på at opfylde Gymnastikforeningens vision, om at være
medvirkende til at styrke det lokale fællesskab
og gøre Brylle by til en attraktiv by at bo i.
Brylle Gymnastikforening vil i denne forbindelse
gerne takke alle de frivillige som var med til at
støtte op om arrangementet - de var med til at
sikre at arrangementet blev en succes.
Også tak til vores 2 hovedsponsorer Dagli’
Brugsen Brylle & Totalbanken i Tommerup.
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Brylle Priv

børneha
I Brylle børnehave har vi måtte sige farvel til vore
leder Rikke Johannesen, som har søgt nye udfordringer. Men et farvel betyder samtidig et goddag, så pr.
1. april har vi fået et nyt ansigt i børnehaven, da vi har
sagt goddag til mig, Pernille Svensson, som den nye
leder. Kort fortalt så har jeg været uddannet pædagog
i 12 år og har erfaring med at arbejde i både vuggestue og børnehave. Senest har jeg været leder i en
integreret institution Odense kommune. Udover at jeg
elsker at arbejde med mennesker, har jeg en forkærlighed for natur og bevægelse, som jeg er sikker
på, vil komme til sin ret på børnehavens legeplads og nærmiljøets grønne områder.
I Brylle børnehave nyder vi, at vinteren
er slut, og foråret er kommet. Et skifte i
årstiden medfører nemlig rigtig mange
nye oplevelser i naturen, for både store og små. Alting springer ud og bliver
grønt, der kommer forskellige blomster op af jorden og fuglene fløjter en
munter melodi.
Budskabet om, at årets første mariehøne var blevet fundet, gik da også hele
legepladsen rundt, og alle skulle selvfølgelig se den lille røde fyr med de sorte prikker.
Vi har også kigget på en død fugleunge, der stadig lå halvt inde i ægget. Det var en stor oplevelse,
for det lignede jo slet ikke en rigtig fugl, der lå der.
Hvor var fjerene? Var den mon faldet ud af reden?
Eller mon det var en kat, der havde været på spil?
Spørgsmålene og teorierne var mange, men uanset
hvad, så var det spændende og bestemt ikke noget,
man får at se ret ofte.
På legepladsen er vi gået i
gang med forårs klargøringen. Der er blevet
plantet pil ved mooncar banen, så børnene får en port at
køre igennem, der er
plantet stauder langs
huset, og nu er vi i
gang med at klargøre
vores urte-/sansehave.
Vi vil gerne have et sted,
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hvor børnene kan gå hen og plukke krydderurter til te,
smage på bær/frugter, og hvor der også er mulighed
for at sidde og se på sommerfugle, bier, fluer og andre insekter.
Når vi arbejder med læreplanstemaerne, er vi meget
bevidste om, at de kan kobles sammen og gensidigt
griber ind over hinanden. Med det in mente har vi i
april og maj særlig fokus på læreplanstemaet ”Krop
og bevægelse”, og for børnene i Brylle børnehave betyder det bl.a., at de tilbydes muligheder for, med alle
sanser, at tilegne sig accept af og forståelse for deres
egen krop. Vi har bl.a. arbejdet med de 5 sanser smagssansen, lugtesansen, høresansen, synssansen og følesansen. Så børnene har smagt
på forskellige ting, som var sødt, surt, salt og
syrligt. De har lugtet til noget forskelligt og
bagefter fortalt, om de kunne genkende
lugten. De har lyttet til forskellige lyde og
bagefter udpeget, hvor lyden kom fra
– lydlotto – og sidst men bestemt ikke
mindst, har de følt på en masse forskelligt med fødderne. Vi lavede simpelthen
en dag, hvor børnene skulle prøve at gå
på forskellige ting som perler, spaghetti,
isterninger, havregrød, vat, kartoffelmel,
cornflakes og ris. Det var helt fantastisk at
se, hvordan børnene hyggede sig sammen,
og grinene var store, da alle til sidst stod med
fødderne pakket ind i havregrød og vat. Det kræver selvfølgelig
lidt oprydning at lave sådan en aktivitet, men det er
bestemt det hele værd, når man efterfølgende hører
børnene snakke om, hvor sjovt det har været.
Vi har også arbejdet med massage og grovmotoriske
øvelser. Børnene har fx skulle gå hen over forskellige forhindringer med en rispose på hovedet, for
til sidst at ramme risposen ned i en spand uden at
bruge hænderne. Det var en øvelse, der krævede god koordinering af de forskellige
kropsdele. Så der har været godt
gang i den gode og udviklende
leg, og vi håber, at billederne
taler for sig selv.
Pernille Svensson
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Vi vil i forbindelse med vores årlige sommerfest
arrangere en 5-mands turnering for alle, der har
mod på at stille et hold.

RY L L E

Turneringen afholdes lørdag den 18. juni 2016
kl. 13.00.
Turneringsinfo:
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Turneringen afholdes fra kl. 13.00 – 16.30
Holdene består af 5 personer. Der skal altid
være mindst 1 kvinde/pige på banen
Der er fri udskiftning
Mål scoret af kvinde/pige tæller dobbelt
Brug af fodboldstøvler er IKKE tilladt
Der er pokal til vinderholdet og nummer 2.
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Brylle sommer CUP turnering
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Brylle Boldklub
SOMMERFEST 2016

GRATIS

LD KL

Kl. 18.30: Mad og musik i teltet
Aftenens Menu:
Helstegt pattegris, salat, bagte kartofler og brød
Jordbær & chokoladekage
Kl. 21.30 til 01.00: Der spilles op til dans (Fri entre)
Bestilling af spisebilletter kan ske, så længe der er
plads (max 200 tilmeldinger).
Tilmelding til summer CUP turnering skal ske
senest den 10. juni til arneogbetty@gmail.com
Med venlig hilsen
Brylle Boldklub

