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Til Brylleborgerne 
Hvis der er nogle i Brylle eller omegnen, som har noget at fortælle om byen  
eller ting der er sket for længe siden, skal man være velkommen til at skrive  
og fortælle om det, og meget gerne også sende billeder med, så nogle af nye 
tilflyttere også får et indblik i hvordan det har været engang at bo i byen og 
hvordan det så ud med bebyggelsen og lignende. Hvis man ikke selv har lyst 
til at skrive om et emne, som man syntes kunne være interessant, kan man 
henvende sig til redaktionen, og så finder vi ud af det.

       INDLÆG TIL  
Indlæg sendes på: arneogbetty@gmail.com  
 
Med venlig hilsen  
Redaktionsudvalget

 

...sommeren er over os og det er fantastisk at være del  
af en børnehave på denne tid af året.  
 
Børnene er mere frie på en måde, energien er sprud-
lende og de opdager hver dag nye ting i især naturen 
som er med til at lære dem om alt muligt andet i livet.  
Det er så inspirerende og givende at være en del af.  
 
At vi har måttet ændre nogle ting efter coronatiden, det 
skal ikke være en hemmelighed og vi må bare erkende 
at denne svære tid, har gjort noget godt og mindre godt 
for os, for os alle. Men vi ved, at vi har lært en masse og 
alle er vi nu mere opmærksomme på renlighed, hygiejne, 
smitterisiko og alligevel skal vi huske at være kærlige og 
tætte. Det er hvad vi har fokus på i Brylle Private Børne-
have for tiden – at lære at være kærlige og tætte på en 
lidt anden måde. For vi vil ikke undvære kram, kilderi  
og anden tæt kontakt.

SOMMER, SOMMER  
OG SOL...

Sommerferiestemningen er her og dermed siger vi også 
farvel til en masse børn som skal i skole efter ferien, det 
er altid lidt vemodigt, men samtidig en meget spæn-
dende tid for dem og det gør det hele nemmere, når vi 
ser børnenes glæde og iver for at komme videre i livet. 
De er fulde af skoleenergi og det bliver herligt at kunne 
følge dem, så godt vi nu kan over hegnet og når vi kom-
mer på besøg hos hinanden.  
 
Heldigvis starter der løbene børn jo, som vi glædes over 
at få lov til at lære at kende og invitere dem ind i vores  
lille oase. 
 
Vi ser frem til, efter sommerferien igen at kunne genop-
tage det tætte samarbejde med Agerholm, Skolen, Dag-
plejerne og andre i lokalområdet. Det er altid spændende 
og meget givende for os med så bredt et samarbejde vi 
har fået.

Vi i Brylle Private Børnehave ønsker jer alle en glædelig 
sommer.  
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Ethvert succesfuldt samfund har behov for folk som går  
forrest og viser vejen! 

Fællesskab, glæden ved bevægelse og et engagement i 
lokalsamfundet er nøgleværdier i Brylle gymnastikforening.  
Mener du også at disse værdier er vigtige at videregive til 
(de) børn, unge og voksne så er det netop dig vi leder efter. 
At være instruktør i BGF vil netop give dig en central rolle  
og mulighed for at give børn, unge og voksne muligheden 
for et aktivt og kammeratligt samvær, samt styrke interes-
sen for gymnastik, motion og sundhed i vores dejlige 
lokalsamfund 

Vi søger til den kommende sæson 2020/21 instruktører på 
de følgende hold: 

•  Cirkeltræning (vi vil gerne prøve at starte dette op igen)

•  Hold til børn med indlæringsbesvær, forsinket udvikling    
   mm. Der vil maks. være 8-10 på et hold.  
 

                    BRYLLE BOLDKLUB

At være instruktør kan selvfølgelig lyde som en stor 
mundfuld, hvis man ikke tidligere har haft erfaring med 
foreningsarbejde. Det ved vi udmærket i BGF og derfor 
støtter vi altid op med nødvendige kurser/oplæring, el-
ler blot nye kurser til inspiration, således at du føler dig 
klædt på til at tage det enkelte hold.  
 
Hvis du kan genkende dig selv i vores værdier, men er i 
tvivl om hvorvidt det kunne være noget for dig, kan du 
få information ved at kontakte Dina eller Frederikke fra 
bestyrelsen.  
 
Vi ved du er derude i vores dejlige by, og vi glæder os  
til at høre fra dig.  
 
Hvis du går med tanker om at være instruktør på et an-
det hold eller har idéer til nye hold i foreningen, så hører 
vi også meget gerne fra dig! 

BRYLLE 

B
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Så er vi i gang med en ny tennissæson.  Vejret har 
været godt til tennis, og det er dejligt! 
 
Der er heldigvis kommet nogle nye spillere til, så vi 
håber at de får en god oplevelse ud af det, og gerne  
vil fortsætte med at spille, og banerne er gode at  
spille på. 
 
Omkring september vil der blive skiftet nøglesystem  
fra almindelige nøgler til en nøglebrik. Vær opmærk-
som på eventuelle opslag angående dette.  
 
Alle ønskes en rigtig god sæson.  
 
GOD SOMMER

 

               TENNIS SOMMER 2020

                        BRYLLE GYMNASTIKFORENING
   ETHVERT SUCCESFULDT SAMFUND...

4



                    BRYLLE BOLDKLUB            BRYLLE GYMNASTIKFORENING
   SÆSON PLAN

 
 
 

 

 

 

 

Mandag:   Spring 0.-3. klasse   kl. 15.30-16.45 
Christoffer Vestergaard Jensen     0.-3. klasse 

(Brylle Fritidscenter) 
Hjælpere: Marie & Signe 

 Spring 4.-6. klasse +   kl. 16.45-18.00 
Christoffer Vestergaard Jensen     4.-6. klasse + 

(Brylle Fritidscenter) 
Hjælpere: opslag 
Voksen-barn   kl. 16.40-17.25 
Carina Larsen & Anna Gabs  Børn i alderen 1-3 år 

 
Tirsdag:     Dance Kids   kl. 16.00-16.45 
                        Dina Korspang   Fra 5-8 år 
 Hjælpere: Sofie  
 Jumping Fitness begynder/let øvet kl. 17.00-17.50 
 Dina Korspang & Sanne Scharff Nielsen  Fra 16 år 
  
Onsdag:    Dance Mix    kl. 14.45-15.45 

Marie Krusell    Fra 9-14 år (Brylle Fritidscenter) 

Spilopperne    kl. 16.40-17.30 
 Frederikke Frehr Kristensen & Stine Kaszubinska  Børnehavebørn, 3-6 år 

Hjælpere: Anne Bollesen og Sofie Roger 
Zumba Fitness   kl. 19.20-20.25  
Dorte Risum    Fra 14 år (Brylle Fritidscenter) 

 
Torsdag:    Old Girls    kl. 14.30-15.30 

Inga Rasmussen                                   Pensionister/efterlønnere  
(Brylle Fritidscenter) 

Kids Jumping    kl. 17.00-17.50 
Anja Mørk Rasmussen   2.-6. klasse 
Dance Voksne    kl. 18.00-18.50 
Anja Mørk Rasmussen   Fra 15 år 
Jumping Fitness, øvede  kl. 19.00-19.50 

 Dina Korspang & Sanne Scharff Nielsen  Fra 16 år 
 
Badminton – spil selv 
Mandage og tirsdage i Brylle Fritidscenter og gymnastiksalen  
 
 

For holdbeskrivelser og tilmelding – se mere på www.bryllegymnastik.dk 
 

SÆSONPLAN 2020/21 
Sæsonstart uge 36 

                        BRYLLE GYMNASTIKFORENING
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                      LANDSBYORDNINGEN
       AGERHOLM GÅRDBØRNEHAVE

    Vi har holdt afslutning for 
     musvitterne, som skal  
    starte i skole efter som 
    merferien. I år holdt vi en 
formiddagsfest uden forældre, men med flaghejsning, taler, 
sang og musik og en is til børnehavebørnene. Vi ønsker jer en 
rigtig god skoletid og til jer forældre: stor tak for lån af jeres 
dejlige børn – de er alle klar til næste kapitel i livet. 

