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eN jyde kom sammeN med foråret...
endelig kom foråret, og den 15. april kunne jeg ende- 
lig tiltræde stillingen som assens kommunes nye land- 
distriktskoordinator. Jeg har glædet mig meget til at 
komme i gang og er selvfølgelig glad for at have fået 
spaltelads i brylleborgeren, så jeg får muligheden for  
at præsentere mig.

det er altid en udfordring at være ny i en stilling, 
men jeg glæder mig til udfordringen. Jeg ser frem til 
at komme rundt i de mange aktive landdistrikter og 
lokalsamfund i assens kommune, møde borgerne og 
høre om deres erfaringer, drømme og ideer. for det er 
borgerne, der er mine vigtigste samarbejdsparter, fordi 
det er dem, der ved, hvad der rører sig ude i landdistrik-
terne. Jeg har selvfølgelig også ideer med i rygsækken 
og ser frem til, at vi i fællesskab kan gøre landdistrikter 
og lokalsamfund til endnu bedre steder at bo og leve. 
udfordringer er der nok af! seniorforsker ved institut for 
fremtidsforskning, Claus kjeldsen, talte forleden, på  
en konference omkring landdistrikter, om befolknings-
vandringen væk fra landdistrikterne og ind mod de 
store byer. i samme åndedrag talte han også om, at alle 
undersøgelser viser, at det er politisk umuligt at ændre 
på denne udvikling. 

det er nedslående tale. men, som mark twain engang 
udtalte, ”problemer har der været nok af i mit liv, men 
de fleste af dem blev ikke til noget.” det er nok en 
smule dansk, at vi fokuserer alt for ensidigt på problem-
stillinger og dermed glemmer eller overser alt det posi-
tive i tilværelsen.

Langt størsteparten af den danske befolkning bor et sted, 
hvor de er rigtig glade for at bo! det er da opløftende. 

der foregår rigtig mange gode og samlende indsatser 
i landdistrikterne, og en hurtig bladren gennem brylle-
borgeren viser, at jeres lokalsamfund ligger i helt i top på 
aktivitetsniveau og lokalt engagement. det skal i være 
stolte af!

 Jeg vil arbejde for, at landdistrikterne i assens kommune 
udvikler sig i den retning, som lokalbefolkningen ønsker 
og er med på. for mig er det alfa og omega, at der er 
lokal opbakning og engagement, fordi det skaber ejer-
skab. Jeg vil gerne være jeres sparringspartner, når det 
gælder idéudvikling, projektskabelse etc., og jeg bistår 
gerne på workshops, debataftner og lignende i brylle og 
omegn.

vi skal formidle de gode historier og eksempler, både for 
at hylde succeserne og for at inspirere andre, og dermed 
lade os selv inspirere. vi skal være forandringsparate, 
ikke for forandringens egen skyld, men fordi vi ellers 
risikerer at gro fast. en landsbys eller landdistrikts egen-
identitet skabes blandt andet ud fra borgernes engage-
ment og dynamik, og er en stærk faktor, når vi eksem-
pelvis taler om bosætning.

personligt kan jeg fortælle, at jeg er 51 år og bosiddende 
i den gamle kongeby Jelling i vejle kommune. Her er jeg 
blandt andet aktiv i den lokale musikfestival, der efter-
hånden er blevet danmarks tredje største, og jeg nyder 
frivilligheden for mit lokalsamfund. Jeg er naturmenne-
ske og amatørornitolog, og så elsker jeg at læse en god 
krimi. 

steen søgaard
Landdistriktskoordinator, assens kommune
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et dejligt syN
- landsbyordningen samler affald i Brylle

den 15. april nåede den første rigtige forårsdag brylle. så 
bobler glæden i alle, for nu tror vi på forårets komme og 
alt det gode, det bringer os vinterblege brylleborgere. og 
dagen bragte mere glæde. på en cykeltur ved 11-tiden så 
jeg flere grupper børn på toftevej, iklædt sikkerhedsvest.

 de samlede på hver side af vejen affald op i sække. en 
tjenestemandsansat lærer fra skolen ledede det flotte 
arbejde. Hvor var det dejligt at se, og børnene gik til den 
med krum hals og godt humør. Jeg skyndte mig hjem og 
hentede kameraet. billedet viser hele miljøholdet med 
en del af det indsamlede affald. midt i glæden kan jeg 
dog ikke undlade at tænke – hvor er vi nogle grise. kunne 
vi ikke hver især bøje os ned og samle lidt skidt op en 
gang imellem og bedre - undlade at svine naturen til?

senere fortalte eigil mig, at det var landsbyordningen,  
der organiserede opsamling af affald omkring krybily-
parken, på det grønne område og omkring børnehaver-
ne. det var hovedsageligt elever fra 1.-3. klasse og 
børnehavebørn, der var ude at samle. eleverne syntes, 
at det var både flovt og for dårligt, at de voksne sviner 
så meget i naturen. og det har børnene helt ret i. der 
blev samlet 120 kilo affald, og det blev behørigt sorteret 
i brændbart affald, glas og metal. det var en lærerig dag 
for børnene i, hvad man ikke bør smide i naturen, og 
hvordan affald sorteres. der er håb om, at den unge  
generation bliver bedre end deres forældre og bedste- 
forældre til at færdes i naturen på den rette måde.

ole sand
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fællesBestyrelseN  
i laNdsByordNiNgeN

fæLLesbestyreLsesformand:

Lars mosberg - tlf. 2173 3100 - lars@team-mosberg.com

Leder af Landsbyordningen:

trine traun -  tlf. 3173 3100 - trtra@assens.dk

Brylle skole

27.6 afslutningshygge for alle, og vi 
tager afsked med 6. klasse

28.6 Sidste skoledag

13.8 Første skoledag efter ferien

23.8 Skolens 50 års jubilæumsfest

i lockout-perioden har skolen haft besøg af av-center fra 
odense. de har installeret interaktive tavler i alle klasser 
på skolen.

brylle skolen har derfor sagt farvel til de gamle tavler  
med kridt og er gået ind i en ny tidsalder med mere 
tidssvarende undervisning.

Langt de fleste lærerbøger og undervisningsmaterialer 
er i dag udarbejdet således, at det meste af indholdet er 
interaktivt. udskiftningen af de gamle tavler var derfor 
nødvendig.

den nye teknologi stiller nye krav til 
lærerbøgerne, og skolen er derfor i 
gang med også at indkøbe nye under-
visningsmaterialer. i faget engelsk er 
dette sket, og engelsklærerne glæder 
sig rigtig over, at der nu er helt nye 
muligheder i undervisningen. andre  
fag følger efter, og forude ligger der 
en stor opgave i at tilpasse sig disse 
undervisningsmuligheder, så tavlerne 
kan bruges optimalt.

eleverne på skolen har også taget 
rigtig godt imod den nye teknologi. 

iNteraktive 
tavler på Brylle skole

pigerne i 6. klasse synes, at det er hyggeligt at spille i 
frikvartererne, og ”endelig har vi fået noget godt at lave 
i frikvartererne”, siger de. selv om en af pigerne ikke kan 
li’ Justin bieber, er det alligevel ham, som oftest er på 
skærmen.

kommentarerne fra 4. klasse var: ”meget gode – seje – 
fede og glade for dem”.

på skolen er vi glade for at have økonomi til en så stor 
investering.

Janni, som er klasselærer i 1. klasse, skriver på en af de nye tavler.
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i april måned var der vanen tro skolefest.  3. klasse havde 
sammen med deres klasselærer tina bonnemose øvet sig 
ihærdigt på skuespillet: tip tap tØnde.

det blev til en forrygende forestilling, hvor skuespillerne 
var blevet sat på opgaven : at finde lykken. at finde lykken 
er ikke nogen nem sag i disse tider, hvor mulig-hederne er 
mangfoldige, men det lykkedes til sidst.

der var alt, hvad hjertet begærer i forestillingen. der var 
prinsesser, en løve, en syngende trold, en døende mand 
osv. osv. det blev en fantastisk forestilling, hvor eleverne fik 
spillet teater, sunget, grinet, fortalt vittigheder og en god 
historie.

om formiddagen spillede eleverne for børnehavebørnene, 
og om aftenen var der forstilling for skolens elever og deres 
forældre.

skolefesten sluttede med diskotek og aktivitet i diverse 
boder – noget 5. klasse havde arrangeret, mens forældrene 
drak kaffe og spiste lagkager, som forældrene til  
2. klasse havde fremtryllet.

tak til alle som bidrog til at gøre skolefesten hyggeligt og rar.

3. klasse spiller

tip-tap-tØNde

d. 8. maj 2013 kunne brylle skole fejre 50 års fødsels-
dag. dagen blev afviklet som fest for børnene.

fredag d. 23. august vil blive markeret i form af en 
kæmpefest for tidligere elever, forældre og ansatte.

programmet er ved at være klar med underholdning, 
taler, spisning og dans.

tidligere elever og forældre kan tilmelde sig ved at ind-
betale 150 kroner til konto:  6880-2132818  i totalban-
ken. Husk at skrive navn på overførslen. skriv også gerne 
året, hvor du startede på skolen,  på tilmeldingen.

beløbet på 150 kroner dækker underholdning,  
spisning og musik. drikkevarer og kaffe og kage købes 
ved siden af.

nærmere program vil blive offentliggjort på skolen 
hjemmeside (www.brylleskole.dk), forældreintra og  
på facebook.

spred rygtet og få en hyggelig aften med tidligere  
skolekammerater.

på gensyn - Ledelsen på skolen

stor 50 års juBilæumsfest 
      på Brylle skole
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Fjernvarme Fyn vil gerne levere varme til endnu flere fynboer og ser på at udvide forsyningsom-
rådet til Brylle. Pt. leverer Fjernvarme Fyn varme og varmt vand til 200.000 indbyggere i Odense 
og Otterup.