Vi kom, vi spillede
og vi

vandt

Sådan beskrives det meget godt for indendørs sæsonen 15/16.
Både U8 og U9 gik ikke helt ubemærket hen, når vi er til alle DBU
stævner. Som de eneste stillede vi med mix hold af piger og
drenge, og tilmed lå vi i toppen.
Der arbejdes hårdt til træning, og bare på det halve år, er der sket
meget. Det vigtigste er stadig at have det sjovt, og det har vi helt
sikkert. Vi er nu rykket ud på græs og i den forbindelse delt U8
og U9 da træningen og fysikken ved U9 er for hård for U8.
Spillet på græs i både høj sol og i regn er noget,både spillere og
forældre tager med højt humør. 4 x 20 min spil til hvert stævne er
også noget, der kører de fleste trætte, men vi hygger ofte med
både kaffe og kage, især ungerne tager både nederlag og sejre
super flot, trænerne er stolte.
I efteråret startede Jesper Petersen et U6/U7 hold op. Der var
en del tilslutning,og senere er de rykket ud på græs. Jesper er
senere rykket op til U8 som hjælper. Stor tak til de 3 forældre, der
har taget over. Håber I går en masse stævner i møde. Kom og
vær med tirsdag fra 17-18.
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Græssæsonen har også budt på bold til de helt små, hvor Martin
Pedersen har taget trænertøjet på og indbyder til ”Leg med bold”
for årgange 11, 12 og 13. Kom og vær med hver tirsdag.
Skulle du have lyst til at spille for U8 eller U9, så kom endelig op til
os ved Brylle Fritidscenter. Du behøver ikke at have spillet før, der
er plads til alle. Og vi kunne rigtig godt tænkes os at være nogle
flere.
Kom hver tirsdag og torsdag fra kl 17 - 18.
Tider m.m. kan ses på www.bryllebk.dk - Prøvetræningen er ganske gratis. - Men pas på, ungerne bliver bidt af det!
Michael og Jesper

SOMMERFEST
BRYLLE BOLDKLUB
D. 17-18 JUNI
FREDAG.
AUKTION - LØRDAG AFTEN
KL. 17.00 PLADSEN - BODERNE
HOPPEPUDERNE ÅBNER
KL. 18.00 UNGDOMSAFSLUTNING
M. SPISNING I TELTET
KL. 18.45 U15 TEAM TOMMERUP - EJBY/GELSTED
KL. 19.30 - 22.00 SODAVANDSDISKOTEK
I HALLEN - FOR BØRN
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

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

LØRDAG.
KL. 10.00 U8 - 5 MANDS STÆVNE
KL. 10.30 U13 PIGER BRYLLE - SSV HØJFYN
KL. 11.00 U14 MESTERRÆKKE
TEAM TOMMERUP - MARIENLYST
KL. 11.00 BODERNE - HOPPEPUDERNE
ÅBNER
KL. 13.00 SPONSO
SPONSORTURNERING GADEFODBOLD
KL. 13.00 U9 5 MANDS STÆVNE
KL. 15.00 U16 TEAM TOMMERUP SSV HØJFYN
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

BRYLLE GYMNASTIKFORNING
LØRDAG KL. 11.00 - 14.00

FØLG MED PÅ BRYLLEBK.DK
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Spil fodbold i Brylle
– du skal være over 40 år

Der kommer jo mange tilflyttere til Brylle i øjeblikket. Måske
har nogle af dem et ønske om igen at genoptage fodboldkarrieren.
I Brylle har vi 2 fodboldhold for mænd, der er lidt oppe i
alderen.
Vi har et veteranhold, hvor man skal være 45 år for at kunne
spille, samt et super-veteranhold, hvor aldersgrænsen er 50
år. Er man lidt yngre, går det også. På super-veteranholdet
har vi også spillere, der har rundet de 60 år, så hold dig ikke
tilbage.
Superveteranerne spiller hver tirsdag aften. Holdet er
tilmeldt en turnering i OB70. På holdet er der også spillere
fra Tommerup, og vi har det bare så hyggeligt. Bl.a. har vi
den praksis, at vi efter hver kamp kårer dagens spiller. Det
foregår ved hemmelig afstemning, og vinderen får overrakt 2

Den unge frue kunn
e ikke
udholde det længere.
- Jeg tager hjem til m
or, hulkede
hun og gik i gang m
ed at pakke
kuffert. Næste morgen
ringede
hun på i forældrenes
hjem.
Det var far, der lukked
e op.
- Er mor ikke hjemme?
- Næh, hun tog hjem
til
mormor i går!
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flasker god rødvin
for præstationen. På
billedet er det vores målmand Jan Berg, der får overrakt
2 flasker vin for dagens superredninger.
Veteranholdet spiller altid torsdag aften. Efter en skidt start
i Assens med et 4-0 nederlag er veteranerne kommet stærkt
igen. To sejre over Allested og Hillerslev har gjort, at holdet er
tilbage i toppen af rækken. Målsætningen er at slutte i top 3.
Når vi spiller på hjemmebane – ved Brylle Fritidscenter – slutter vi altid af med at spise lidt mad og drikke en øl. Som det
fremgår, er det ikke kun fodboldspillet, som tæller. Det sociale
samvær er også i højsædet.
Har du lyst til at spille på et af holdene, kan du kontakte Eigil
Kristensen på Tlf: 3035 3679.