            OG  VUGGESTUE

 
Vi har også sagt farvel til 
Ellen, der går på efterløn.  
Ellen har været ansat i 

Brylle siden midten af 80´erne; først i Brylle Børnehave og siden 
sammenlægningen på Agerholm. På Ellens sidste dag fik vi 
besøg af selveste Dronning Margrethe, der overrakte en fortjen-
stmedalje. Om eftermiddagen havde vi – på afstand – et lille 
afskeds-arrangement for forældrene uden for lågen. Aftenen 
bød  
på lækker mad med kollegerne. Der er ingen tvivl om, at Ellen 
har gjort en kæmpe forskel for rigtig mange børn  
og forældre igennem årene, og at hun efterlader et stort savn 
hos os alle. 
 

Coronaen er så småt ved at slippe sit jerngreb, som på Ager-
holm har betydet en masse indgribende restriktioner  
de seneste måneder. 
 
I skrivende stund betyder det, at børnene stadig skal vaske 
hænder i den opstillede toiletvogn, inden der ringes på klok-
ken udenfor lågen, og der kommer en ansat og tager imod 
barnet. Det har medført mange nye arbejdsgange og rutiner, 
og vi må være ærlige og sige, at vi alle glæder os meget, til 
vi får lidt mere normale tilstande. Måske vi er der, når dette 
blad udgives. 
 
Indtil nu har vi på trods af det hele haft nogle dejlige              
  måneder udenfor med børnene i de små grupper.           
    Børnene har fuldt ud taget alt det nye til sig – også  
      at være udenfor fra kl. 7.30 og resten af dagen. Vi  
        oplever langt færre konflikter, og børnene er rigtig  
          gode til at fordybe sig og have gang i en masse        
            gode lege. 

Vi har taget forskud på vuggestuens ”flytning” over i børne-
haven, da der efter sommerferien ikke er så mange børn i 
hverken børnehave eller vuggestue. Det der egent-lig var 
en nødvendighed har vist sig som en fantastisk løsning. Vi 
kunne se, hvor godt de ældste vuggestuebørn trivedes i en 
afgrænset del af børnehaven, da vi skulle opdele pga. coro-
naen, så nu har vi taget springet og flyttet alle. Alle eventuelle 
bekymringer er gjort til skamme, og både børn og voksne er 
glade for den nye hverdag. 2 af de ældste vuggestuebørn er 
de sidste par måneder startet i børnehave, og det har ikke 
været nødvendigt med nogen form for indkøring, da de inden 
den ”rigtige” børnehavestart, var fuldt fortrolige med de nye 
voksne, legepladsen osv. Selvom vi hele tiden har været ét 
sted, hvilket har lettet overgangen i forhold til at komme ude-
fra, så er det, at vi er endnu mere sammen en stor succes. 
Vuggestuebørnene har naturligvis stadig deres egne lokaler, 
den lille legeplads og gruppedage med hinanden, men det 
nye er bestemt meget positivt.

   Dorrit Arnecke
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                         LANDSBYORDNiNGEN
            SJOV I CORONATIDEN

Coronatiden har i skolen stået på rigtig meget håndvask, 
regler og restriktioner der skulle overholdes for at undgå 
smitte. Heldigvis har vi i 3.klasse også fået rigtig mange 
sjove og gode ting ud af, at skoledagen har været foran-
dret og er meget anderledes end den plejer at være. 
 
Vi har bl.a. leget Coronafange og spillet Coronabold i 
frikvartererne, som er sjove aktiviteter hvor afstands-
forhold overholdes. Alle børn har deltaget så klassen 
stadig har haft et godt fællesskab, selv om klassen har 
været delt i undervisningen. 
 
Det har været en fordel for mange, at vi har hver vores 
legezone på skolens område. Det har betydet at alle 
hurtigt kunne finde hinanden igen, selv om man lige skulle 
på toilet midt i en leg. Alle har hver dag haft nogen at lege 
med og der har ikke kunnet opstå konflikter på tværs af 
klasserne.

I matematik er nye udendørs læringsspil blevet op-
fundet, som bl.a. er blevet navngivet Brøkbanditterne, 
Tabelkongerne og TTT (Tre på stribe med Terninger og 
Tabeller). På den måde har det også været sjovt for 
eleverne med en masse forskellige udendørsaktiviteter 
med fokus på faglig bevægelse. De har snittet deres 
egne rytmepinde til musik og samme pinde kunne så 
bruges til at flytte kegler med i TTT. 
 
I billedkunst har vi lavet biler af store papkasser, hvor 
børnene selv har designet og tegnet bilen, for derefter  
at udforme, male og dekorere den. De flotte biler er 
blevet brugt til drive-in banko på engelsk og banko  
med gangestykker i matematik.  
 
De har været i drive-in bio i bilerne som foregik i gym-
nastiksalen på storskærm. 
 
I engelsk har de haft om transportmidler og har under-
søgt hvad de forskellige ting på deres bil/bus hedder på 
engelsk. Som afslutning på emnet ”transport” cyklede 
vi alle ud til Galaksen og hyggede, legede og nød det 
dejlige vejr. 
 
Alt i alt har Coronatiden for os medført mange nye sjove 
aktiviteter.

7



                      LANDSBYORDNINGEN
       AFSLUTNING 6. KLASSE

Torsdag den 25.6 holdt 6. klasse afslutning sammen med 
deres forældre på Brylle skole. Solen skinnede fra en skyfri 
himmel og humøret var højt. Børnene var klædt festligt ud,  
og der var mange kreative udklædninger.  
 
Aftenen startede med en rundboldkamp mellem forældre og 
børnene - lærerne var dommere. Der var en god stemning og 
alle ydede deres optimale, men selvom at forældrene kæm-
pede hårdt, måtte de bare erkende, at de ikke var lige så gode 
som deres børn, så børnene vandt suverænt over deres for-
ældre. Efterfølgende var der ”fællesspisning”, hvor hver familie 
havde medbragt egen mad, service og picnictæppe - og sad 
med afstand og spiste deres medbragte mad.  
 
En hyggelig aften hvor der blev holdt tale og delt gaver ud, 
men også lidt sørgmodigt, idet det var sidste fælles arrange-
ment for klassen. Næste morgen var der fælles morgenmad 
med klassen og lærerne - hvor forældrene stod og delte 
rundstykker ud til hver enkelt - og der var også en fin brun-
svigermand.  
 