Fjernvarme Fyns målsætning er at blive CO
2
-neutral, og mere end halvdelen af varmen er 

allerede baseret på ikke-fossile brændstoffer, idet vi genbruger overskudsvarme fra industrien og 
brændsler som f.eks. halm, biogas og affaldsvarme.

Fjernvarme Fyn er derfor en fremtidssikret forsyning, fordi produktionen af varme til enhver tid 
kan baseres på de energikilder, der er tilgængelige og mest miljøvenlige.

Fjernvarme Fyn har sendt projektforslag til Assens Kommune og forventer at kunne tilbyde fjern-
varme til borgerne i Brylle i 2014.

Læs mere om Fjernvarme Fyn på www.fjernvarmefyn.dk.

Fjernvarme til Brylle

Scan koden og se film om Fjernvarme Fyn

Kom ind i fjernvarmen

Snyd ikke dig selv for billig fjernvarme

Naturgas er inden for de sidste tre år steget med næsten 20 %, og Energistyrelsen forventer en stig-
ning på mere end 40 % inden 2020.

Fjernvarme er
nemt
billigt

miljøvenligt



BeBoerforeNiNgeN

formand:

tommy dalgaard, mads Hansensgade 9
6475 1412 - 2946 6353 - tommydalgaard@mail123.dk

kasserer:

bjarne salgaard andersson, mads Hansensgade 7
2980 5112 - bjarne.s.andersson@hotmail.com

bestyreLsesmedLemmer:

Henrik gabs, glentevej 25 - 4088 1880 - gabs@henrikgabs.dk

Carsten damsgaard, mads Hansensgade 12 
4042 3797 - c.d.s@mail.dk

peter skytte, toftevej 1 - 2443 4567 - psp@p-f.dk

anette b. Clemmensen, kildemaden 9 - 2570 1698 
anettebrolykkepedersen@yahoo.dk

Hanne Winther, tobovej 1 - 2714 1976 - hannew@ofir.dk

Bestyrelsen pr. april 2013

Nyt fra 
BeBoerforeNiNgeN
kender vi alle ikke lige det, at når noget først går i ged, 
så går det hele lige pludselig bare i ged. 

nå men! vi skal for det første beklage, at vi ikke fik 
indvarslet generalforsamlingen rettidigt. det lykkedes 
heldigvis alligevel at afvikle den, fordi de fremmødte 
accepterede, at vi afholdt den på trods af, at den var for 
sent indkaldt.

så skal vi i særdeleshed beklage overfor de beboere, 
hvor der gik uorden i de husstandsomdelte giroindbeta-

lingskort. desværre gik næsten alt, hvad der kunne gå 
galt, galt med dette års girokort.  
først kom de for sent retur fra trykkeriet, og så var der 
fejl i vores printerfil fra databasen og også lidt datofejl i 
teksten, og som om det ikke var nok, var der en ny om-
deler, der var lige hurtig nok - og ikke var opmærksom 
på, at der var fortrykt gadenavn og nummer på kortene, 
og de derfor gerne skulle i de rigtige postkasser. Jo jo! 
galt gik det altså!

men vi vil alligevel gerne opfordre til, at man betaler sit 
årlige kontingent på 125 kr., og det kan man ved selv 
at rette gadenavn og nummer på kortet, inden man 
indbetaler, eller man kan få et nyt girokort i brylle dagli´ 
brugs.

men !!! hvis man har netbank, er det langt det  
billigste og meget nemt at betale via:

girokort via netbank:  +73  nr.  +86411261 - så kan vi 
automatisk se afsenderen og man kan skrive en besked 
til os. 
eller overførsel til bbf´s konto i sydbank på reg. nr. 6810 
konto nr. 1193602 

vi takker på forhånd og håber at se mange medlemmer 
igen i år vælger at støtte os med det frivillige arbejde.

i 2013 afvikler bbf bl.a. fællesspisning i forsamlings-
huset, stort sæbekasse-rally og skt. Hans, hjælper med at 
lave og omdele brylleborgeren, vi arbejder også løbende 
med at vedligeholde og passe legepladsen, passe udlej-
ningen af udstyr, plus hvad der ellers dukker op af gode 
ideer.

på bestyrelsens vegne 
tommy dalgaard 
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i anledning af at det er blevet sommer, inviterer brylle 
beboerforening den 23. juni til sæbekassebilrace med 
store og flotte præmier. vi siger stor tak til løbets spon-
sorer, som er: dagli´ brugsen i brylle, stark byggemarked 
i knarreborg og brylle auto.

du kan komme med din egen hjemmebyggede bil, eller 
du kan komme og bygge bilen om formiddagen i vores 
pit foran brylle dagli´ brugs.

dagen byder på 4 konkurrencer 

hurtigste bil - bilerne kører mod hinanden i heat med  
2 biler efter en turneringsplan og til sidst skal de to hur-
tigste køre mod hinanden.

præcisionskørsel - bilerne kører på tid gennem en 
forhindringsbane ved brugsen.

race på en rute - alle biler kører på samtidig på en rute 
som går fra dagli´ brugsen ad Hyldegårdsvej ned til det 
grønne område og videre ad stien hen over glentevej og 
videre til mads Hansensgade og tilbage til dagli´ brugsen

Brylles flotteste sæbekassebil - mens løbet kører, går 
vores kompetente dommere rundt og vurderer hver bil.

præmieoverrækkelse - Hele dagen vil foregå i en 
stemning af biler, træ, hygge og kampgejst, for at slutte 
med præmieoverrækkelse ved skt. Hansbålet om af-
tenen. 

vi glæder os allerede meget, og mange er allerede 
tændt på ideen og flere aftaler er på plads. Hvis nogen 
har træ eller udstyr liggende som måske kan bruges, må 
man gerne lige give besked til undertegnede og komme 
forbi med det på dagen.

til at afvikle dagen får vi selvfølgelig brug for frivillige 
personer til bl.a. tidstagning, opstilling af praktiske ting 

samt oprydning, salg af pølser og sodavand m.m. så hvis 
du er interesseret i at hjælpe eller hvis din virksomhed 
eller forening også gerne vil hjælpe til eller sponsorere 
ting, er du meget velkommen til at henvende dig til 
nedenstående.

spørgsmål, yderligere info eller tilmelding af sponsorer 
og hjælpere rettes til Henrik gabs på gabs@henrikgabs.dk 
eller mobil: 4088 1880

projekt sæbekasserace® består af peter skytte, Carsten 
damsgaard & Henrik gabs 

på vegne af brylle beboerforening  
Henrik gabs

Brylle BeBoerforeNiNg 

laver racerlØB 
for sæBekasseBiler
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program - 23. juNi 
09:00 pitten åbner

14:00 Løbsstart

16:00 forventet afslutning

20:00 præmieoverrækkelse ved bålet på det 
grønne.

holdet og bilen
bilen skal være med rugbrødsmotor og drevet  
af skubbekraft. alle der vil, må hjælpe til med at 
bygge bilen, men til at skubbe ved selve løbs-
afviklingen må der kun være 3 personer på holdet, 
og kun en voksen. den kørende skal som min. have 
cykelhjelm på under kørsel. en voksen skal være 
ansvarlig for sikkerheden på bilen, og for brug af 
værktøjet ved byggeriet.

tilbehør
der vil i et begrænset omfang være mulighed for  
at låne værktøj, ellers medbringes eget udstyr. 
foreningen har indkøbt sæbekassebil - kit med 
hjul, som kan lånes til bilen. i skrivende stund 
forsøger vi at lave sponsoraftaler på træ og maling 
m.m. men vil i være sikker på at have det rigtige, 
må i selv medbringe det.

tilmelding
senest den 7/6 2013, skal holdet have udfyldt og 
afleveret formularen, som udleveres i brylle dagli´ 
brugs. det koster 100,- kr. pr. hold at deltage inkl. 
sæbekassebil kit og lån af hjul.



dagLig Leder:

kjeld frederiksen – mobil 40 35 77 81

formand:

Claus sørensen – mobil 28 14 96 47

kasserer:

birgitte Larsen – mobil 22 36 43 04

tommerup ridekluB

i det gode forårsvejr var der mange, der nød  
hestene og solskinnet på opvarmningsbanen.

render summede af liv, solen skinnede, og vejene om-
kring manngårdens ridecenter var fyldt op med heste-
trailere, flotte flettede ponyer og heste med nypudset  
udstyr, for ryttere fra hele fyn var inviteret til dressur-
stævne i tommerup rideklub. stævnet blev afholdt over  
to dage i weekenden den 20. og 21. april. 125 equipager 
red til bedømmelse, så der var ponyer og heste fra mor-
gen til aften på banerne.

skønt at tommerup rideklub igen er noget, man taler 
om rundt omkring på fyn, og sjovt at se, at mange som 
tidligere har haft en tilknytning til tommerup rideklub,  
og måske endda har redet i tmr som børn, nu kommer til-
bage. dejligt at se nogle af de gamle kendte ansigter igen.

vi glæder os allerede til næste arrangement. følg med på 
www.tommeruprideklub.dk

tilbud til nye ryttere

tommerup rideklub afholder ponygames, som er et tilbud 
til nybegyndere, hvor man kan få en træktur eller prøve 
at ride selv. vi hjælper hinanden med at sadle op, vi deles 
om ponyerne og rider på skift en tur rundt i ridehuset. den 
første gang er gratis, og herefter koster det 100 kr. for et 
helt år, og så kan man deltage ligeså mange gange man 
vil ud af de 10 – 11 gange det afholdes om året. dette er 

en fantastisk måde måde for børn i alle aldre 
at få mulighed for at snuse til ridesporten 
inden man melder sig på et af de ugentlige 
hold. du behøver ikke at tilmelde dig, men 
møder bare op, som beskrevet på hjemme-
siden.

ponyerne og hestene holder sommerferie 
på græs samtidig med skoleferien på brylle 
skole og starter op igen samme dag som 
skolerne.

der blev redet for at opnå de højeste point ved dommeren, om 
at få de bedste placeringer og de mange gode ærespræmier.

følg med på  

www.tommeruprideklub.dk 

hvilke søndage, der  

afholdes ponygames 

Næste gang er

søndag 2.6.2013
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Bliv 
uafhængig af stigende oliepriser og gør samtidig noget godt for 

miljøet.