FRA KNUD
KORTE
TRE
t
portøren havde sa
stationen, og over
på
lt
aav
in
tr
r
st
va
de
r
De
enes
udfylde godsvogn
at
til
ve
er
es
R
n
tio
us
Rasm
es afgangssta
bl.a. også vognen
tionstavler, hvor
med kridt.
skulle skrives på
afgangsstedet
t prentede Rasmus
lig
nt
de
or
og
nt
Pæ
det samme kom
den sorte plade. I
på
YN
YF
-S
G
R
FÅBO
en. Han råbte:
rbi ovre på perron
fo
en
er
nd
ta
rs
fo
stations
us!
gler jo et d, Rasm
de kritisk
- Ja, men der man
bage og mønstre
til
dt
ri
sk
r
pa
et
Rasmus trådte
sit værk.
n skisme osse,
, det gør der fa`e
er
nd
ta
rs
fo
ns
io
t manglende
- Ja, stat
idtet og føjede de
kr
de
tte
fa
r
te
at
indskriften
hvorpå han
ud i verden med
e
rt
kø
en
gn
vo
bogstav til, så
en!
SY-FYND på tavl

Syg gammel k
one til
datterdatter:
- Det var pænt af
den ny
præst at se ind
til mig. Jamen søde lille
mormor.
Det var ikke præ
sten, det
var den ny dok
tor.
- Nåh, var det de
t. Jeg synes
nok, han var lidt
nærgående
til at være præst
.

TOMMERUP SENIORKOR

HOLDT 20 ÅRS JUBILÆUM
Lørdag 30. april fejrede Tommerup Seniorkor sit 20 års
jubilæum. Det skete fra kl 14 i aulaen på Brylle Skole. Det
blev en festlig eftermiddag for de ca. 50, der ud over korsangerne var mødt op for at fejre koret. Ud over korets 30
medlemmer var der også mødt 15 op fra Nyborgkoret,
som vor korleder, Lars Nicolajsen, også leder.
Det var derfor ca. 45 sangere, der underholdt gæsterne.
Bente Røjsmose bød alle velkommen, fortalte om glæden
ved at synge og informerede herefter om eftermiddagens
program. Hun kaldte Lars op på et lille podium, hvorefter
han blev omringet af korsangerne. Vi stemte i med Elgars
”Pomp and Circumstances”, mens vi svingede flag. Det trak
de bedste minder frem fra de berømte promenadekoncerter
fra England. Så var den festlige stemning anslået. Lars var
synligt bevæget. Derefter holdt undertegnede en lille tale om
korets grundlæggelse og dets 20 års historie med eksempler
på de mange koncerter, det havde afholdt. I talen mindedes
også Kirsten Elmeskov, der havde været en fortræffelig leder
af koret, indtil sygdom tvang hende bort.
Så blev Karen Mose kaldt frem. Hun har været med fra
korets start, er 90 år, og er stadig meget aktiv i koret. Hun
fik overrakt en buket fra koret af et andet trofast kormedlem,
Birthe Frederiksen, der fortalte om Karens mangeårige indsats.
Efter en fællessang sang koret 7 sange. Så var der halvleg. Alle kunne forsyne sig med kaffe, øl, vand, wienerbrød
og småkager. Der var også noget festligt til de mindre glas.
Pausen blev længere end planlagt grundet den gode og
løsslupne stemning. Bente kaldte ind til anden halvleg. Koret
sang de sidste 7 sange på sit program, og Lars lod også sin
malmfulde røst høre i et par smukke solosange. Derefter blev
det til endnu en fællessang.

Til sidst blev Lars kaldt frem endnu engang, og Bente overrakte ham korets gave som tak for en god sæson. Det var
en stor kurv med alskens ernæringsrigtige sager. Den sidste
sang på programmet var ”Aftentur”, som koret også sluttede
af med ved sit 10 års jubilæum.
Bente takkede alle for at deltage. En særlig tak blev rettet
til vor borgmester, der havde afset tid til at komme, og
til Verninge Husflid, der administrerer koret og også har sikret
den økonomiske basis for, at koret kunne fejre sit jubilæum.
Der var også gaver til koret - en flot kurv fra Verninge
Husflid med alskens godt i, og fra Nyborgkoret var der
2 flasker med noget meget stimulerende.
Det var en dejlig dag. Jeg håber, ja tror, at flere blev vakt
for korsang i Tommerup Seniorkor.
Ole Sand
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Filmaften i Rytterskolen
Rytterskolens Venner har igennem et par år hver anden
onsdag i måneden kl. 19 haft filmaften på programmet for
sine brugere og andre interesserede. Det har vist sig at være
en god idé, for der har altid været mindst 20 i Rytterskolens
store sal for at se film.
Onsdag den 13. april vistes filmen ”Sommeren 92”.
Den var lavet over vort legendariske landshold, der med
Richardt Møller Nielsen som en meget kontroversielt valgt
landstræner efter Pinotek, hjemførte europamesterskabet.
Filmen trak hele 38 personer til, hvad der netop kunne
presses sammen i lokalet. Vanen tro bød Rasmus Laursen
velkommen og introducerede kort filmen. Dernæst sang vi
en forårssang, og så startede filmen – helt uden problemer.
Det var et kært gensyn med en fantastisk dansk fodboldsucces, der kom i stand, da Jugoslavien blev udelukket fra
at deltage, og Danmark, der ellers ikke havde kvalificeret sig,
fik chancen. Der var et liv i salen, som vi husker fra barndommens indianerfilm, hvor de grusomme indianere blev
mejet ned af de fremadridende tapre cowboys.
Midtvejs holdt vi den sædvanlige pause, halvlegspausen,
hvor vi hyggede os med medbragte drikkevarer og kage.
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Netop denne aften blev vi også tilbudt cognac og bailey
samt indholdet på en række velfyldte slikfade. De ædle
givere var Gitte og Henning, der ønskede at dele ”rester” ud
fra deres netop overståede guldbryllup. Det blev stemningen
ikke mindre livlig og højrystet af. Den tidligere brugsuddeler,
Karl Hauggaard, gik op foran og fortalte om den meget
spændende fodboldkamp i Idrætsparken 5. juni 1985, hvor
han, sønnen og 3 andre havde været så heldige at få billetter
til. Danmarks berømte landshold vandt over mægtige Sovjet
med 4-2. Karl havde medbragt flag og klaphat samt stort
billede fra kampen. Han fortalte også, at der var ølstrejke i
København, men det havde han forudset, så ….Efter pausen
så vi anden halvdel af filmen. Det Fynske Bøgetræ fik fuld
oprejsning, efter DBU så tydeligt havde meldt ud, at de ikke
troede på ham.
Vi afsluttede med en aftensang, og så gik vi i gang med
oprydning. Vi var hjemme igen kl. 21.30.
Det er nogle meget populære og stemningsfyldte arrangementer, Rytterskolens Venner har med sine filmaftner.
Ole Sand

KROLF - en ny klubsport i Brylle?