Om formiddagen afholdt 6. klasse deres show på skolen, 
hvor der var nomineringer af forskellige slags her kan nævnes: 
”Den mest strikse corana person”, ”Årets lærerpar” og ”Årets 
næstbedste klasse”. Der blev også delt gaver ud til de voksne 
med en lille anekdote til hver. Det var et super flot show at 
klassen havde lavet - dagen sluttede af med fællessang - og 
med tårer i øjnene blev deres sagt farvel. 
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                         LANDSBYORDNiNGEN
           GENFORENINGSTUR

                      LANDSBYORDNINGEN

Selvom alle børnene i Brylle gik på sommerferie den 26 juni, 
så er der altid nogen der har brug for at blive passet i SFO i 
noget af sommerferien.  
Vi prøver på at det skal ske lidt specielt, når nu det egent-
lig er sommerferie – f. eks lave drive-in-bio i cykelskuret, 
hvor man kan køre ind på sin mooncar og se små film med 
tilhørende popcorn og juice. 
 
På grund af corona-nedlukningen af skolerne her i foråret, 
har der været en pulje penge fra staten til arrangementer 
for børn i sommerferien. Det gav mulighed for at Brylle og 
Verninge SFO er kunne gå sammen om at tilrettelægge en 
spændende og anderledes SFO dag, hvor vi kom på bustur 
rundt i det gamle grænseland. 
 
Vi fik en rundvisning i den gamle Brødremenighedsby  
Christianfeld, som er på Unescos verdensarvsliste. Vi så  
den meget specielle kirke, prøvede at synge i søsterhusets 
korsal og så de meget flot restaurerede huse. Efter en tur 
rundt på den meget anderledes og meget lidt pyntede 
kirkegård ”Gudsageren”, sluttede vi af med en ægte  
christiansfelder honningkage.

Efter et kort stop ved genforeningsstenen, hvor Christian  
den 10. red over grænsen efter genforeningen i 1920, slut-
tede vi turen af på Skamlingsbanken med sandwich, is og 
løbeture op af ned af bakkerne, hvor der har været holdt 
folkemøder for danskheden i flere hundrede år.  
 
Denne fantastiske dag er finansieret af Undervisnings- 
ministeriets pulje til sommerferieaktiviteter jf.Covid-19  
indsats. 
 
En indsats der skal: 
- bidrage til at lukke de faglige huller, der kan være opstået 
hos nogle børn og unge som følge af skolelukningen. 
 
- understøtte et socialt/trivselsmæssigt formål med fokus  
på børn og unges deltagelse i fællesskaber samt understøtte 
deres interesser i øvrigt og udfordre dem til at prøve nye og 
anderledes aktiviteter.
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  I RENDER

                        LOKALHISTORISK ARKIV   
    LARS VÆVER 

Indre Mission er en af de store folkelige bevægelser, der 
blev båret frem af jævne, vakte mennesker. En af dem var 
Lars Væver i Render. Egentlig hed han Pedersen, men det 
vidste kun de færreste. Han var kendt viden om som Lars 
Væver.  
Allerede fra 1860 ved vi, at Lars Væver holdt gudelige 
møder rundt om på Fyn. Han talte ved forsamlinger og 
små samtalemøder i hjemmene, vakte sindene. Han var 
vel en af dem med den ene talent, men han brugte den, 
og Gud velsignede det jævne vidnesbyrd, skrev Carlsen-
Skiødt i ”Aandeligt Liv i Odense og paa Nordfyn” 1933. 
Lars Væver var født 1819, han havde flyttet noget rundt 
med kone og børn, inden han i 1869 kom til Render, hvor 
han slog sig ned som husmand og væver på en lille ejen-
dom midt i byen på Toftevej 55. Både han selv og konen 
vævede, men ofte var Lars jo bortrejst.  

Vi har ikke et billede af Lars Væver, men en typisk kol-
portør ses her i skikkelse af nordjyden Anders Nielsen.

Gdr. Rasmus Andersen i Render, tidligere formand  
for lokalhistorisk arkiv og forening, har skrevet føl- 
gende: ”Lars Væver virkede som kolportør for Indre 
Mission, kom vistnok og til Jylland, trekantområdet, 
som han havde noget tilhørsforhold til, måske også 
familie.  
Her på egnen mærkede man også til hans virke som 
kolportør, idet han solgte bøger og skrifter blandt  
andre også til min bedstemor, som sammen med  
nogle naboer holdt Indre Missions Tidende, det var 
Hanne Jensen på Vennersminde og murer Hans 
Nielsen i Render, hvor han i mange år kom med  
bladet søndag eftermiddag, jeg tror, det var startet  
af Lars Pedersen. Hans navn finder man også på  
listen over bidragydere, da Tommerup Missionshus 
”Salem” blev bygget 1889. Han har givet 5 kr., det 
største bidrag her fra egnen, også købmand Niels 
Gillesbergs gave bemærker man”.  
 
Lars Vævers kone, Ane Cathrine, døde 1873. Et par 
år efter giftede han sig igen med Karen fra Slesvig. 
Da hun døde i 1906, var Lars 87 år, og han solgte sin 
ejendom i Render. Der var 7 børn i Lars Vævers første 
ægteskab, og mon ikke Lars tilbragte sine sidste år hos 
et af sine børn, som var spredt ud over landet.  
 
Lars Væver var som lægprædikant og kolportør for 
Indre Mission et menneske, der prægede sin tid, blev 
en del af vores egen historie. Vi kender dog kun til Lars 
Vævers virke, fordi nogen har skrevet om det – sådan 
bevares historien.  
 
Tak til Bent Larsen, Assens, der har indsamlet data om 
sin oldefar, væver Lars Pedersen i Render, og overladt 
dem til lokalarkivet.  
 
Margit Egdal 
Lokalhistorisk Arkiv, Rytterskolen i Brylle
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Deltager	antal:	13	personer	fremmødt	inkl.	bestyrelsen		
	
Generalforsamlingen	sluttede	kl.	19.53	
	
	
Dagsorden:	
1:	Valg	af	dirigent	
	 Poul	Krog	vælges	enstemmigt.	

Poul	konstaterer	at	generalforsamlingen	er	lovligt	indkaldt,	og	dermed	er	
generalforsamlingen	beslutningsdygtig.		
	
Generalforsamlingen	afholdes	under	force	majeure	grundet	Covid-19	i	forhold	
til	den	i	vedtægterne	fastlagte	tidsfrist	for	afholdelse	af	generelforsamling.		