Skær 50%
af din varmeregning!
Skift dit oliefyr ud med en varmepumpe fra Energi Fyn. Vi har 
varmepumpe-eksperter til rådighed, som kan rådgive dig til den 
helt rigtige løsning for din husstand og sørge for alt det praktiske.

Kontakt Energi Fyns rådgivere og få et gratis, uforpligtende 
besøg og en individuel beregning.

RING Tlf. 63 17 19 00
MAIL varmepumper@energifyn.dk
INFO energifyn.dk/varmepumper

www.energifyn.dk

Ferie på Fyn

Moderne lejligheder med alle faciliteter
Pool • Billard • Fiskesø • Skov og natur

info@ferie-fyn.dk • www.ferie-fyn.dk

KJÆRSGAARD  ferielejligheder
 Tlf. 22470777 / 22353207

11

dyt Båt 
her går 
det godt

børnene i brylle børnehave gjorde store øjne, da der 
en dag rullede en stor truck ind foran børnehaven.
det var valdemars far, morten Juel Jensen, der ville 
vise børnene, hvordan en truck ser ud indeni. til 
formålet havde han medbragt en af de nyeste biler 
fra hans firma.

det tog ikke mange sekunder, før alle børnene var linet 
op i en kø. en efter en fik alle børnene lov til at sidde på 
førersædet og dreje på rattet og bruge hornet. godt at 
brylle skole kørte på lavt blus pga. lockouten, for der blev 
dyttet en hel del, 25 børn og minimum 3 dyt pr. barn, det 
var noget der kunne høres.



formand/bryLLeborgeren:
dorthe bruun-petersen, lundehauge@mail.tele.dk 
tlf. 2623 1397

næstformand/sekretær:
mette pedersen, wandrup@live.dk, 28 71 37 92

gymnastik:
Henriette pedersen, tip@paradis.dk, 28 91 34 74

CykeLtriaL/HJemmesiden:
ole ilskov, oilskov@gmail.com, 50 10 07 10

bryLLeLØb: 
majbritt Hansen, majbrittlarsen78@hotmail.com, 24 94 45 67 

badminton/fritidsCentret/bryLLeborgeren:
martin Hermann, hermann1972@hotmail.com, 31 52 24 66

bryLLeborgeren: 
kim Holst, kimholst@hotmail.dk, 61 26 38 78

kasserer/HJemmesiden: 
eva mosberg, eva@team-mosberg.com, 60 14 23 34
revisor: mette runge og sara skytte eist

turbo tøzer 6-9 år (0.-2. kl.)
turbo tøzernes motto er, at alle kan, og det skal være sjovt 
imens!! vi skal ud på en rejse, hvor vi skal bruge alle san-
ser, udfordre vores motorik og ikke mindst have masser 
af sved på panden. på rejsen arbejder vi med serier, lege, 
spring og lader os lokke af tonerne til fed musik. 

instruktører:
mette pedersen, tlf 28713792 - wandrup@live.dk  
mette andersen, tlf 28358354 - amosa@live.dk

forældre-Barn 1-3 år
Holdet hvor børn og forældre (bedsteforældre er også 
velkomne) kan være sammen. vi skal lege, synge, klatre 
og springe i de store redskaber. vi skal være sammen om 
leg, gymnastik, sang og redskabslege. som noget nyt i år 
vil vi være to instruktører. tilmelding sker efter ”først til 
mølle” princippet. vi glæder os til at se en masse friske 
børn og forældre.

mvh Catharina og majbritt

old girls
starter i uge 37 - torsdag kl 15.30 til 16.30

glad motion til inspirerende musik, fællesskab, bevægel-
sesglæde, engagement, snak og latter er fællesnævnere 
for holdet. gymnastikken vil bestå af styrke, smidigheds, 
konditions, og balancetræning kombineret med strækøvel-
ser. altsammen i et tempo, hvor alle kan være med. Hver 
gymnastik time afsluttes med en sang og lidt hyggeligt 
samvær. vi ses. 

instruktør: inga Holm rasmussen, tlf. 27126820  
ihr@galnet.dk

spilopperne 3 - 6 år
Her er det motorikken, der vil være i fokus, vi skal lege 
sanglege, bygge redskabsbaner, hoppe, krybe, kravle, 
tumle, danse, og alt hvad der er rigtig sjovt. 
glæder mig til at lege med dig om tirsdagen:

instruktør: Henriette pedersen, tlf 28913474 
tip@paradis.dk

2013 / 2014

brylle gymnastikforening overgår til et nyt medlemsregi- 
streringssystem, og derfor skal aLLe, der gerne vil deltage  
på hold efter sommerferien, tilmelde sig online på hjem-
mesiden www.bryllegymnastikforening.dk. tilmeldingerne 
er åbne fra 1. september, og der vil være vejledning på 
siden. 

du skal kun oprette din profil én gang, derefter får du 
password, som du bruger fremadrettet, når du logger ind 
på hjemmesiden. forældre skal oprette deres børn separat, 
dvs. aLLe der deltager på et hold, skaL have en profil.    
 
med venlig hilsen 
bestyrelsen brylle gymnastikforening

atteNtioN!!!  
Nye regler for holdtilmeldiNg 
i Brylle gymNastikforeNiNg

syNg sommereN iNd på Brylle skole maNdag deN 17. juNi

traditionen tro synger vi sommeren ind på brylle 
skole sammen med seniorkoret og korupblæserne.

koncerten finder sted indendørs. 

vi giver en kop kaffe. fri entré.

velkommen den 17. juni.

seniorkoret og korupblæsene

klokken 

18.00-19.00

Brylle 
gymNastikforeNiNg
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nye tiLmeLdingregLer tiL baner 2013/2014!!

tildeling af baner for næste sæson 2013/2014 kommer  
til at forløbe anderledes, end det plejer.

assens kommune har ønsket, at vi bruger et nyt med-
lemssystem. det betyder, at aLLe skal tilmeldes online  
fra næste sæson. 

vi har i bestyrelsen besluttet at forsætte vores regel om, 
at de, som på nuværende tidspunkt har en bane, skal have 
mulighed for at få førsteprioritet til en bane næste år. 

for at dette kan lade sig gøre, skal du/i, som har en bane, 
gøre følgende:

Har du ikke udfyldt et skema, så kontakt martin på  
3152 2466 og få et skema, som udfyldes. skemaet af- 
leveres derefter i postkassen tobovej 31, inden skolernes 
sommerferie. bemærk at alle felter skal udfyldes, ellers 
gælder skemaet ikke, og du/i får ikke jeres baner!

alle der spiller på banen skal udfylde og aflevere et  
skema, for at en bane kan tildeles. dvs. er i to, skal der 
foreligge to skemaer for banen, og er i fire, skal der 
udfyldes fire! derefter vi du/i modtage en mail med et 
password, når sæsonen starter, ligesom du/i fremover  
til modtage opkrævning pr. mail.  

gem dit password, for det skal du bruge fremover, når  
du booker baner!

med venlig hilsen 
bestyrelsen brylle gymnastikforening

atteNtioN!!!  
BadmiNtoNspillere i Brylle!

Nyhed!

junior-rytmepiger
Jeg hedder Line og starter i år et rytmehold op i brylle for 
piger, der går i 6-9 kl. Jeg har hele livet lavet gymnastik 
og gik sidste år på vejstrup efterskole. Jeg har i denne 
sæson og tidligere været gymnast i foreninger som:  
vgif, mgH, sg og dgi, hvor jeg gået på både alm. rytme/
springhold og udtagede gymnastik- og dansehold.  
vi vil på junior-rytmepiger arbejde med at få lagt en 
god bund af grundgymnastik og komme lidt ind på en 
bredere side ved at snuse lidt til dansens verden. udover 
det vil vi også lege med håndredskabet kølle. vi arbejder 
målrettet frem mod forårets opvisninger, hvor vi vil rundt 
omkring på fyn og vise, hvad vi kan.   
Jeg glæder mig rigtig meget til at se jer og starte holdet 
op. Holdet bliver om tirsdagen

Hilsen Line Jørge - tlf. 51896289

powergymnastik for voksne 
torsdag fra 18.00 – 19.00
på holdet vil der være fokus på at få en bedre holdning 
og at gøre kroppen stærkere, mere udholdende, sundere 
og velformet. træningen er en kombination af forskellige 
gymnastikarter som pilates, effekt, almindeligt gymnastik, 
Crossfit og funktionel træning. vi starter med opvarmnings 
og smidighedsgymnastik derefter skifter vi med muskel-
træningsøvelser og pulstræning og slutter med udstrækning 
og afslapning. 
Holdet er godt for dem som gerne vil komme lidt i form, få 
et bedre velvære og en bedre kropsholdning. træning vil 
foregå på flere forskellige niveauer, så alle kan være med.