Krolf er et meget socialt hygge- og konkurrencespil,
hvor man konkurrerer lige så meget med sig selv, som
med sine medspillere. Krolf kan bedst beskrives som
en krydsning mellem Golf og Kroket, men kræver ikke
stort dyrt udstyr og store arealer, og da det heller ikke
kræver den store fysik, er Krolf én af de sportsgrene,
hvor kvinder og mænd konkurrerer på lige fod uanset
alder. Der spilles som i Golf med kølle og kugle til et
hul, og normalt på en bane over 12 huller.
Kjærsgaard på Vesterlaugsvej har som noget
nyt etableret en 12-hullers Krolf-bane i et søog engområde, midt i den nyplantede skov. Som
udgangspunkt var det tiltænkt en ekstra aktivitet
for stedets feriegæster, men da banen overholder
kriterierne angivet af Dansk Krolf-union kan den fint

benyttes af interesserede i lokalområdet, enten til blot
at spille på eller til at oprette en forening med afholdelse af turneringer mv. Der er mulighed for at etablere
yderligere én 12-hullers bane som minimum, eventuelt
med en anden sværhedsgrad end den eksisterende.
Netop nu er den nærmeste Krolf-klub i Glamsbjerg,
men hvis der findes nogle, som har lyst til
at oprette en klub i Brylle, eller blot
er nysgerrige og har lyst til at
prøve spillet, skal de være
22 47 07 77
velkomne til at henvende sig på:
Brian Barkholt og Vagn Top

eller
info@ferie-fyn.dk

Gratis koncert

ved Manngårdens
Ridecenter i Render

Tommerup Rideklub og Manngårdens Ridecenter gentager sidste års succes med gratiskoncert i
Manngårdens have.
Fredag d. 12. august gæster Rasmus Nøhr igen de
smukke omgivelser i Manngårdens park. I år er
Rasmus i selskab med Bo Ewers. Udover disse to
hovednavne vil lokale bands – ligesom sidste år –
spille i pauserne.
Der er igen lagt op til en hyggelig familiedag og aften,
hvor der også er planlagt mange forskellige aktiviteter
for børnene.
Sæt kryds i kalenderen og følg på Facebook under:
Smukkeste Havefest i Tommerup.
Her vil man senere kunne se det endelige program.
Kjeld Fredriksen
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Dilettanterne i Brylle Forsamlingshus
I Brylle Forsamlingshus har der gennem årtier været
tradition for at opføre dilettant-teater hvert år i marts
måned. Således også i år, hvor stykket hed ”Dr. Hansens
Plasticklinik”.
Det sjove ved dilettant er jo, at stykkerene som regel
baserer på en stor række misforståelser, som giver sig
udslag i nok så meget grin fra publikum – og til tider også
fra aktørerne selv!
Aktørerne er jo oftest mennesker fra lokalområdet, som
udlever deres store skuespillerdrøm på de skrå brædder
i forsamlingshuset. De bruger rigtig mange timer henover
vinteren på at lære deres roller og øve stykket, så vi publikummer kan få den allerbedste oplevelse, når vi har købt
billet til enten premieren, caféaftenen om fredagen eller
festaftenen om lørdagen.
Personligt har jeg vist overværet samtlige dilettantstykker
de sidste 30 år og husker en lang række af vores nu ældre
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medborgere i Brylle stå på scenen og i bedste stil få os
andre til at ligge flade af grin.
Siden er næste generation kommet til, og oftest kender
vi jo dilettanterne fra vores dagligdag i byen og morer os
gevaldigt over deres fremtræden på scenen.
Vi ved fra teamet af dilettanter, at der er god plads til at
optage nye – især herrer i alle aldre samt unge mennesker
- så går du rundt med en lille skuespiller gemt i maven, vil
du blive taget imod med kyshånd. Vi ved også, at de har
et helt fantastisk sammenhold, og at de hygger sig max på
deres øve-aftener henover vinteren.
Og bedst af det hele – så er de med til at skabe et par helt
fantastiske arrangementer i forsamlingshuset, hvor vi kan
samles med naboer, venner og familie til hyggeligt samvær.
Af Maud Hansen

VIGGO SOMMER

9. september kl. 19.00

AND HIS BACKHOWLERS
- vestjysk blues og røverhistorier!
Viggo Sommer and his backhowlers har siden starten
i 2012 spillet et hav af velbesøgte og succesfulde koncerter
i forsamlingshuse og på spillesteder over hele landet.
Det har været intimt, hylende morsomt og ikke mindst
musikalsk leg på højt niveau!
Showet er i konstant udvikling og er en grov blanding
af Viggo Sommers vestjyske sange, lidenskabelige
saxofonsoloer, vandrehistorier, forrygende tangentspilleri,
glemte vittigheder, funklende improvisationer og det helt
store grin!!

2016

Alt monteret på en kærlig bund af the blues!