	
2:	Formandens	beretning	
	 Mogens	Rasmussens	beretning:	 	
	 	

I	løbet	af	året	er	vi	kommet	igennem	de	fleste	punkter	som	var	planlagt	for	året	
2019	i	BFC	5-års	plan.		
1. Nyt	tag	på	klubhus	inkl.	vindspærre	og	ny	gangbro.	Arbejdet	blev	udført	af	

Mertz	og	Sørensen.	
2. Nyt	tagpaptag	på	mellembygning	inkl.	div	inddækninger.	Udført	af	ICOPAL-

tagdækningsfirma.	
3. Der	er	udført	kl.	1	beklædning	i	mellem	haltag	og	tag	på	mellembygningen	

pga.	brandfare	ved	påsvejsning	af	tagpap.	
4. Nye	vinduer	i	omklædningsrum,	fyrrum	samt	dør	til	vaskerum.	Udført	af	

Tommerup	Tømrer	og	snedkerforretning.	
5. Der	er	opsat	ny	foldevæg	i	mødelokalet.	
6. Nyt	skilt	over	hovedindgang.	
7. Div.	Malerarbejde	i	nye	omklædningsrum.	Udført	af	Peder	og	Martin.	
8. Skur	til	havetraktor	mm.	er	næsten	færdig.	Fundamentet	og	gulv	er	udført	af	

Michaels	Maskinstation.	Træskelet	er	lavet	af	Glamsbjerg	Produktionsskole	
(tidl.	Fugleviglund).	Mark	har	lavet	tagkonstruktion	og	gavle	med	
beklædning.	Port	og	dør	har	vi	selv	lavet	samt	resterende	beklædning	og	
malerarbejde.	

Dette	er	i	store	træk	hvad	der	er	forstået	af	renovering	i	2019.	
	
Jeg	vil	ikke	gå	nærmere	ind	i	hvad	der	er	foretaget	i	foråret	2020,	pga.	
udskydelse	af	generalforsamling	(ca.	3	mdr).	Kort	drejer	det	sig	om	
videoovervågning,	og	nyt	låsesystem	som	træder	i	kræft	1/9-2020.	Andet	nyt	
arbejde	vil	jeg	overlade	til	den	nye	bestyrelse	for	BFC.	
	
	

Referat	af	Generalforsamling	–	Brylle	Fritidscenter	(BFC)	
Mandag	d.	29.	juni	2020	kl.	19.00	
	
	

                BRYLLE FRITIDSCENTER  
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Til	slut	en	stor	tak	til	alle	foreninger	som	kommer	i	BFC.	Der	skal	tillige	lyde	en	
stor	tak	til	Assens	Kommune	for	godt	samarbejde,	samt	alle	entreprenører	og	
leverandører	som	kommer	i	huset.		
Jeg	vil	tillige	rette	en	tak	til	den	siddende	bestyrelse	i	BFC	for	godt	arbejde.	En	
særlig	tak	til	Arne	Roger	Nielsen	(afgående	bestyrelsesmedlem	som	desværre	
ikke	kunne	deltage	i	generalforsamlingen	grundet	helbredsmæssige	årsager)	for	
hans	store	arbejde	i	alle	årene	der	nu	er	gået.	Som	det	fremgår	af	indkaldelsen	til	
generalforsamlingen	modtager	Arne	og	undertegnede	ikke	genvalg.	Tak	for	de	
mange	gode	år	der	er	gået.	TAK.	

Formand	Mogens	Rasmussen		
	 	
	 Godkendes	enstemmigt	uden	yderligere	kommentarer.		
	
3:	Kassererens	beretning	
	 Finn	Henriksen	gennemgår	regnskabet	for	2019.	
	

Kommentarer/spørgsmål:		
• Er	alt	vedligeholdelse	taget	af	driften?	Nej,	det	nye	tag	er	aktiveret	til	

senere	afskrivning.		
• Afkast	på	værdipapirer?	Positivt	afkast	på	værdipapirer.	Der	betales	dog	

negative	rente	på	nogle	indlån.		
• Hvordan	er	likviderne	fordelt	på	banker?	Størstedelen	er	placeret	i	

Totalbanken.	
	
Godkendes	enstemmigt.		

	 	
	
4:	Valg	af	3	medlemmer	til	bestyrelsen	
							 På	valg:	
	 Gitte	Roger	–	modtager	genvalg	
	 Mogens	Rasmussen	–	modtager	ikke	genvalg	
	 Arne	Roger	Nielsen	–	modtager	ikke	genvalg	
	 Forsalg:	genvalg	til	Gitte	
	 	

Forslag	til	nye	bestyrelsesmedlemmer:	Kent	Henriksen	og	Allan	Krog	
	
	 Alle	tre	valgt	enstemmigt	
	
5:	Valg	af	2	suppleanter	
	 På	valg:	
	 Kent	Kirkegaard,	2.	suppleant	–	modtager	ikke	genvalg	
	 	

Forslag:		Bjørn	Vikkelsøe-Pedersen		
	 	
	 Valgt	enstemmigt	
	 	
6:	Valg	af	2	revisorer	
	 På	valg:	
	 Henrik	Berg	–	modtager	genvalg	
	 Palle	Knudsen	–	modtager	genvalg	
	
	 Genvalgt	enstemmigt	

                BRYLLE FRITIDSCENTER  
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7:	Valg	af	2	revisorsuppleanter	
	 På	valg:	
	 John	Holst	–	modtager	genvalg	
	 Carsten	Olsen	–	modtager	genvalg	
	
	 Genvalgt	enstemmigt	
	
8:	Indkomne	forslag	
	 Ingen	indkomne	forslag	
	
9:	Eventuelt	

• Henning	Berg	(Næstformand	Brylle	Fritidscenter):	På	bestyrelsens	vegne	byder	
han	velkommen	til	de	to	nye	bestyrelsesmedlemmer	i	BFC	med	ønsket	om	et	
godt	samarbejde	fremover.	På	bestyrelsens	vegne,	siger	han	også	stor	tak	til	
Mogens	og	Arne,	som	træder	ud	af	bestyrelsen,	for	de	mange	år	og	deres	store	
arrangement	i	BFC.	Arne	har	været	i	bestyrelsen	for	BFC		i	35	år,	og	Mogens	41	
år.	Det	er	store	sko	at	udfylde,	da	de	begge	har	brugt	uendeligt	mange	frivillige	
timer	i	centeret.	De	har	gennem	alle	år	bidraget	til	at	holde	den	gode	ånd	som	
Fritidscenteret	er	kendt	for.	Tak	for	de	mange	år.	

	
• Poul	Krog	(Formand	Brylle	BK):	Poul	tænker	tilbage	på	sine	over	45	års	

tilknytning	til	Brylle	Fritidscenter.	Arne	og	Mogens	har	altid	været	kendte	
ansigter	i	og	omkring	BFC.	Arne	har	været	en	stor	del	af	Brylle	Boldklub	–	og	
gennem	mange	år	bidraget	til	Boldklubben,	en	indsats	som	måske	ikke	altid	er	
blevet	set	af	de	fleste.		Poul	er	kommet	i	BFC	som	fodboldspiller,	
bestyrelsesmedlem	og	siden	formand	i	Brylle	BK.	Poul	appellerer	til	at	den	nye	
bestyrelse	fører	BFC	videre	med	sund	fornuft,	som	det	er	sket	gennem	hele	BFCs	
levetid.	Dialog	er	vigtigt	for	udvikling.	Han	takker	for	et	positivt,	lærerigt	og	
udfordrende	bekendtskab.	
	

• Frederikke	Frehr	Kristensen	(Brylle	Gymnastikforeningen):	Takker	Mogens	og	
Arne	for	deres	tid	I	BFC	på	vegne	af	BGF.			
	