instruktør: eva mosberg

Nyhed!
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så blev det søndag den 28. april kl. 10, og 14 mand høj 
mødte op ved fritidscentret med deres skinnende og 
velsmurte racercykler. søren mertz havde varslet forårets 
kommen og sat sms-kæden i gang, således at alle havde 
fået opfordringen til at trække cyklerne ud af vinterhiet og 
møde op denne flotte solskinssøndag.

efter lidt snak frem og tilbage blev der enighed om at 
starte med en tur på godt 30 km og i roligt tempo. det 
gik sådan set også fint, indtil vi skulle igennem Hesbjerg, 
hvor vi fik et styrt, og en rytter endte i en nyharvet mark, 
heldigvis dagens eneste styrt og uden skade på person 
eller materiel.

nu er det jo ikke for ingenting, at det her omkring hedder 
Højfyn, og bakkerne stod da også i kø lige fra Hesbjerg og 
dyred banke videre til Lilleskov teglværk mod frøbjerg og 

videre til krengerup slot for så at flade lidt ud på hjem- 
vejen mod knarreborg og brylle. forudsigeligt som altid når 
drenge mødes, skal der prøves kræfter, så selvfølgelig var 
der plads til de obligatoriske bakke- og skiltespurter for de 
drenge, der har et testosteron niveau i den øvre ende af 
skalaen. vi andre kunne så få snakket lidt uden at blive for-
styrret, da de hurtige drenge heldigvis ikke har luft til begge 
dele.

en god forårsstart på brylle cykler, og hermed igen en stor 
opfordring til alle om at komme ud af starthullerne og lufte 
cyklerne sammen med alle vi andre. vi mødes som sagt hver 
søndag kl. 10 ved fritidscentret, og vel fremmødt aftaler vi, 
hvilke ryttere der vil køre sammen, og laver grupper efter 
tempo og kondition.

venlig hilsen søren mertz & tommy dalgaard

Brylle cykler foråret i møde

sommerfest 14.-15. juni Brylle Boldklub
Fredag:
Kl. 17.00 Boderne åbner/Hoppepude åbner
Kl. 18.00 Ungdomsafslutning m. spisning i teltet
Kl. 18.30 Old Boys-turnering
Kl. 21.00 Boderne lukker
Kl. 01.00 Teltet lukker - På gensyn i morgen

Lørdag:
Kl. 10.00-12.15 U-11 piger - 7-mands
Kl. 10.00-11.30 U-15 drenge - 11-mands
Kl. 10.15-11.30 U-12 drenge - 7-mands, B-række

Kl. 11.00 Boderne åbner

Kl. 11.30-12.45 U-12 drenge - 7-mands, C-række
Kl. 12.00-13.00 U-13 drenge - 11-mands, B-række
Kl. 13.00 Sponsorturnering/Gadefodbold
Kl. 13.00-14.30 U-17 drenge - 11-mands
Kl. 15.00-17.00 Herre serie 3 - 11-mands

Kl. 17.00 Boderne lukker

Kl. 18.00 Spisning i teltet
Kl. 01.00 Teltet lukker - På gensyn næste år

HeLstegt pattegris med bagte kartofler, salat og flutes
Dessert

Chokoladekage 
m/jordbær 

tilmeldiNgjesper.larsen@kruuse.comtlf. 40 80 45 46
senest 1. juni

auktioN
lØrdag afteN

galleri viva har igen 
i år sponseret et 

maleri af 

Birger lindahl til en 
værdi af kr. 4.500

gratis meNu 
lØrdag afteN

musikken 

leveres begge 

dage af 

disko 
atlaNtia

gymNastik-
foreNiNgeN 

vil være på 
pladsen lørdag
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Brylle kirke
kirkeBlad sommer 2013

www.bryllekirke.dk 
Brylle Kirke
Kirkestræde 1 A, Brylle
5690 Tommerup

Torsdag 19. sep.  
19.00 Brylle kirke
kierkegaard, musik 
& sandhed
I ord og toner udforsker violinisten 

Herbert Boersma og idehistorikeren/
pianisten Christian Verdoner Larsen 
forholdet mellem musik og det virkelige 
liv.  Se omtale på næste side.

1. okToBer kl. 19.00 
koncerT amBiTus
Ambitus-koret fra Glamsbjerg under 
ledelse af Karen Folke Olsen har 
sammensat et flot program for kor. Vi 
glæder os til at høre det dygtige kor i 
Brylle Kirke. I pausen serveres et glas 
mousserende vin og småkager.

konfirmaTion 12. maj 2013 
Se konfirmandernes navne 

inde i bladet.       Fotograf: Pinkstudio.dk
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Møder i Menighedsrådet – Brylle KirKe
Møderne er offentlige, og holdes i det nye sognehus ved kirken. Alle der har lyst til at 

overvære møderne er velkomne. Referater fra tidligere møder kan ses på kirkens 
hjemmeside www.bryllekirke.dk. Referater kan også ses i våbenhuset i Brylle Kirke. 
MenighedsRådsMødeR 2013: 29. august kl. 10.00, 18. september kl. 16.30, 30. oktober 
kl. 19.00,  14. november kl. 18.30  (incl. spisning for menighedsrådet)  12. december kl. 16,00.  

sTudiekreds om TrosBekendelsen
Sidste dato for studiekredsen før sommerferien er: Torsdag 6. juni kl. 19.00 i Brylle 

Sognehus

salmemaraTon resTen af 2013
Alle dage kl. 19.00. hvis man gerne vil med, men ikke selv bryder sig om at køre, kan man 

bare møde op på Brylle kirkes parkeringsplads 18.20. så får man kørelejlighed. 

Barløse kirke (sal. 290 – 319) 14. maj, Vedtofte kirke (sal. 320 – 345) 4. juni
Kærum kirke (sal. 346 – 385) 25. juni, sønderby kirke (sal. 386 – 401) 10. sep.  
gamtofte kirke (sal. 402 - 440)  1. okt., Turup kirke (sal. 441 – 477) 22. okt.
skydebjerg kirke (sal. 478 – 490) 12. nov., Orte kirke  (sal. 491 – 523) 3. dec.

sogneTur lørdag den 8. juni
med Brylle menighed Til Bjerre herred
Af MenighedsRådeT

Afgang fra Brylle Kirkeplads klokken 8.00. Turen går mod horsens gamle statsfængsel, 
som blev taget i brug i  1853. i 2006 forlod de sidste fanger det gamle fængsel og blev 

flyttet til et nyt, moderne fængsel, som ligger på enner mark ved horsens.
i dag er det gamle fængsel indrettet til museum, og det er det, vi skal  se. Vi gør 

opmærksom på, at der er en del trapper. Dog er det muligt at  komme med elevator en del 
af vejen op.

når vi har set fængslet, går turen videre til Væhr Kirke ved  stensballe, hvor rigskansler 
griffenfeld ligger begravet. fra Væhr Kirke går turen videre mod syd til den gamle Bjerre Kro, 
hvor vi skal spise. På vej fra horsens til Bjerre er der en smuk udsigt til Bjerrelide, som er det 
højeste punkt i Bjerre herred. når middagsmaden er indtaget, kører vi en tur i Bjerre herred 
og  finder et godt sted at drikke vores eftermiddagskaffe, inder vi vender  hjem til fyn. 

Turen koster 300 kr. i prisen er inkluderet entre ,̀ middagsmad og eftermiddagskaffe, men 
ikke drikkevarer. Betaling sker i bussen. 
Tilmelding sker Til: svend Aage nielsen på 64751802 eller Rasmus Laursen på 64751811
sidste frist for tilmelding: Tirsdag den 28. maj.

Torsdag 19. juni kl. 19.00 
fællessang i sognehuseT
Vor organist Peter Thomsen har igen taget  initiativ til en meget velbesøgt sangaften. 

hver af de fremmødte kan bestemme en sang eller salme, der skal synges, og det sker, 
mens Peter akkompagnerer på klaveret. det er en bred vifte af ønsker, der præsenteres. de 
har rakt lige fra ”sov sødt lille Jumbo” over ”fo’ ajle di små blomster dæ´ dov æ´te´i år” til 
”Jeg elsker den brogede verden” og ”du som har tændt millioner af stjerner”. der er plads 
til flere deltagere – også dig. Kom og præsenter dit valg og få en hyggelig aften. Tilmelding 
er ikke nødvendig - bare duk op med godt humør og vær klar til at synge. naturligvis er der 
også en pause med tid til snak, kaffe og småkager. Vi er færdige kl. 21.00.

Torsdag d. 12 sepTemBer kl.14.00
john skovhus´ liv med hjemløse
Tidligere forstander John skovhus nielsen arbejdede gennem 28 år på Kirkens Korshærs 
herberg i Benediktsgade. i alt 40 år har skovhus arbejdet med hjemløse i århus og Odense 
og det kommer han til sognehuset og fortæller.

arrangemenTerkirkelige 
handlinger
dåB/fremsTilling
24. feb. - emil Bergenser
17. mar. - 
Alexander Rath Kølstrup
14. april  - 
emma stærk Jensen

vielser/velsignelser
11. maj – Maria-Louise 
Bergholt schmidt & frank 
Mortensen

Begravelser/BisæTTelser
13. feb. - 
Karl Børge Jakobsen
11. april  - Jette Johanne 
Wulff hansen
19. april - Marie Jeppesen

konfirmaTion 
12. maj 2013
Anne Salgård Andersson
Cecilie Thuelund hannibal
Katrine Aastrup Jakobsen
Julie Jørge Jensen
nicole Løvkvist Jensen
Cecilie Kristiansen
nanna Tolstrup Lambertsen
Katrine østergaard nielsen
Justine damsgaard sørensen
Alberte Aarlund sørensen
Christian Abildgaard
Marco dong An
nikolas hintze Bouchta
Jonas grinderslev Lyø 
Godbersen
Mathias Kongstad Kristensen
Mathias Bonde 
Kirckhoff Madsen
Pelle Sigurd Nilsson
Mikkel Westerwald Panton
Alexander Pedersen

2014: Tilmelding til 
konfirmationsforberedelse 
tirsdag 3. september kl. 17.00 
– 18.00 i Brylle sognehus.
Undervisningen foregår i 
Brylle sognehus torsdage 
kl. 8.00 – 9.30. første gang 
12. september.
 