Kr. 195,-

Glæd Jer til en aften, hvor humor, timing og ikke mindst
musikken er ganske unik!
Hilsen

NO “snild o æ finger” Thorning - tangenter
Ulrik “blowjob” Bust – saxofon

Viggo “chefen ham sjel” Sommer – guitar & sang

Inkl. 2 stk. smørrebrød + alm. øl eller et
glas vin 260,-

Jagtaften
i Brylle Forsamlingshus

Fredag den 23. september 2016 kl. 18.00
Kl. 18.00
Kl. 19.30

Pris
pr. person

Kr. 289,-

Der serveres en jægerschnitzel
m/tilbehør
Øl, vand og vin kan købes i baren
Foredraget
”Skyd dyrene – det redder naturen”
med Steen Andersen, kendt fra
DK 4 – Jagtmagasinet

Tommerup Jagt og Fiskeri vil være i huset med
efterårets nyheder, så der bliver rig mulighed for
at handle.
Tilmelding og bordbestilling på

www.brylle-forsamlingshus.dk

TOMMERUP

JAGT & FISKERI
Møllebakken 11 • 5690 Tommerup • Tlf. 64 76 16 50
www.tommerupjagtogfiskeri.dk • tommerupjagtogfiskeri@hotmail.com
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Valg til bestyrelsen

i landsbyordningen

	
  

- et
fælless
kab

Landsbyordningens bestyrelse bød på valgspaghetti,
børnepasning og hyggeligt samvær, da der den 27. april
blev afholdt valg til fællesbestyrelsen.
Mens bestyrelsesmedlem Jimmy Runge legede med
børnene i gymnastiksalen, afholdt formand Mette Jensen
beretning om, hvilke opgaver der havde været centrale for
det forgangne år.
Der er blandt andet blevet arbejdet med trivselsprincippet.
”Vi har valgt at fokusere på en trivselspolitik frem for en
mobbepolitik, for at have en mere positiv og udviklingsorienteret tilgang til emnet” fortalte Mette Jensen.
Ud over dette fremlagde hun andre punkter, der havde
været på dagsordenen, og hvad der bliver det centrale i
arbejdet det kommende år. Fællesbestyrelsen skal blandt
arbejde videre med, hvordan landsbyordningens principper for trivsel, og for skolens vedkommende også kvalitet

Aktiviteter og datoer

i Agerholm gårdbørnehave og vuggestue
Foråret i Agerholm gårdbørnehave og vuggestue har bragt os
tættere på afslutningen af udviklingsprogrammet ”Fremtidens
Dagstilbud”. Der er nu i to år, i flere kortere perioder, arbejdet i
små grupper med omkring 6 børn. Fokus har været på specifikke temaer, som for eksempel krop og bevægelse.
Børnene i Agerholm har haft stor glæde af disse små grupper,
og det har været givende at være med i projektet for både
børn og personale. Landsbyordningens værdier kommer i spil,
hvor alle børn har noget at bidrage med. Der er plads til fordybelse i de udviklende aktiviteter. Hele vejen igennem er fokus
på fællesskabet, og hvordan alle børn er en del af dette.
Nu skal to års pædagogisk arbejde evalueres, og det vil vise
sig, om fremtidens dagtilbud bliver til nutidens dagtilbud.

i undervisningen, bliver udmøntet i dagligdagen. På det
mere lavpraktiske plan arbejdes der med genetablering af
legeplads i samarbejde med elevrådet.
Rikke Bollesen, Jimmy Runge og Mette Jensen var på valg,
og mens Mette Jensen genopstillede og blev valgt, blev
to nye bestyrelsesmedlemmer fundet; Trine Andersen og
Henrik Gabs, mens Niels Steensbo og Karlina Frederiksen
blev valgt som suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig
d. 12. maj.
Den nye bestyrelse træder endeligt i kraft i august og
består ud over de nyvalgte af Gitte Roger, Cecilie Lindegaard, Lotte Andersen, Karin Tankred samt 2 medarbejderrepræsentanter og landsbyordningens ledelse.

• Skt. Hans, 23/6 fejres sammen med vuggestue,
kommunale og private dagplejere samt 0. klasse.
• Fælles afslutning for den kommende 0. klasse og deres
forældre i juni
• Teater med Snip Snap Snuderne 2/6, fælles med Brylle
private børnehave
• Sommerferie 29, 30, 31. Fællespasning i Overmarksgaarden
Agerholm gårdbørnehave arbejder videre med
de små grupper,
og vuggestuen
lægger sig tæt op
af de temaer der
arbejdes med.
Vuggestuen har
deres ugentlige
fodredag om onsdagen, hvor de
små vuggestuebørn stille og roligt får mulighed for at blive en
del af børnehaven og lærer børnehavens rutiner og dyrene at
kende. Der er plads nok til, at alt foregår i børnenes tempo,
og der kan være ro omkring læringen og udviklingen.
Vi har i foråret udvidet legepladsen med fem nye legehuse,
som er blevet taget rigtig godt imod blandt børnene.
I april havde vi arbejdsdag, og mange gæve forældre
knoklede for at gøre børnehaven sommerklar, så husk at
legepladsen er åben for alle i weekender. Her kan I selv se
vores fantastiske udendørsarealer. Pak picnickurven og tag
frokosten i Agerholm børnehave.

22

En vild aften i Brylle Nat-Zoo
I uge 15 skulle man passe godt på i Brylle. Skolen var nemlig
befolket af løver, zebraer, pingviner og alskens vilde dyr. Det
var de yngste elever, der optrådte med forestillingen Vitello i
Zoo. Det blev en rigtig flot forestilling, tilsat god musik, hvor
eleverne sang rigtig flot igennem på de forskellige numre.
Hele ugen op til forestillingen blev der øvet, lavet kostumer
og kulisser.
Da den store forestilling var overstået, var det tid til en is og
en ordentlig omgang disco i gymnastiksalen. Der var som
altid stor forældreopbakning til skolefesten, så store og små
havde en rigtig hyggelig aften.

De større elever var også i gang. 5. klasse havde forskellige
boder, hvor man blandt andet kunne ramme sin lærer med
en dartpil!! 6. klasse gav en hånd med at sælge kaffe, is m.m.
Så alle havde lagt sig i selen til en god aften.
Vitello i Zoo bandt sløjfe på et længere læringsforløb. Vitello
er en figur, som børnene kender fra en børnebog, og i februar
var hele indskolingen på tur til Odense Teater, som havde
opsat en forestilling med ham. I ugen op til skolefesten var
hele 0.-4. årgang en tur i Odense Zoo og studere de rigtige
dyr. Her havde vi en skøn og lærerig dag med dyr fra alle
kontinenter.