• Bemærkning	omkring	halgulvets	tilstand	–	det	er	meget	glat	til	badminton.	Det	
oplysnings	at	der	er	indhentet	tilbud	på	nyt	halgulv.	
	

• Petanque	klubben:	Takker	for	at	de	altid	er	velkommen	og	der	er	stor	opbakning	
fra	BFC	til	deres	forening	og	faciliteter.		
	

• Allan	Krog	(Nyt	bestyrelsesmedlem)	takker	for	valget,	og	ser	frem	til	at	’give	
tilbage’	til	Brylle	og	Brylle	Fritidscenter.	Han	er	opvokset	i	Brylle	har	har	haft	sin	
gang	i	og	omkring	BFC.	
	

• Nye	luftfoto	over	BFC	sendes	rundt.		
	

• Afslutningsvis	opfordrede	den	afgående	formand,	Mogens	Ramussen,	de	nye	
medlemmer	i	bestyrelsen	at	blive	mere	end	blot	én	valgperiode,	gerne	minimum	
2-3	valgperioder.	Det	tager	tid	at	lære	stedet	og	des	brugere	at	kende,	og	dermed	
opbygge	gode	relationer.		

                BRYLLE FRITIDSCENTER  
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          BRYLLE PRIVATE BØRNEHAVE
 

Fredag morgen blev der også sovet længe, og det var  
nogle lidt trætte børn der stod op. Efter vi havde spist 
morgenmad, gik alle børnene i gang med at pakke deres 
ting sammen. Forældrene kom ca. ved 11-tiden og hen-
tede. Der skulle vises rundt i hele huset, og de fik fortalt 
hvor de havde sovet og hvad de have lavet. Det var nogen 
trætte, men meget glade børn der fredag formiddag tog 
hjem efter 3 dage på koloni. 

Om aftenen blev der lavet pizza til aftensmad og efter vi 
havde spist de lækre pizzaer, holdt en fest hvor børnene 
selv var med til at pynte op. Der blev danset til musik for 
nogen, mens andre legede videre inde på værelserne,  
og der blev spist lidt lækkerier også.  
 

Torsdag efter vi havde spist lækker frokost gik vi igen 
en tur på standen, hvor de skulle finde nogen ting ved 
stranden, ligge dem ned på jorden så det dannede et 
billede. Derefter skulle de tegne det over på en plakat 
som de kunne få med hjem.  
 

Torsdag morgen sov vi længe, de første vågnede først 
7.30 og var klar til morgenmad. Vi fik en smule regnvejr 
torsdag morgen og formiddag, men det var intet pro-
blem for børnene. De fik leget en masse inde i huset,  
og i deres køjesenge, som de fik lavet til huler.  
 

Børnene var med til at lave alle måltiderne, så det var 
også dem der fik lavet vores aftensmad onsdag aften, 
pasta med kødsovs. Andre var med til at dække bord,  
og de sidste var med til at tage af bordet efter alle mål-
tiderne. 

Onsdag var dagen vi tog afsted på koloni. Da vi an-
kom til Kridthuset fik børnene pakket deres ting ud, 
og fik udforsket stedet og huset. De fik leget på den 
meget fine legeplads der ligger ved huset, og leget i 
det kæmpe grænseområde der er. Vi tog på stranden, 
som ligger lige overfor huset. Børnene fik soppet i 
vandkanten og leget på stranden.  
 

Hvert år tager storegruppen afsted på koloni. I år var vi  
så heldige, at vi også kunne komme afsted trods om-
stændighederne. Vi var afsted fra onsdag til fredag, og  
vi var i ”Kridthuset” der ligger ved Føns Strand.  
 

KOLONI FOR STORGRUPPEN  
I BRYLLE PRIVATE BØRNEHAVE 2020
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     VERNINGE HUSFLID
KURSER

Rytmisk kor ”13 Rigtige” 
Mandag 17. august kl. 19.00 – 21.45 
Underviser Karen Mose 
Sognehuset i Brylle Kirkestræde 1B 
Pris 480 kr. 
 
Senior koret 
Fredag 28. august kl. 13.00 – 15.45 
Underviser Lars Enegård Nicolajsen tlf. 20289657 
Sognehuset Kirkestræde 1B 
Pris 480 kr. 
 
Cello 
Cello undervisning kan blive på din skole! 
Torsdag 20. august kl. 18.00 
Underviser Karen Valeur tlf. 21442499 
 
Beklædningssyning 
Mandag 14. september kl. 19.00 -21.45 
Underviser Mitzi Nielsen 
Pris 1230 kr. 
Tobovej 43 
 
Klassisk violin 
2. september kl. 17.00 
Underviser Leif Bjørk tlf. 66109315 
Tobovej 45 
Pris 1260 kr. 
 
Billede skole for børn om lørdagen 
Lørdag 26. septembet kl. 10.00 – 12.45 
Underviser Helene Mødekjær 
Tobovej 45 
Pris 432 kr. 
 
Gratis ” hyggelig torsdag formiddag”  
24. september kl. 10.00 – 12.00 samt  
gratis trædrejeaftener.  
Start onsdag 16. september kl. 18.30.  
Mere info tlf. stig 25156636 og Elef 29110298. 
 
Verninge husflid har som noget nyt, undervisning i 
Marimba og Steel drums på Vissenbjerg skole. 
 
Der kommer kurser i Møbelpolstring, Madlavning, 
Hækling for begyndere og øvede, Tunesisk hækling  
og Bees Wrap. 
 
Kig på www.verninge.husflid.dk 
Verninge husflid på FB  
Skoleleder Bente Eriksen tlf. 64762294. 
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Foråret har været en underlig tid. Vi nåede lige at fejre 
fastelavn inden hele samfundet blev lukket ned.  

De private børnepassere er kommet godt i gang igen  
og tager selvfølgelig også de forholdsregler, som resten 
af samfundet gør. Det betyder også, at vi har været meget 
ude i naturen og vejret har heldigvis været fint.  
 
Vi er den lille enhed og børnene er sammen med de  
samme børn og en voksen hver dag. Det blev godt igen. 
 
Sidst i maj fejrede vi Private Børnepassere-dag, dog i min-
dre omfang end tiltænkt. Ligeledes har vi holdt Skt. Hans. 
 
Alle vores fælles aktiviteter, så som mini OL, er blevet ud-
skudt til senere, så der bliver nok at se til i fremtiden.    
 
Vi har planlagt at holde åbent hus i Brylle Fritidscenter 
tirsdag d. 15. september kl. 10.00 – 11.00. Her kan kom-
mende forældre få mulighed for at hilse på os. 

     PRIVAT PASNINGSORDNING I BRYLLE
                   NYT OG ANDERLEDES,     MEN STADIG DE SAMME
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     PRIVAT PASNINGSORDNING I BRYLLE
                   NYT OG ANDERLEDES,     MEN STADIG DE SAMME

Mette   www.metteprivatpasningsordning.dk   tlf. 2871 3792

Iris   www.iris-privat-pasningsordning.dk   tlf. 4033 2149

Birthe   www.privatpasningsordning-mariehønen.dk  tlf. 2829 1587

Johnna   www.johnnasprivatepasningsordning.dk   tlf. 6133 4222
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          BRYLLE FORSAMLINGSHUS
        KOMMENDE ARRANGEMENTER

Foredrag 
 den 10. sep. kl. 19.00 

Mine år i Grønland 

Tag med på en fantastisk rejse i Grønland,  
fra Disko til Qaanaaq og fra Østkysten til Nuuk,  
når forfatter Klaus Møller fortæller om sine år i 
 Grønland og læser digte op fra sin bog  
Tumit – Spor i mig af Grønland. 
 