Konfirmationen foregår i 
Brylle Kirke søndag 11. maj 
2014 kl. 10.00.
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kredse 
læsekreds
Brylle læsekreds mødes i sognehuset 
den første tirsdag i måneden kl. 14, 
hvor man drøfter en bog, som er læst i 
forvejen.

Tirsdag den 3.september 2013
Linda Olsson : ” Astrid og Veronika”
Tirsdag den 1.oktober 2013
irene dische: ”flugten til Amerika”
Tirsdag den 5.november 2013
Per Petterson: ” Til sibirien”
Tirsdag den 3. december 2013
h.C.Andersen: ” hvad fatter gør”
Tirsdag den 7.januar 2014
Karen Blixen: ” Den afrikanske farm”
Tirsdag den 4.februar 2014
Daniel Meldelsson: ” De mistede”
Tirsdag den 4.marts 2014
Kirsten Thorup: ” før krigstid”
Tirsdag den 1.april 2014
Bjarne Reuter: ” Løgnhalsen fra 
Umbrien”
Tirsdag den 6.maj 2014
Morten Sabro: ”Os”

Nye medlemmer er velkomne.

Kontaktperson er Vera foermose
Tlf. 64 75 15 16

fdf KRedsen er et børne- og 
ungdomsarbejde for både piger og 
drenge på folkekirkelig grund. Der er 
faste møder med mange forskellige 
aktiviteter, weekend ture m.v. 
Kontaktperson er 
Peter Bechsgaard tlf. 40 36 19 87

BøRneKLuBBen 
(danmarks folkekirkelige søndagsskoler) 
tilbyder alle børn et åbent samvær med 
aktivitet, bibelhistorie m.v. hver mandag 
kl. 15.15-16.30 i Rytterskolen. 
Kontaktperson er irene Bjørnholt 
tlf. 63 76 60 60

Ovenstående kredse er ikke under 
menighedsrådets eller præstens tilsyn, 
og hverken rådet eller præsten kan 
derfor stilles til ansvar for indhold eller 
afvikling.

skærTorsdag i kirken
Af OLe sAnd

Tre særdeles musiske kvinder gav de fremmødte en oplevelse ud over alle 
grænser. Det drejer sig om Trio Fabula, og trioen fortjener absolut sit navn. 

Ved hjælp af stor musisk kunnen på flere instrumenter, med smukke stemmer, 
fantastisk mimik og kropslige bevægelser i forskellige farvede undervejs udskiftede 
gevandter mod en fantasifuldt opstillet baggrund gav trioen os sin udlægning af 
dagene i Jerusalem omkring Jesus korsfæstelse. det var en udlægning, præget 
af høj kunstnerisk frihed med inddragelse af et stort repertoire af virkemidler, 
et særpræget stykke musikteater. Vi hørte toner fra talrige fløjter, en harmonika 
samt lyde fra slag på mange træ- og metalgenstande. de 3 smidige kvinder 
underholdt os i næsten en hel time. det var en særdeles høre- og seværdig 
musikteateroplevelse, den dybt professionelle trio gav os.

Vi sluttede i sognehuset, hvor Birthe sørensen gav os sin kunstneriske 
opfattelse af, hvad en god nutidig påskenadver kunne bestå af. På bordet var også 
liflige væsker af forskellig art. naturligvis sluttedes i god brylleskik med kaffe og 
hjemmebagte kager. 

Det var en meget stor oplevelse, Brylle Menighedsråd havde beredt 
brylleborgerne denne skærtorsdag. Tak for en dejlig aften.

Tirsdag 17. sep. kl. 19.00 Brylle kirke
kierkegaard, musik & sandhed
I ord og toner udforsker violinisten Herbert Boersma og idehistorikeren/pianisten 

Christian Verdoner Larsen forholdet mellem musik og det virkelige liv. er der 
sandhed i musikken eller er den ren underholdning og forførelse? Og er tilværelsen 
smuk, eller er den en jammerdal? 

 Kierkegaard havde et ambivalent forhold til musikken, fordi han mente, at den 
abstraherede fra livets alvor. i en berømt tekst om Mozarts opera don giovanni 
bliver musikken og den musikalske livsform karakteriseret som ”dæmonisk”. Denne 
musikforståelse er barn af en sekulær tidsalder og er forskellig fra en lang tradition 
i kristendommen for at sætte musikken direkte i forbindelse med guds rige og 
herlighed. så hvor stiller det os i dag?

i koncertforedraget vil der indgå værker af blandt andre Bach, Mozart, 
Tchaikovsky og nordentoft. den filosoferende del vil ud over Kierkegaard inddrage 
tænkere som Thomas Mann, T. W. Adorno og K.  e. Løgstrup. i forsøget på at kaste 
lys over tilværelsens afgørende spørgsmål vil koncertforedraget alt i alt udgøre en 
skøn blanding af musik og ord. se mere på musikogsandhed.dk

Tirsdag 1. okToBer kl. 19.00 
koncerT med amBiTus
se omtale på forsiden af kirkebladet. 
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Møder i Menighedsrådet – Brylle KirKe
Møderne er offentlige, og holdes i det nye sognehus ved kirken. Alle der har lyst til at 

overvære møderne er velkomne. Referater fra tidligere møder kan ses på kirkens 
hjemmeside www.bryllekirke.dk. Referater kan også ses i våbenhuset i Brylle Kirke. 
MenighedsRådsMødeR 2013: 29. august kl. 10.00, 18. september kl. 16.30, 30. oktober 
kl. 19.00,  14. november kl. 18.30  (incl. spisning for menighedsrådet)  12. december kl. 16,00.  

sTudiekreds om TrosBekendelsen
Sidste dato for studiekredsen før sommerferien er: Torsdag 6. juni kl. 19.00 i Brylle 

Sognehus

salmemaraTon resTen af 2013
Alle dage kl. 19.00. hvis man gerne vil med, men ikke selv bryder sig om at køre, kan man 

bare møde op på Brylle kirkes parkeringsplads 18.20. så får man kørelejlighed. 

Barløse kirke (sal. 290 – 319) 14. maj, Vedtofte kirke (sal. 320 – 345) 4. juni
Kærum kirke (sal. 346 – 385) 25. juni, sønderby kirke (sal. 386 – 401) 10. sep.  
gamtofte kirke (sal. 402 - 440)  1. okt., Turup kirke (sal. 441 – 477) 22. okt.
skydebjerg kirke (sal. 478 – 490) 12. nov., Orte kirke  (sal. 491 – 523) 3. dec.

sogneTur lørdag den 8. juni
med Brylle menighed Til Bjerre herred
Af MenighedsRådeT

Afgang fra Brylle Kirkeplads klokken 8.00. Turen går mod horsens gamle statsfængsel, 
som blev taget i brug i  1853. i 2006 forlod de sidste fanger det gamle fængsel og blev 

flyttet til et nyt, moderne fængsel, som ligger på enner mark ved horsens.
i dag er det gamle fængsel indrettet til museum, og det er det, vi skal  se. Vi gør 

opmærksom på, at der er en del trapper. Dog er det muligt at  komme med elevator en del 
af vejen op.

når vi har set fængslet, går turen videre til Væhr Kirke ved  stensballe, hvor rigskansler 
griffenfeld ligger begravet. fra Væhr Kirke går turen videre mod syd til den gamle Bjerre Kro, 
hvor vi skal spise. På vej fra horsens til Bjerre er der en smuk udsigt til Bjerrelide, som er det 
højeste punkt i Bjerre herred. når middagsmaden er indtaget, kører vi en tur i Bjerre herred 
og  finder et godt sted at drikke vores eftermiddagskaffe, inder vi vender  hjem til fyn. 

Turen koster 300 kr. i prisen er inkluderet entre ,̀ middagsmad og eftermiddagskaffe, men 
ikke drikkevarer. Betaling sker i bussen. 
Tilmelding sker Til: svend Aage nielsen på 64751802 eller Rasmus Laursen på 64751811
sidste frist for tilmelding: Tirsdag den 28. maj.

Torsdag 19. juni kl. 19.00 
fællessang i sognehuseT
Vor organist Peter Thomsen har igen taget  initiativ til en meget velbesøgt sangaften. 

hver af de fremmødte kan bestemme en sang eller salme, der skal synges, og det sker, 
mens Peter akkompagnerer på klaveret. det er en bred vifte af ønsker, der præsenteres. de 
har rakt lige fra ”sov sødt lille Jumbo” over ”fo’ ajle di små blomster dæ´ dov æ´te´i år” til 
”Jeg elsker den brogede verden” og ”du som har tændt millioner af stjerner”. der er plads 
til flere deltagere – også dig. Kom og præsenter dit valg og få en hyggelig aften. Tilmelding 
er ikke nødvendig - bare duk op med godt humør og vær klar til at synge. naturligvis er der 
også en pause med tid til snak, kaffe og småkager. Vi er færdige kl. 21.00.