Brylle-børn

dur til noget!

Torsdag før Store Bededag holdt skolen den
traditionsrige Duelighedsdag. Dagen er en
dag, hvor skema og bøger er lagt væk for
en stund for at give eleverne praktiske færdigheder - såsom at gøre rent, tænde et bål,
snøre en sko, eller dække et bord.
Eleverne gik op i dagen med liv og sjæl, og
mange opnåede fuldt duelighedsbevis på, at
de havde prøvet kræfter med alle discipliner.
Der duftede og summede over hele skolen,
hvor bollerne, som blev trillet i køkkenet, senere
kunne bages på bål.
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Hele Østeuropa

til Tommerup - eller omvendt
Fortsat fra forrige nummer...
Vi skulle ud på en bro over en flod. På begge sider af broen
var der gitterporte, som blev åbnet og lukket, så et vist antal
biler eller andet kunne være på broen. En bil af gangen,
så gik gitteret ned. Endelig blev det vores tur til at komme
igennem, blot for at blive kommanderet til standsning ved
grænsekontrollen. Ind kom en 25-årig pistolbevæbnet
betjent. Ingen måtte rejse sig, ingen måtte gå ud og få frisk
luft, bare sidde i bussen.
Efter ca. 3 timers venten gik Kurt Holt dog ud og signalerede
til grænsebetjenten, at han ville vise ham noget. Kurt havde
sønnens brugte sveitserkniv med, den fik betjenten, og så
kom nogle på toilettet, men havde man vidst, hvordan det så
ud, havde man holdt sig til den nærmeste grøftekant! Så kom
vi videre. Bag grænseovergangen var der et ”vesteuropæisk
supermarked”, som havde alle vestlige herligheder for personer i Politbureauet etc., men ikke for civilbefolkningen.
Videre af hovedvejen efter kortet mod Moldavien. MEN!,vi havnede i en grusgrav, ingen vej. Bussen vendte, kørte
tilbage i sandet til ”ingenmandsland”. Gode råd var dyre.
Pludselig kom et par unge mennesker i en rød bil og spurgte,
om de kunne hjælpe. Vi forklarede situationen. ”Follow us”
sagde de på engelsk. Som sagt så gjort, og de førte os
gennem en by op til et ”bjerg”, og her lå et borgpallads. Her
kunne bussen komme ind på en aflåst parkering, og vi fik
hver et værelse. Dog har køkkenet lukket, men vi havde jo
lidt fornødenheder med, så vi lavede sammenskudsgilde på
en enorm balkon, hvor vi alle kunne være. Det var en kæmpe
borg. Enormt brede trapper med fine ballustre og værelser
så store og prangende, som vi aldrig havde set før, himmelsenge og badeværelser. Fin morgenmad på borgen. De
to unge mennesker hentede os næste dag og viste os på
rette vej.
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Ved grænsen til Moldavien blev vi modtaget af en stor
bilkortege, der førte os til hovedstaden Khisinàu (Tjisinau),
hvor nogle skulle på hotel og andre indkvarteres privat, men
p.g.a. vor meget forsinkede ankomst blev alle på hotellet.
Om aftenen var der stor fest for os, hvor de ”velhavende”
bød på fin middag, dans m.m. Næste dag var vi gæster hos
private, hvor vi fik mad og uddelte gaver, som vi havde med
hjemmefra. Vi var rundt i byen, først iført vore hvide t-shirt
med rødt tryk ”Brylletur”, som Kurt havde fået lavet, men de
blev hurtigt pakket ned, da det kunne ses, at her kom velhavere, som man kunne bestjæle. De unge og store børn var
virkelig påtrængende. Mange deltagere besøgte det lokale
supermarked. Varesortimentet var typisk østeuropæisk,
massevis af billig plastik i samme farve og størrelse. Næste
sending kunne være i anden farve og størrelse. Sådan var
det. Jeg ville gerne have en ægte russisk bjørneskindshue,
men de var alle for små i størrelsen (kun et nr.). Efterfølgende
har jeg fortrudt pris d.kr. 28,-. Der var også ozelotpelse til den
imponerende pris af d.kr. 800,-. De blev også hængende.
På turene rund i byen skulle vi se os godt for, for ud over
tyveknægte var gaderne fulde af huller i asfalten, hvis der
overhovedet var asfalteret.
En kedelig oplevelse på hotellet, som ellers var bevogtet af
politi, var at en yngre pige fik stjålet hele sin kuffert. Den må
være lempet ud af et vindue (med politiets tilladelse), ellers
kunne det ikke ske, men de involverede har jo delt rovet.
Heldigvis kunne pigen passe tøj med andre rejsedeltagere,
så der blev givet her og der. Det værste var, at tyveriet blev
anmeldt til ordensmagten. Her skulle indholdet i kufferten
nøje beskrives, først på moldavisk, så russisk og til sidst
rumænsk. Om det så var tandbørstens længde og farve
skulle det skrives ned! Sikke et cirkus, stive 6-7 timer. Kurt
Holt brugte hele dagen på det.