 
 
  

 
 
 
Entre 50,- kr. Inkl. kaffe og kage. 

Købes på hjemmesiden kan dog købes ved indgangen 
Se mere på www.brylle-forsamlingshus.dk 
 

  

   ”Syng dig glad” 
    27. oktober kl. 19.00 
 

 

 

 
En syng sammen aften med Rie Fast  
ved klaver og mikrofon.  Hun leder os 
 gennem nogle af vore elskede højskole- 
sange og viser, med masser af godt humør. 
 
Programmet som er tilrettelagt af  
Kirsten og Jørgen Flensted indeholder også  
et kort foredrag, og et kaffebord med kage. 
 Mød op og tag din nabo med.  

 
Pris 50,- kr. inkl. kaffe og kage  
Betales ved indgangen. 
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     OLE SAND FORTÆLLER

SENIORBIKE TOMMERUP

Som jeg tidligere har skrevet i BrylleBorgeren, er vort område 
begunstiget af mange frivilliges foretagsomhed. Mange tilbud 
kan vi deltage i og hjemføre gode oplevelser fra. Det sociale 
spiller en dominerende rolle i tilbuddene, hvad der også er 
naturligt, da vi alle er sociale individer uanset, om vi vil være 
ved det eller ej. Vi trives bedst ved sociale kontakter og i 
sociale netværk. Den frivillige indsats er en helt nødvendig 
forudsætning for disse muligheder. 
 
Blandt tilbuddene er motion sammen med andre centralt.  
Et par gode eksempler er gang, løb og cykling. Mange ældre 
i vort område, men også udenfor, er medlem i den store og 
velrenommerede cykleklub, ”Senior Bike Tommerup”, som  
er startet for næsten 20 år siden. 
 
Den har jeg stor lyst til at skrive om, og jeg fik derfor en 
aftale med 2 af foreningens ledere, nemlig formand Hardy 
Henriksen og turleder Poul Svensson, der begge bor i Brylle. 
De havde om formiddagen været ude at cykle tirsdagens tur 
med et stort antal og var derfor ”friske fra fad”. Vi mødtes kl. 
16, og Poul Svensson havde en mappe med, der indeholdt 
gode oplysninger om foreningens historie. 
 
Jeg havde forberedt en hel del spørgsmål, og dem svarede 
de to herrer beredvilligt på. 
 
Foreningens start udsprang af en god snak mellem Knud 
Nielsen fra Ældresagen og Chresten Madsen fra Stations- 
byen. Begge var optaget af at cykle, og de mente, at der 
skulle slås et slag for at få flere ud på den 2-hjulede og nyde 
de flotte omgivelser i godt selskab. Der blev hurtigt samlet  

en lille flok på 10 -12 stykker, og blandt dem var Poul Svens-
son. De valgte at oprette en klub og knytte den til Ældre-
sagen.  
 
Den første tur i samlet flok blev kørt tirsdag 1. maj år 2001 
kl. 10. Udgangspunkt og afslutningspunkt var i de første 
år Tommeruphallerne, og turene var på omkring 20-25 km. 
Allerede fra starten blev en række regler introduceret. Man 
cyklede hver tirsdag i sæsonen fra Tommeruphallerne kl. 10. 
Alle medlemmer af Ældresagen kunne tilmelde sig, tempo 
og turlængde skulle afpasses efter deltagernes ønsker, alle 
skulle følges ad hele vejen rundt, og der skulle gøres nødven-
dige ophold. Hver medbringer egne drikke  
og noget at spise. En tredje halvleg blev holdt ved tilbage-
komsten, hvor man slappede af med hyggesnak og lidt 
drikke. Det pointeredes, at det sociale spiller en domine-
rende rolle. 
 
I 2009 ændredes møde- og afslutningssted til Stationsbyens 
Boldklub, hvor man vederlagsfrit kan benytte stedets facili-
teter. Til gengæld hjælper man boldklubben ved f.eks. dens 
grillarrangement. Mødetiden ændredes til kl 9. Deltagertallet 
steg støt. 
 
Poul Svensson kender hele nærområdet til mindste detalje 
fra sine tidligere mange løbeture, så han har gennem årene 
udstukket ”dagens tur”. Deltagerne får på den måde også 
stort kendskab til alle de små og halvskumle grusstier, der 
findes i det herlige område. Holdet passerer brusende floder 
og bestiger dræbende bakker i det Midtfynske Højland på op 
til 12 % stigninger, helt derop hvor luften er tynd, så der hives 
lidt efter vejret. Men så hviles der ud, der drikkes og indtages 
sød energi. 
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     OLE SAND FORTÆLLER
                SENIORBIKE TOMMERUP

Sikkerheden er altid helt i top, og skulle  
uheldet være ude, så er man forberedt.  
F.eks. har Falck været ude og demonstrere førstehjælp for 
klubben. Under turene kører en erfaren cyklist forrest med 
orange vest og udstyret med radio. Bagerst kører også en 
udvalgt person, ligeledes iklædt en orange vest og med 
radio. De øvrige bærer gul sikkerhedsvest.  
Observeres et motorkøretøj ringes med cykelklokkerne, så 
alle er klar over den mulige fare og kan trække ind til siden. 

Alle skal bære cykelhjelm, og ingen snakker i telefon under 
kørslen. Punkteringer sker sjældent, for de fleste kører med 
punkterfri dæk, men er uheldet ude, træder altid en erfaren 
”lapper” til. Alle tager en slapper, indtil cyklen atter holder luft. 
 
I dag er der 62 medlemmer, hvoraf 4-5 ikke længere cykler, 
men deltager i de øvrige sociale arrangementer. Ca. 2/3 af 
deltagerne er kvinder, og et stigende antal kører på el-cykel. 
Foreningen har medlemmer lige fra 65 år til 88 år. Alle kan 
blive medlem uanset alder, og medlemskab af Ældresagen  
er ikke længere nødvendigt. Bestyrelsen består af 5, hvoraf 
kun 1 er kvinde. Hardy Henriksen, der kom til klubben for  
ca. 10 år siden, er formand. 
 
Kontingentet er 175 kr. årligt, og hele beløbet går til de sociale 
arrangementer. 
 
Der køres også ture i fjernere områder, men så anvendes biler 
til samkørsel med cyklerne på trailere. 
 

Som læserne kan regne ud, står klubben snart over for et rundt 
jubilæum. Hvordan det gribes an, er under overvejelse. 
 