Torsdag d. 12 sepTemBer kl.14.00
john skovhus´ liv med hjemløse
Tidligere forstander John skovhus nielsen arbejdede gennem 28 år på Kirkens Korshærs 
herberg i Benediktsgade. i alt 40 år har skovhus arbejdet med hjemløse i århus og Odense 
og det kommer han til sognehuset og fortæller.

arrangemenTerkirkelige 
handlinger
dåB/fremsTilling
24. feb. - emil Bergenser
17. mar. - 
Alexander Rath Kølstrup
14. april  - 
emma stærk Jensen

vielser/velsignelser
11. maj – Maria-Louise 
Bergholt schmidt & frank 
Mortensen

Begravelser/BisæTTelser
13. feb. - 
Karl Børge Jakobsen
11. april  - Jette Johanne 
Wulff hansen
19. april - Marie Jeppesen

konfirmaTion 
12. maj 2013
Anne Salgård Andersson
Cecilie Thuelund hannibal
Katrine Aastrup Jakobsen
Julie Jørge Jensen
nicole Løvkvist Jensen
Cecilie Kristiansen
nanna Tolstrup Lambertsen
Katrine østergaard nielsen
Justine damsgaard sørensen
Alberte Aarlund sørensen
Christian Abildgaard
Marco dong An
nikolas hintze Bouchta
Jonas grinderslev Lyø 
Godbersen
Mathias Kongstad Kristensen
Mathias Bonde 
Kirckhoff Madsen
Pelle Sigurd Nilsson
Mikkel Westerwald Panton
Alexander Pedersen

2014: Tilmelding til 
konfirmationsforberedelse 
tirsdag 3. september kl. 17.00 
– 18.00 i Brylle sognehus.
Undervisningen foregår i 
Brylle sognehus torsdage 
kl. 8.00 – 9.30. første gang 
12. september.
 
Konfirmationen foregår i 
Brylle Kirke søndag 11. maj 
2014 kl. 10.00.

kirkeblad sommer 2013-3 udgave.indd   2 12-05-2013   22:41:28



gudsTjenesTer Brylle kirke
søndag 2. juni   1.s.e.trinitatis  kl. 9.15   (nL)
søndag 9. juni   2.s.e.trinitatis  kl. 10.30
søndag 16. juni   3.s.e.trinitatis kl. 9.15   (Verninge 10.30)
søndag 23. juni   4.s.e.trinitatis kl. 10.30
søndag 30. juni   5.s.e.trinitatis kl. 9.15   (nL)
søndag 7. juli   6.s.e.trinitatis kl. 10.30  (nL)
søndag 14. juli   7.s.e.trinitatis  kl. 9.15   (Verninge 10.30)
søndag 21. juli   8.s.e.trinitatis kl. 10. 30  (Verninge 9.15)
søndag 28. juni   9.s.e.trinitatis kl. 9.15   (Verninge 10.30)
søndag 4. august  10.s.e.trinitatis kl. 10.30  (nL)
søndag 11. august  11.s.e.trinitatis kl. 9.15   (nL)
søndag 18. august  12.s.e.trinitatis kl. 10.30  (nL)
søndag 25. august  13.s.e.trinitatis kl. 9.15
Prædikantlisten efter den røde linje kommer i næste kirkeblad
Søndag 1. september 14.s.e.trinitatis kl. 10.30
Søndag 8. september 15.s.e.trinitatis kl. 9.15
Søndag 15. september  16.s.e.trinitatis kl. 10.30 
Søndag 22. september  17.s.e.trinitatis kl. 9.15
Søndag 29. september 18.s.e.trinitatis  kl. 10.30

Hvor andet ikke er nævnt, er det sognepræst Dorthe Terp Dahl.  

BenyT kirkeBil
Alle i Brylle Sogn er velkomne 

til at benytte kirkebilen til 
gudstjenesterne i Brylle kirke og 
til møder i sognehuset. Ring helst 
dagen før til Tommerup Taxi/
servicebussen - 
tlf. 64 75 19 19

kirkens 
hjemmeside 
www.bryllekirke.dk 

nyhedsBrev 
Der er mulighed for at modtage 

et månedligt nyhedsbrev fra 
Brylle Kirke, direkte i din mailboks. 
Brevet indeholder oplysninger 
om hvilke aktiviteter der er i den 
kommende måned. Send en mail 
til webbryllekirke@gmail.com 
hvor du skriver ”Nyhedsbrev” 
i emnelinjen. Tilmelding 
kan ligeledes ske via kirkens 
hjemmeside - www.bryllekirke.dk

navne og adresser
sognepræsT: dorthe Terp dahl, Birkevej 2, Brylle, 5690 Tommerup. Tlf. 64 75 13 17
e-mail: dtd@km.dk  - Træffetid: Alle dage undtagen mandag.
graver:  Kristian skytte, Tværskovvej 27, 5462 Morud, tlf. 40 37 29 52 
e-mail: graverbrylle@gmail.com - Træffes tirsdag-fredag
organisT: Peter Thomsen, Kamgårdsvej 51, Tommerup, tlf. 20 44 82 77
e-mail: hanspeterthomsen@gmail.com
kirkesanger: Louise Odgaard, Rughavevej 14, 5230 Odense M, tlf. 20 71 70 20
menighedsrådsformand: Vagn Top, Vesterlaugsvej 7, Brylle, tlf. 22 47 07 77
kasserer: hanne Lena Rasmussen, Ryttergade 11, Brylle, tlf. 22 29 19 58
kirkeværge: Birthe Pilekær sørensen, Mågevej 18, Brylle, tlf. 64 75 18 71
e-mail: birthesoerensen@gmail.com
kirkekonToreT: Birkevej 2, Brylle, 5690 Tommerup
Brylle kirke: Kirkestræde 1 A, Brylle, 5690 Tommerup

kirken kalkes
Af eVA hAnsen

Brylle Kirke har fået tilbud hjem 
på at få kirken kalket. Det 

bliver i sensommeren, det bliver 
udført. Vi glæder os til at se den 
nykalkede kirke.
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brylle fdf er for alle fra 6 år og op efter.
når vi er på pladsen ved hallen, er der en masse sjove aktivi-
teter. man kan fx tage et bålmærke, dolkmærke eller økse-
mærke og mange andre mærker. på pladsen ved hallen har vi 
bygget en gynge, og vi har vores bålhytte / shelterhytte. og så 
synger vi sange og er på løb.

præstegården
om vinteren kan det godt være lidt koldt at være udenfor, så 
derfor har vi lokaler i præstegården. selvom vi er indenfor, kan 
vi stadig lave en masse sjove ting. vi kan tage mærker, hygge os 
og meget mere.

lejrene
Hvert år er der sommerlejr, hvor man kan møde en masse nye 
venner. Hvert 4. år er der landslejr, hvor kredse fra hele landet 
kommer, og dermed er der også mulighed for at få nye venner. 
så er der vores små weekendture, hvor vores kreds er sammen. 
og sammen får vi en masse udfordringer.

sommerlejr
når vi er på sommerlejr, hygger vi os meget sammen som 
kreds. fx. laver vi bål og lejrbål sammen med de andre kredse. 
vi er også på løb. og laver mad over bål. vi laver sjove aktivi-
teter. vi slår telte op. bruger rafter og reb, som vi binder knop 
med.

mærkerne
der er altid nogle nye sjove mærker, som man kan tage. der 
er fx. bålmærke, dolkemærke, øksemærke, kokkemærke og 
mange flere. det altid sjovt at tage nye mærker, for der er 
masser af udfordring i det.
kom og vær med i brylle fdf og få  
udfordringer, så det mærkes.

emma

bestyreLsen:

birthe beyer, formand 5059 0064
tommy poulsen, kasserer 2136 3651
Lars mikkelsen, bestyrelsesmedlem 6024 1203
Judith freltoft, bestyrelsesmedlem 2748 2748
birthe sørensen, repr. for menighedsrådet 6475 1871
peter bechsgaard, kredsleder 4036 1987

Brylle fdf

Her i brylle fdf er vi en lille flok fdf’ere, som hygger sig rigtigt 
godt sammen, men vi kunne godt tænke os, at der kom nogle 
nye fdf’ere til at peppe tingene lidt op. så hvis du har lyst til at 
møde nogle fdf’ere, så mød op på præstegården en tirsdag fra 
19.00-21.00.

vi er næsten blevet færdige med at tage vores musik-mærke, 
som vi afslutter til årets pvt (pilte væbner træf). det er nemlig 
brylle, der er vært for årets pvt, som er en lejr for hele landsdel 
6, for alle fra 4 klasse. det glæder vi os rigtigt meget til, da 
vi skal optræde med et stykke, som vi har øvet os på hele 
vinteren. vi skal til at rykke ud på pladsen, hvor vi skal bygge 
med rafter. men det er faktisk lidt lige meget, hvad vi laver, 
for vi hygger os altid - nogle gange lidt for meget ifølge vores 
instruktører. vi er også i gang med noget, der hedder stræber-
mærket, som er noget med, at vi skal respektere hinanden og 
være gode ved hinanden. det er også  
rigtigt hyggeligt.

sine og niels ?vil du vide mere
så kontakt

majken pasfall larsen 
tlf. 26 11 26 64
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stØt Brylle fdf! 

tilmeld dig avisindsamlings-
ordningen hos assens forsyning,  

tlf. 6344 9000, eller mail: 
post@assensforsyning.dk 

vi afhenter dine aviser og blade 
4 gange om året.

datoer: 
8/6 - 7/9 - 9/11

kom og vær 
med i Brylle fdf
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husk 
sommerlejr i uge 29

Nærmere info 
følger



formand:

mogens rasmussen - mobil 2420 8232
mprasmussen@live.dk

næstformand:

Henning berg Hansen - mobil 6176 3264 - tlf. 6475 3244

kasserer:

finn Henriksen - mobil 2160 6468
finnbhenriksen@sol.dk

sekretær:

arne roger nielsen - mobil 4011 1115 - abroger@c.dk

bestyreLsesmedLem:

Carsten olsen - mobil 2014 2539 - foxolsen@youseeme.dk

bryLLe forsamLingsHus:

John Hansen - tlf. 2283 2067 - jeha@hansen.mail.dk

bryLLe gymnastikforening:

martin Hermann - mobil 3152 2466 - hermann1972@hotmail.com

bryLLe boLdkLub:

michael stisen - mobil 2678 7965 - mstisen@gmail.com

bryLLe beboerforening:

Carsten damsgaard

Brylle 
fritidsceNter

?hvordaN Blev  
fritidsceNtret til
i sidste nummer af brylleborgeren blev de sportslige tiltag, 
der kunne begrunde et halbyggeri, beskrevet. Her følger så 
bestræbelserne på at skaffe jord til byggeriet.

oprettelsen af brylle boldklub i 1976 trak mange til sig. 
derfor opstod behovet for at kunne spille på en fodbold-
bane, der overholdt de reglementerede dimensioner, hvad 
banen ved skolen ikke gjorde. klubben henvendte sig til 
kommunen (tommerup kommune) med henblik på at få 
stillet jord til fodboldbaner og til klubhus til rådighed. 

der skulle en del forhandlinger til at overbevise kommu-
nalbestyrelsen om den gode idé. ikke mindst geert ander-
sen, formand for kulturudvalget, og erik stærke samt en 
henvendelse fra fbu om, at man ikke længere kunne 
give dispensation til at spille kampe på den for lille bane, 
overbeviste kommunalbestyrelsen. der var enighed om, at 
det var bedst at erhverve jord til formålet ved siden af den 
gamle fodboldbane, altså på samme side af tobovej, som 
skolen ligger på. med den placering skulle skolebørnene 
ikke over tobovej, når de skulle spille, og det prioriterede 
skolen meget højt. det viste sig, at det ikke var muligt at 
erhverve den ønskede jord, for ejendommen agertoften, 
der ejede den, ville ikke sælge. Hvad så?  

Løsningen på det problem vil jeg bruge lidt spalteplads 
på, for det var en større og ganske sjov manøvre, parterne 
måtte ud i. vi tager tilbage i tiden til 1959, året, hvor 
Johannes Jensen flytter til brylle fra sandager. Han køber 
en landejendom med 25 tønder land syd for krybilyvej. 
det går så godt for den driftige mand, at han i 1968 køber 
et stykke jord af anker Christensen, bl.a. det areal, hvor 
fritidscenter, hal og tennisbaner i dag ligger. i 1984 er-
hvervede Johannes Jensen endnu et stykke jord af anders 
nielsen, bl.a. det, der i dag udgør krybilyparken, nabo til 
fritidscentret.

så bevæger vi os frem til et møde i 1978, hvor også 
borgmesteren, tage Hansen, var til stede. Her talte man 
om, hvordan man kom videre med planerne om ny baner 
mm, nu agertoften ikke ville sælge jord. Johannes Jensen 
var også til stede, og han rejste sig op og sagde, at han 
godt ville tilbyde at afhænde jord, lige over for skolen til 
det gode formål. til gengæld ønskede han, at kommunen 
købte et tilsvarende stykke jord, som han vidste, at anders 
nielsen gerne ville sælge. Johannes Jensen kunne så 
mageskifte det stykke jord med det, der skulle etableres 
sportsanlæg på. skolen modsatte sig forslaget, men den 
modstand overvandt Holger, da han flot sagde, at man let 
kunne grave en tunnel under tobovej. og det troede man 
på, da han var direktør for Carl nielsen & søn, der netop 
påtog sig den slags opgaver. boldklub og også skole kunne 
så gå ind for placeringen på den modsatte side af vejen, 
og kommunen accepterede løsningsforslaget. tunnelen 
røg i glemmebogen. kommunen klarede de udgifter, der 
var forbundet med mageskiftet. på en del af den af kom-
munens mageskiftede jord, ca. der, hvor tennisbanerne 
ligger, lå der lejlighedsvis en større sø, da dræningen af 
pågældende jordstykke ikke fungerede. søen var på ca.  
¾ hektar og havde en største dybde på ca. 2 m. Her 
hyggede mange af de unge sig både sommer og vinter. 
da drænene blev renset, forsvandt søen. et billede 
viser peter Jensen, hans 2 søstre og mormor i søen. de 
store jordarbejder til fodboldbaner gik i gang i efteråret 
1978. i den forbindelse kan nævnes, at brylle boldklubs 
medlemsblad startede med at udkomme i 1979, og det 
takket være betty og arne roger. desværre blev jordarbej-
det forsinket grundet en meget regnfuld periode, så først i 
1981 blev banerne indviet.

Jørgen flensted havde længe talt for et halbyggeri, og  
3. december 1979 stiftede en række personer en selv- 
ejende institution, brylle fritidscenter (bfC). det var særligt 
Holger pedersen, der var en drivende kraft i den proces. 
bestyrelsen herfor havde til formål at forestå planlægning 
og byggeri af klubhus med omklædningsrum samt hal, 
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tennisbaner og nyt forsamlingshus. der var stor opbak-
ning til bfC fra boldklub, forsamlingshus, beboerforening 
og gymnastikforening. i bestyrelsen sad en repræsentant 
fra hver forening i brylle, dvs. en repræsentant fra gym-
nastikforeningen, beboerforeningen, boldklubben og for-
samlingshuset, hvortil kom en kommunal repræsentant, 
finn brunse, og 4 direkte valgte. mogens rasmussen, der 
i 1976 var flyttet til brylle, blev valgt til formand. Han var 
aktiv i fodboldsammenhæng og havde i kraft af sin uddan-
nelse som byggetekniker god forstand på, hvad der skulle 
arbejdes med. Holger pedersen blev næstformand og 
rasmus tolder kasserer. kommunen forærede en bygge-
moden grund til byggeriet, mod at bfC også sørgede for  
at anlægge 2 tennisbaner.

og så startede det omfattende arbejde, hvor ikke mindst 
formand mogens og næstformand Holger trak meget store 
læs. arbejdet blev prioriteret på følgende måde. først 
skulle klubhus med omklædnings- og badefaciliteter byg-
ges. dernæst kom turen til de 2 tennisbaner, og til sidst 
håbede man, at også en hal kunne komme til. et forsam-
lingshus blev droppet, da det ikke ville kunne placeres for-
nuftigt på pladsen. mogens gik i gang med at konstruere 
tegninger til klubhus med omklædningsrum.

ole sand

giv kirkeN  
eN chaNce
der er rigtig mange tilbud til brylleborgerne. tilbuddene  
rækker lige fra petanque over cykling til dilettantforestillinger 
og fællesspisning. snart kommer også en filmklub til. der  
er absolut noget for enhver – noget, der giver sund sved på 
panden, og noget, der opfordrer til eftertænksomhed og 
omtanke.

vi har et meget væsentligt samlingspunkt i brylle, og det har  
vi haft lige fra omkring år 1150. Jeg tænker naturligvis på 
vor kirke. desværre er der ikke så mange, der benytter den 
mulighed, kirken giver. i skulle give den en chance. Her udby- 
des mange spændende arrangementer, og så har vi en utro-
ligt engageret og dygtig præst, der holder vedkommende 
prædikener, hvori nutidige og spændende problemstillinger 
tages op. i kirken kan vi også opleve dejlig musik og salme-
sang.

vor organist er veluddannet og dygtig til at spille på orglet, 
og musikken ledsages af en konservatorieuddannet kirke-
sanger med diplomuddannelse. Hun optræder i øvrigt også i 
danmarks radiokor.

Lejlighedsvis afholdes koncerter i kirken med både kor og 
orkester, og det fremgår med al tydelighed, at kirken ikke 
er bange for nytænkning. det vidner også altertavle om, 
der er produceret af skolebørn fra brylle skole.i sognehuset 
afholdes forskellige aktiviteter af oplysende karakter, og der 
er også dejlige sangaftener, ledet af organisten. 

alt dette er også et tilbud til brylleborgerne. kom dog og få 
en god oplevelse. 

ole sand
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petaNque forår 2013
det er nu tid til en lille forårshilsen fra petanqueklubben.

vi har som sædvanlig haft hyggeaftener i rytterskolen den første tirsdag i 
måneden. tirsdag den 2. april havde vi årsmøde, hvor forskellige udvalg blev 
nedsat. der vat genvalg over næsten hele linjen. sommerens aktiviteter blev 
drøftet, holdturnering over sommeren spilles som sædvanlig, endvidere vil 
der blive afholdt 1-2 grillaftener, kombineret med en eftermiddagsturnering, 
og som sædvanlig en sommerfest midt i juni.

der spilles hver tirsdag kl. 18.00, såvel træning som turnering – endvidere 
trænes der lørdag formiddag kl. 10.00. der er også mulighed for at deltage i 
stævner rundt om på fyn. der vil være opslag herovre i klubhuset.

vi er 37 medlemmer, medn flere vil meget velkomne. der har været spillet 
hele vinteren af 8-10 mand. kvinderne må være mere kuldeskære.

til slut vil vi takke boldklub og fritidscenter for godt samarbejde.

Hilsen petanqueklubben 

teNNis forår 2013
så skulle foråret have været her, og sommeren på vej – 
men man ved jo aldrig, hvordan det lige forløber.

tennisbanerne skulle være klar til brug – og så håber vi 
på, at vejret bliver bedre, end det var sidste år. 

der er jo ”træning” tirsdag aften fra kl. 18.00 for damer – 
og ”træningen” består i, at man kommer ud til kl. 18.00, 
og så ser vi, hvor mange damer der dukker op. spillet 
bliver så enten single eller double – hvad man bliver 
enige om.