Blandt rejsedeltagerne var der en del landmænd, da vi havde
fået at vide, at vi ville besøge nogle landbrug. Det var nu så
som så med det, men vi besøgte et forsøgslandbrug, hvor
de bl.a. havde 1600 forskellige kornsorter repræsenteret. Vi
blev modtaget af en 5-6 embedsmænd, hvoraf formanden
for jordbruget talte fint engelsk. På det tidspunkt var der krig
i det østlige Moldavien. Han viste os 8-10 tomme patronhylstre, ammunition, som de fik, som betaling for 1 ton korn til
Rusland. Så det var forståeligt, at de var rasende på russerne. Vi blev beværtet med vin, vand og kirsebær inden
vi tog afsked. Ude på vejen blev vi pludselig overhalet af
rundviserne, der kører i en gammel minibus. De vinkede os
ind til siden. Ind kom formanden og sagde: ”Oh, we forgot
the most important thing, Congratulation with the European
Football Championship”. Så kom flagene frem. Utroligt at
man vidste det i et så fattigt og underudviklet samfund som
det moldaviske. Ved afrejsen kom tyveknægte helt ind i bussen til os for at tilrane sig ting og sager. De åbnede sågar i
fuldt påsyn bagagelågerne, ja de var nærgående, men de fik
ikke noget ud af anstrengelserne.
Det var nat, da vi kørte hjemad og alle mand sov. Det var
aftalt, at mindst 2 personer steg ud af bussen, såfremt vi blev
standset. Da alle sov godt, gik Kurt Holt alene ud til grænsekontrollen. Han og vi andre blev ”løsladt” efter han havde
givet dem 300 DM i løsepenge. Ja sådan var Moldavien
også.
På vej gennem Ukraine og ind i Polen spiste vi i grøftekanten
i det fineste solskin med blomstrende marker omkring os.
Inden aften nåede vi Kraków i Polen. Vi gik rundt i den gamle
fine by, og ved midnat skulle vi se den berømte kirke, hvor
der spilles til klokkerne, og ud fra tårnet kom der en trompeterfigur og blæste en fanfare.
Videre næste morgen ad motorvejen mod Vesttyskland.
Vi var udgået for drikkevarer, men langs motorvejen var der
mange boder, som især betjente rumænere, der solgte

illegale varer i Polen og Tyskland. Vi standsede og ville købe
øl, men vi havde ingen pol. zloty, så vi kunne i første omgang
ikke handle. Polakkerne havde lagt ”Geldwechsel” bag sig,
hvor man tidligere på det ”sorte” marked kunne veksle til 10
gange over den officielle kurs. Jeg anførte, at øllet var fra
Hamborg og at det skulle betales i DM, så fik vi vort øl. På
motorvejen op mod grænsen holdt i kilometervis af små Trabanter med folk, der skulle ”sælge” varer. Pga. varmen havde
alle været inde i den tilstødende skov og skære grene af og
lagt på bilerne for at køle taget ned. Jeg sagde til chaufføren,
at han blot kunne køre i ydersporet direkte til grænseovergangen. Her blev vi venligt modtaget og bedt om at køre lidt
frem og parkere, for lige nu holdt de frokostpause. Imens
kunne vi se, hvordan en Trabant blev undersøgt med spejle
og det hele. Der kom i alt 42 flasker vodka m.m. ud på fortovet. Sprinklerbeholderen og sågar kølervæskebeholderen
blev suget tom for alkohol. For de der kom igennem, var der
penge at hente set i forhold til deres indkomst. Bussen kørte
videre uden kontrol, og vi kom alle hjem i god behold. Vi
hilste af med hinanden og takkede for en uforglemmelig tur.
Senere mødtes vi hos en landmand i Volderslev til spisning,
så fotos og film og havde en dejlig aften. I mit arbejde rundt
på Fyn har jeg efterfølgende mødt en del rejsedeltagere, og
de husker alle denne tur ”som rejsen”.
Finn Ravn
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Vigtige telefonnumre i Brylle og omegn
Beboerforeningen Brylle

Formand: Tommy Dalgaard tommydalgaard@mail123.dk
Kasserer: Bjarne S. Andersson bjarne.s.andersson@hotmail.com
Bestyrelsen:
Henrik Gabs gabs@henrikgabs.dk
Carsten Damgaard c.d.s@mail.dk
Christian Bøgedahl - boegedahl@gmail.com
Annette Clemmensen anettebrolykkepedersen@yahoo.dk
Hanne Winther - hannew@ofir.dk
Eigil Kristensen - eigilkri@gmail.com

29 46 63 53
29 80 51 12
40 88 18 80
40 42 37 97
28 26 16 95
25 70 16 98
27 14 19 76
30 35 36 79

vigtige Telefonnumre

Brylle Boldklub

Formand: Poul Krog poulmkrog@sport.dk
Næstformand: Kent Kirkegaard kirkegaardkent@gmail.com
Seniorformand: Jimmi Rasmussen Tjummy1@gmail.com
Ungdomsformand: Michael Winther mwinther82@gmail.com
Kasserer: Anne Marie Sørensen kasserer.bryllebk@gmail.com
Henrik Østergaard kroggaardsvej@hotmail.com
Johnny Godbergsen johnnygodbergsen@hotmail.com
Webmaster:
Lars Christensen

23 83 41 62
26 91 73 69
53 67 44 86
30 80 70 40
60 22 61 35
26 28 38 69
29 43 44 49
30 37 07 77

Brylle FDF

Formand: Birthe Beyer bbeyer@mail.dk
Bestyrelsesmedlem: Kim Hansen kim.fireball@gmail.com
Bestyrelsesmedlem: Judith Freltoft jufr@live.dk
Rep. Menighedsrådet: Birthe Sørensen birthesoerensen@gmail.com
Kredsleder: Christian Møller Pedersen cmpedersen89@hotmail.com

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

Brylle Forsamlingshus

Formand: Kai Hou formand@brylle-forsamlingshus.dk
Udlejer: Irene Hou info@brylle-forsamlingshus.dk

64 75 16 57

Brylle Fritidscenter

Formand: Mogens Rasmussen mprasmussen48@gmail.com
Næstformand: Henning Berg h-berg@email.dk
Kasserer: Finn Henriksen finnbhenriksen@sol.dk
Sekretær: Arne Roger Nielsen arneogbetty@gmail.com
Bestyrelsesmedl.: Carsten Olsen foxolsen@youseeme.dk