Hvis nogle mener, at de også kunne tænke sig at være med i 
denne oplevelsesrige klub, er man velkommen. I givet fald kan 
man ringe til formanden Hardy Henriksen på tlf. 4016 2181 eller  
til turleder Poul Svensson på tlf. 4061 2041 
 
Ole Sand

En gang om året tages på en 3-4 dages tur til fjernere om-
råder, hvor naturen er smuk og bakkerne gode. Eksempler  
på sådanne sociale ture er til Bornholm, Læsø, Mols, Flens-
borg Fjord, Samsø, Ærø og Fanø. Holdet indkvarteres på  
hotel eller vandrehjem afhængig af, hvor bestyrelsen kan 
finde den rette favorable pris. De sammenkomster glem- 
mer ingen. 
 
Sæsonen sluttes behørigt af i oktober med en sam-
menkomst, hvor god mad og drikke er sat på bordene i 
”klubhuset”. Man samles også til en hyggelig julefest, hvor 
æbleskiver og gløgg er på bordene, og her tales om sæson-
ens mange gode ture. Her deltager heldigvis de fleste.  
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Vi har i Lokalrådet besluttet at udskyde Åben By 2020 til næste år. Til gengæld erstatter
vi arrangementet med Børnenes By, hvor vi sætter fokus på vores gode
daginstitutioner, pasningstilbud og fritidsaktiviteter.
Det bliver en dag for børnene, og der vil være stande fyldt med aktiviteter for børn i alle
aldre. Arrangementet starter kl. 14.00 og løber til ca. 17.30 i Brylle Fritidscenter. 

Der vil blandt andet være en lanterne-station i Fritidscenteret, da vi kl. 17.30, i samlet
flok og udstyret med lanterner, vil bevæge os hen til Rytterskolen og tænde lyset på
"træet". 
Børnenes By vil altså også danne ramme om lystændingsfesten, og vi håber meget
på, at I vil deltage i festlighederne dagen igennem. Vi glæder os til at hilse på vores
dagplejere, vuggestue, børnehaver, skole og SFO samt de mange spændende tilbud til
vores børn, som de aktive foreninger udbyder. 

Åben By 
Børnenes By

Lørdag d. 28. November kl. 14-17.30

bliver i år til

i Brylle Fritidscenter
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Beboerforeningen Brylle
Formand: Tommy Dalgaard -
tommydalgaard@hotmail.com 29 46 63 53
Kasserer: Bjarne S. Andersson - 
bjarne.s.andersson@hotmail.com 29 80 51 12
Sekretær: Hanne Winther -  
hannew@ofir.dk 27 14 19 76
Bestyrelsen:
Henrik Gabs - gabs@henrikgabs.dk 40 88 18 80 
Anette Clemmesen 
anettebrolykkepedersen@yahoo.dk 25 70 16 98 
Martin Aalund 26 81 95 45
Mette Bærentsen - 
mettebc84@hotmail.com 24 94 36 50
Michael N. Andersen -  
michael.n.andersen@hotmail.com 40 16 26 40 
 
Brylle Boldklub
Formand: Poul Krog - 
poulmkrog@sport.dk 23 83 41 62
Ungdomsformand: Michael Winther -
mwinther82@gmail.com 30 80 70 40
Seniorformand: Jimmi Rasmussen - 
Tjummy1@gmail.com 53 67 44 86
Kasserer: Anne Marie Sørensen - 
kasserer.bryllebk@gmail.com 60 22 61 35
Johnny Godbergsen - 
johnnygodbergsen@hotmail.com 29 43 44 49

Brylle Forsamlingshus
Formand: Kai Hou - 
formand@brylle-forsamlingshus.dk 
Udlejer: Irene Hou -  
info@brylle-forsamlingshus.dk 64 75 16 57

Brylle Fritidscenter
Næstformand: Henning Berg - 
h-berg@email.dk 61 76 32 64
Kasserer: Finn Henriksen - 
finnbhenriksen@sol.dk 21 60 64 68
Sekretær: Gittemai Roger - 
mentorgittemai@gmail.com 20 16 67 00
Forsamlingshusrep: Kai Hou 
formand@brylle-forsamlingshus.dk 
Gymnastikrep.: Frederikke Frehr
fritidscentret@bryllegymnastik.dk 23 96 26 92
Boldklub: Anne Marie Sørensen 
kasserer.bryllebk@gmail.com    60 22 61 35
Beboerforeningsrep: Anette Clemmesen  
anettebrolykkepedersen@yahoo.dk 25 70 16 98
Allan Krog 60 88 19 25
Kent Henrilksen 40 34 03 78

Brylle Gymnastikforening
Formand: Dina Dorthea Korspang - 
formand@bryllegymnastik.dk 
Næstformand: Christina Andreassen - 
naestformand@bryllegymnastik.dk
Kasserer: Frederikke Frehr Kristensen -
kasserer@bryllegymnastik.dk 23 96 26 92
Bestyrelsesmedlem: Kristina Pilekær Sørensen,  
Christoffer Vestergaard Jensen,  
Casper Larsen og Mette Wehner 
Suppleant: Louise Bernth og  
Mette Kirkegaard Bærentsen  
Badminton: Frederikke Frehr Kristensen - 
badminton@bryllegymnastik.dk 23 96 26 92
Gymnastik: Dina Dorthea Korspang  
gymnastik@bryllegymnastik.dk  
Brylleborgeren: Christina Andreassen - 
brylleborgeren@bryllegymnastik.dk  

Lokalhistorisk Arkiv
Formand: Jens Lund - 
familienlund@anarki.dk 64 76 19 40
Arkivleder: Margit Egdal - 
ellelunden@msn.com 64 87 14 23
 
Tommerup Rideklub
Daglig leder: Kjeld Frederiksen 40 35 77 81
Formand: Carsten Louis Larsen - 
carstenlouislarsen@gmail.com 25 53 24 63
Kasserer: Henrik Skov - 
hskov35@gmail.com 28 26 55 44 
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VIGTIGE TELEFONNUMRE I BRYLLE OG OMEGN
Brylle Landsbyordning
Leder af landsbyordningen: 
Betina Faaborg - bebfa@assens.dk 64 74 65 77
SFO: Betina Faaborg - brylleskole@assens.dk 64 74 65 83
SFO:  25 23 28 25
Agerholm Børnehave  30 45 48 03
Agerholm Vuggestue 30 45 48 18
Dorrit Arnecke - doarn@assens.dk 64 74 66 72
Bestyrelsesformand: Niklas Karlsson - 
n.p.karlsson@gmail.com 

Brylle Menighedsråd
Formand: Vagn Top - vagn@ferie-fyn.dk 22 47 07 77
Næstformand og kasserer: Trine Hermann -
trinehermann_406@msn.com 28 78 28 80
Kontaktperson og præst: Dorthe terp Dahl -
maildtd@km.dk 64 75 13 17
Kirkeværge: Birthe Sørensen - 
birthesoerensen@gmail.com 24 46 38 56
Sekretær: Lotte Andersen -
lotte.boegh.andersen@gmail.com 30 49 74 42
Frivilligområdet: Mette Krogsgaard -
mettejanus1@gmail.com 21 96 17 15
Medlem: Gunhild Jørgensen   23 95 60 54
Graver: Jørgen Pedersen - 
Træffetid: tirsdag - fredag kl. 7-15. 20 22 98 94

Brylle Private Børnehave
Leder: Amalie Wright Jørgensen, pædagog  53 60 71 15
Formand for bestyrelsen: Martin K. Pedersen 61 60 43 99
E-mail: martin@danskerhvervsassurance.dk

Privat Pasningsordning
Privatpasningsordning-mariehønen.dk 28 29 15 87 
Iris-privat-pasningsordning.dk 40 33 21 49 
Metteprivatpasningsordning.dk 28 71 37 92 
Jonnasprivatepasningsordning 61 33 42 22
 
Den Kommunale Dagpleje 64 74 68 10

Landsbyambassadør
Bente Paulli - bente@paulli.net  23 11 69 05

Lokalrådet i Brylle
Formand: Martin Kaszubinska Pedersen 61 60 43 99
E-mail: martin@danskerhvervsassurance.dk
Næstformand: Morten Korspang 22 91 70 00
E-mail: morten@korspang.dk
Kasserer: Mogens Tøttrup,  40 16 60 37
E-mail: amtott@hotmail.com 
Valgt Bestyrelsesmedlem: Kai Hou 22 84 46 71  
E-mail: kai.hou.brylle@gmail.com
Valgt Bestyrelsesmedlem: Mikkel Olsen 25 41 94 38
E-mail: swobber@gmail.com
Udpeget Bestyrelsesmedl.: Bettina Bek Faaborg 42 72 02 98
E-mail: bebfa@assens.dk
Udpeget Bestyrelsesmedl.: Tommy Poulsen 40 78 37 00
E-mail: tommy@poulsens.dk
Udpeget Bestyrelsesmedl.: Henning Berg 61 76 32 64
E-mail: h-berg@email.dk
Udpeget Bestyrelsesmedl.: Tommy Dalgaard 29 46 63 53
E-mail: tommydalgaard@hotmail.com
Suppleant: Pia Vittrup 21 99 19 01
E-mail: roger.vittrup@gmail.com
Suppleant: Marie Louise Larsen 51 51 21 86
E-mail: ml.larsen@me.com
Ambassadør: Bente Paulli 23 11 69 05
E-mail: bente@paulli.net
Tilforordnet : Vagn Top  22 47 07 77
E-mail: vagn@ferie-fyn.dk
Assens Kommune kontakt: : TSteen Søgaard 51 37 44 61
E-mail: stspe@assens.dk

Redaktionsudvalget BrylleBorgeren
Betty Nielsen, Kildemaden 5
arneogbetty@gmail.com 20 87 72 20
Tommy Dalgaard, Mads Hansensgade 9, Brylle
tommydalgaard@hotmail.com 29 46 63 53 
Maud Hansen, Toftevej 11, Brylle
info@mh-kontorservice.dk 40 98 40 46
Layout: Anne Vibskov 
anne@vibskov.dk 20 89 95 53
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Personlig rådgivning 
med forståelse og respekt 
skaber tryghed.

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

Medlem af Danske Bedemænd
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Sikker El
V. Simon Schmidt
Højeløkkevej 18B 
5690 Tommerup
kontakt@sikker-el.dk
Tlf.: 63 76 60 90 
www.sikker-el.dk  

23

Tlf. 64 76 13 13

 

Behandling på dine præmisser 
 

Karlinna Frederiksen     Kranio sakral terapi 
Fuglebakken 3      Massage 
5690 Brylle       Infrarød sauna 
Tlf. 26830131       Reiki Healing 
karlinnaf@gmail.com     Lifewave 
 

Kontakt mig på tlf. eller mail for information og 
tidsbestilling eller book online på  

 
www.karlinasmassage.dk 

Hair by Nybo
Tlf  51 82 77 88

Skolevej 7A
5690 Tommerup

Online booking: 
Hairbynybo.dk



STARK
Møllebakken 34 • 5690 Tommerup

Tlf. 6376 1200

BYGGES 
 

DET SKAL
 

 VAEK

57
42

7

Rigtige maend n0jes ikke 

med at tale om tingene 

- de gor noget ved det
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Online booking
HairbyNybo.dk
Tlf  51 82 77 88
5690 Skolevej 7a

 

MASSAGE 
WELLNESS 

BEAUTY 
 

Behandling tilpasset dig  
og dine behov 

 
Gundestrupvej 48, Brylle 

5690 Tommerup 
SMS 26 73 27 72 

www.abildgaardklinik.dk 
 

Online booking via hjemmeside/facebook/SMS  
Vi finder en tid, der passer dig 

 

 



NYT SPORTSUDSTYR?
Tjek det store udvalg i din lokale
INTERSPORT butik eller på intersport.dk
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Bredgade 91 · 5690 Årup · 40 48 33 83

Brylle AutoBrylle Auto
v/Kent Højmark

Plouggårdsvej 18 · Brylle
Tlf. 64 75 15 08 · www.brylleauto.dk

Vaskehal åbent 7.00-22.00



Tlf..:Tlf.: 29 70 41 43

 

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

T O M M E R U P  O G  H A A R B Y

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

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

Kørekort til 
Bil & MC

Nye hold hver 
tredje uge
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Dannesbovej 1B
Brylle
5690 Tommerup
Tlf.: 29 70 41 43

Face book: ”Elses fodpleje”

Du kan altid booke en 
tid via min Facebookside 

DE

• Hvidevarer
• El-artikler

• Køkken
• Bad

DET ER 
FAGMANDEN, 

DER ER 
BAGMANDEN!

Knarreborgvej 30 • 5690 Tommerup •  Tlf. 64 75 16 40

www.eldoradoweb.dk

• Garderobe
• Belysning

• Brugskunst
• Små-el



Totalentrepriser · Bygningsrenovering · Om- og tilbygninger
Kirkekalkning · Pejse · Badeværelser · ReparationerTotalentrepriser · Bygningsrenovering · Om- og tilbygninger

Kirkekalkning · Pejse · Badeværelser · Reparationer

MurerMester
Henrik svendsen

toMMerup st.

tlf. 64762601 / 40164208

MURERMESTER
HENRIK SVENDSEN

TOMMERUP ST.

TLF. 64762601 / 40164208

Brylle Industrivej 9

5690 Tommerup

Tlf. 6475 1415

Mobil 2043 3922

sh@arnenielsenbrylle.dk

•  Affald fjernes med grab

•  Containere udlejes

•  Grus, sten og muldjord
   leveres
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BRYLLE 
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www.atm-consult.dk

CVR 40 12 08 82



Hyldegårdsvej 1 · 5690  Tommerup · Tlf. 64 75 12 11 Vi mødes i Brugsen!

HANSJUELJENSEN
VOGNMAND & ENTREPRENØR

AUT. KLOAKMESTER
Dannesbovej 54 Brylle

5690 Tommerup

Tlf. 65 96 19 26

Alt i entreprenørarbejde udføres
Multitrækkere
Kranbil med grab
Bortkørsel af al affald
Affaldscontainere
Træfældning

Traktor m/fejekost
Nedbrydning
Udgravning
Planering
Snerydning
Gravemaskine/minigraver

NYT Spuling og Kloak TV
Speciale - omfangsdræn og udvendig isolering af kældervægge

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

Odense afdeling
Dalumvej 54 B
5250 Odense SV
Tlf. 88 20 84 60
midspar.dk/odense

Odense afdeling
Dalumvej 54 B
5250 Odense SV
Tlf. 88 20 84 60
midspar.dk/odense