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

Brylle Gymnastikforening
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Formand: Marie Krusell Howitz formand@bryllegymnastik.dk
Næstformand: Thomas Bruun Storm naestformand@bryllegymnastik.dk
Kasserer: Thomas Bruun Storm kasserer@bryllegymnastik.dk
Badminton: Marie Krusell Howitz badminton@bryllegymnastik.dk
Gymnastik:
Mette Flintholm gymnastik@bryllegymnastik.dk
Mette Wandrup gymnastik@bryllegymnastik.dk
Hjemmesiden: Marie Krusell Howitz webmaster@bryllegymnastik.dk

40 75 85 54
23 20 85 17
23 20 85 17
c
22 31 76 10
28 71 37 92
40 75 85 54

Brylleborgeren: Kalle Bøgh brylleborgeren@bryllegymnastik.dk
Fritidscenteret: Gitte Søderholm Roger fritidscenteret@bryllegymnastik.dk

25 80 20 40
20 16 70 00

Brylle Landsbyordning

Leder af landsbyordningen: Trine Traun brylleskole@assens.dk
SFO: Trine Traun brylleskole@assens.dk
Agerholm Børnehave og vuggestue:
Dorrith Arnecke - doarn@assens.dk
Bestyrelsesformand: Mette Fynbo mettefynbo@hotmail.com

64 74 65 75
64 74 65 83
64 74 66 72
25 39 72 77

Brylle Menighedsråd

Formand: Vagn Top vagn@ferie-fyn.dk
Næstformand, kasserer: Eva Hansen evahansen141@gmail.com
Kirkeværge: Birthe Sørensen birthesoerensen@gmail.com
Kontaktperson: Inge Sand sand@mail123.dk
Sekretær: Mette Krogsgaard mettejanus@c.dk
Medlem: Mette Østergaard meost.fro@gmail.com
Sognepræst: Dorthe Terp Dahl DTD@KM.DK
Graver: Kristian Skytte 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

Brylle Private Børnehave

Leder: Rikke Feldborg Johannesen leder@bryllebh.dk
Formand for bestyrelsen: Jacob Andersen info@bryllebh.dk

53 60 71 15
61 28 79 52

Landsbyambassadør
Bente Paulli bente@paulli.net

64 75 15 07

Lokalrådet i Brylle

Rep. Skrattelauget: Lydia Top, Stærmosevej
nele.top@hotmail.com
Rep. Render by: Patrick Giolitti pgiolitti@hotmail.com
Rep. Beboerforeningen: Tommy Dalgaard tommydalgaad@mail123.dk
Mogens Tøttrup amtott@hotmail.com
Vagn Top vagn@ferie-fyn.dk
Brian Barkholt brian.karkholt@gmail.com
Kai Hou formand@brylle-forsamlingshus.dk
Eigil Kristensen eigilkri@gmail.com

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

Redaktionsudvalget BrylleBorgeren

Eigil Kristensen, Mads Hansensgade 13, Brylle
eigilkri@gmail.com
30 35 36 79
Tommy Dalgaard, Mads Hansensgade 9, Brylle
tommydalgaard@mail123.dk
29 46 63 53
Ole Sand, Krybilyparken 7, Brylle
inolsand@gmail.com
61 29 33 16
Judith Freltoft, Stærmosevej 116, Render
jufr@live.dk
27 48 27 48
Maud Hansen, Toftevej 11, Brylle
info@mh-kontorservice.dk
40 98 40 46

Tommerup Rideklub

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

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

Vores entreprenørafdeling tilbyder følgende:
•
•
•
•
•
•
•

Kloakering
Jordarbejde
Anlægsarbejde
Slamhåndtering
Spuling
TV-inspektion
Nedbrydning

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

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

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

SALON

AGERTOFTEN 14

HERDIS
BRYLLE

64 75 20 88
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RIGTIGE MAEND NØJES IKKE
MED AT TALE OM TINGENE
– DE GØR NOGET VED DET

57428

STARK
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Møllebakken 34 • 5690 Tommerup
Tlf. 6376 1200

er
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Lidt u dvanlige
æ
det s

Super Brugsen · Tallerupvej 16 · 5690 Tommerup St.

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

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

SP

AR
FRIt VALG
FRITIDSSÆT 550,-

Fritidssæt

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

29995

k

.in

.d

w

terspor

t

www.brylle-tomrer.dk

Her bygger

ww

WWW.INTERSPORT.DK
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3L-Ludvigsen A/S Vibækvej 100 5690 Tommerup

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

Ring og bestil på:

64 76 18 00

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

T
AMLETET
S
D
N
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e, sam
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på din
ring
irekte i finansie
d
t
Levere Rentefr

Kom og få et kig på vores
lækre KØKKEN OG BAD udstilling
Vi sælger kvalitets køkkener fra Artego! Kom ind og se den
flotte udstilling. Vi hjælper dig gerne med at finde frem til
den rigtige løsning til dit hjem, og vi måler gratis op.

TOMMERUP OG HÅRBY
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Tallerupvej 8 · DK-5690 Tommerup
Tlf: +45 64 76 10 13

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

hvidevarer • elartikler • belysning

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

• Affald fjernes med grab

Torben Slagter
Tlf. 25 17 60 80 /

Brylle Industrivej 9
5690 Tommerup

• Containere udlejes

Tlf. 6475 1415

• Grus, sten og muldjord
leveres

Mobil 2043 3922
sh@arnenielsenbrylle.dk

64 76 20 21

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

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

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

Layout og rentegning af
Ø J E F O R D E TA L J E N !

Tommerup St.

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

logo
annoncer
foldere, flyers
foreningsblade
brochurer
brevlinie
udstillingsmaterialer
plakater, rollups
bannere
tekstredigering
korrekturlæsning
sprogskift

2748 2748

Murermester
Henrik Svendsen

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

JUDITH FRELTOFT
STÆRMOSEVEJ 116
5690 TOMMERUP
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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