Herrerne har fra kl 19.00 – hvis der kommer nogle!!!!

sidste år var der ikke det store fremmøde – da de få der 
var – fandt andre tider at spille på. så damerne havde 
masser af tid.

det er meget hyggeligt – og der er meldt både herrer og 
damer til – til turnering i 45+, og det kan oplyses, at det 
er vældig hyggeligt – især den ”4. kamp” – hvor man skal 
servere lidt rugbrødsmad m.m. man behøver ikke at være 
”verdensmester” for at deltage i turneringen, for det er der 
ingen af os der er, vi gør bare vores bedste!

så hvis du har lyst til at komme og deltage eller prøve om 
det er noget for dig, så kig ud en tirsdag aften kl. 18.00 for 
”piger”/damer og kl. 19.00 for ”drenge”/mænd.

der er også motionistaften om onsdagen – fra kl. 18.00, 
hvor man bare kommer og ser, hvor mange der er til  
tennis, og så fordeler sig på banerne, som det passer.

oplysninger, nye tilmeldinger og nøgleudlevering sker  
ved henvendelse til:

pia & Jan vittrup, agertoften 34, brylle, 5690 tommerup, 
tlf. 6476 2910.

med ønsket om en god tennissæson.

tennisklubben   
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generalforsamlingen fandt sted d. 9. april, og hvad 
skulle vi fremmødte mon høre denne dag, der trak triste 
minder frem fra fortiden? Hvordan balancerede vor eneste 
levnedsmiddelforretnings regnskab og dermed dens til-
stand og modstandskraft? var ugræsset føjet ind over vort 
hegn og ville besværliggøre vort liv, som det desværre var 
sket andre steder i de tyndere befolkede områder?

Heldigvis ikke. regnskabet var stadig i plus, omend meget 
beskedent, og overskuddet kunne tilføres en stadig vel-
polstret egenkapital. det var en beroligende melding og 
det i en situation, hvor mange af Coop´s butikker har det 
svært, og flere har måttet lukke. med til forklaringen hører 
dog, at uddeler Jan pedersen har måttet sige farvel til 
rengøringsholdet og samtidig med en mangeårig medar-
bejder. Jan overtog selv rengøringsarbejdet. den rettidige 
omhu skal han roses for.

situationen her i brylle er ikke rosenrød, men den indby-
der til optimisme, så hvis brylleborgerne vil, er det absolut 
ikke en umulig opgave at bevare vor eneste dagligvarefor-
retning. og husk på, mange varegrupper bl.a. X-tra serien 
koster det samme som f.eks. i fakta.

udover den lette adgang til handel, har vi mange fordele 
af at bevare vor dagli´brugs. den har ansat lokal arbejds-
kraft, herunder unge mennesker, og det er også stedet, 
hvor man får en hyggelig snak, mens man fylder slik-

posen. det er også muligt at få kørt varer hjem, hvad ikke 
mindst ældre og gangbesværede kan nyde godt af. dertil 
kommer, at forretningen står for en række arrangementer 
som f.eks. brylle marked, og julesok-ophængningen, som 
140 benyttede sig af. dagli´brugsen er også en trofast 
sponsor af vore unges sportsaktiviteter i boldklubben.

de fremmødte fik en hyggelig aften ud af det og kunne 
lettet gå hjem.

ole sand 

vor dagli´Brugs
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er sommerfesten i Brylle kun for medlemmer  
af boldklubben?

nej! bestemt ikke – alle er velkomne på bane-
anlægget i løbet af weekenden hvor der vil være 
livlig aktivitet i teltet, boderne og på den grønne 
plæne.

Weekendens højdepunkt er lørdag aften kl. 18.30, 
hvor der indbydes til ”voksenfest” i teltet!

Lørdagens sponsorfodbold- og gadefodboldturne-
ringer sluttes af med et brag af en ”voksenfest”.

fra kl. 18.30 er der gratis pattegris m. tilbehør, 
kaffe og kage i teltet, hvor diskotek atlantia  
spiller op til dans. 

der er tilmelding til arrangementet efter først til 
mølle princippet, men skynd jer, da vi kun råder 
over 200 pladser. tilmelding kan ske på mail:  
jesper.larsen@kruuse.com eller på tlf. 40 80 45 46.

iNdByder til 

sommerfest gadefodBold turNeriNg

som noget nyt vil vi i forbindelse med vores årlige som-
merfest arrangere en 5-mands turnering for alle, der har 
mod på at stille et hold.

turneringen afholdes lørdag den 15. juni 2013 kl. 13.00. 
deltagelse er gratis.

turneringsinfo:
• turneringen afholdes fra kl. 13.00 – 16.00
• 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
• kampene afvikles, afhængig af tilmeldt hold, over syv 

minutter, hvor tiden kører konstant
• der er pokal til vinderholdet og nummer to.

kl. 18.30: mad og musik i teltet

aftenens menu:
helstegt pattegris, bagte kartofler, salat og brød
chokoladekage m/jordbær

kl. 21.30 til 1.00: der spilles op til dans (fri entre)

bestilling af spisebilletter kan ske, så længe der er plads 
(max 200 tilmeldinger). 

tilmelding til gadefodboldturnering senest den 10. juni.
tilmelding til Jan s. kjaer, J.saerkjaer@yahoo.dk
tlf. 2448 1395

i weekeNdeN 14.-15. juNi

Fo
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gratis!
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Udlejning
Kontakt:

Arne / Betty Nielsen
Tlf.: 64 75 12 20

Mobil: 40 11 11 15
abroger@c.dk

Brylle Fritidscenter
Tobovej 30 · 5690 Tommerup · 64751630

Vi dækker
hele
sporten!

Østergade 78 - 5610 Assens - Tlf. 65 45 54 54 - www.laa.dk
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www.brylle-tomrer.dk
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Brylle vaNdværk

geNeralforsamliNg

en af årets store begivenheder i brylle er, når paw indbyder til 
vandværkets generalforsamling. den trækker altid fulde huse. 
om det er interessen for vores vandforsyning eller det, der følger, 
er svært at udtale sig om, men interessen er i alt fald stor.

i år faldt begivenheden tirsdag 19. marts, og trods den voldsom-
me snefygning mødte alle 74 tilmeldte op. at dømme ud fra 
fremmødet er det langt flere mænd end kvinder, der bekymrer 
sig om deres vandværk. 

nu er det ikke sådan, at paw rutter med det rene vandværks-
vand en sådan aften, men han gør da opmærksom på, at der 
er rigeligt af det til alle, og at det er af en god kvalitet uden coli 

og pesticider. det er også betryggende for os at høre, at vort 
vandværk og dets ledningsnet fungerer, om end der er noget 
drypperi rundt omkring.

dagsordenen blev kørt igennem af den hurtige vognmand Hans, 
og erling brændte undervejs et par vand-vittige historier af. der 
var ros ved alle punkter, og de, der var på valg, blev genvalgt 
med stor applaus. der var enighed om, at forsamlingshus og 
fritidscenter fremover skal have vandet gratis. argumentet her-
for var, at vi gerne støtter det gode almennyttige arbejde, der 
udføres de 2 steder. 

så lukkedes op for næste afsnit. til det havde alle forberedt 
sig og gjort god plads. Her skulle ikke stemmes eller stilles 
spørgsmål – det var alene knive og gafler, der var i spil, men 
også de små glas måtte holde for. der etableredes lange ræk-
ker oppe ved de mange fade med store wienerschnitzler med 
ærter og braskartofler. snakken bølgede i heftige strømme, og 
så kunne bryllevandet få lov at klare sig til næste år. der var al-
mindelig enighed om, at skiftet fra den traditionsrige ægge-kage 
med flæsk til wienerschnitzel med udstyr var en god disposition. 
paw kunne berolige med, at det denne gang ikke var hest, og at 
menuen oven i købet var billigere end æggekagen. senere fik vi 
kaffe med småkager.

og så igen ud i det barske vejr, hvor foråret desværre ikke lige 
ligger på lur.

stor tak til paw og hans vandmænd for en særdeles hyggelig og 
munter aften.   ole sand

26

Se film på STARK.dk

“ KompRomiS... 
deT fungeReR iKKe foR mig”

Martin Agerbo Murermester

STARK Tommerup 
Møllebakken 34 • 5690 Tommerup • Tlf. 6376 1200 

Tommerup_Profil_A6.indd   1 10/31/12   2:30 PM
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Få et OK Benzinkort til billig benzin 
og diesel og styrk Brylle Boldklub

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

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

og Øresundsbron®

Brylle
27
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T.T MULTISERVICE 
Levering af kød og grøntsager 

Mad ud af huset 
Tlf. 25 17 60 80 

torben.alex@jubii.dk 

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

Kunde-  bag forretningen
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Brylle AutoBrylle Auto
v/Kent Højmark

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

Vaskehal åbent 7.00-22.00

• Affald fjernes med grab

• Containere udlejes

• Grus, sten og muldjord leveres

Brylle Industrivej 9
Brylle - 5690 Tommerup

Tlf. 6475 1415
Mobil:  2043 3922

Mail: sh@arnenielsenbrylle.dk

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

Ring og bestil på:

64 76 18 00

Åbningstider: 
Man-tors 08.30-15.30
Fredag 08.30-15.00
Eller efter aftale

Ryttergade 11 · Brylle
5690 Tommerup

Tlf. 70 23 05 33 Fax 64 43 25 33
E-mail: hlr@advobo.dk

Åbningstider:
Mandag-fredag kl. 09.00-17.30
Lørdag kl. 09.00-12.30
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Glasarbejde • Nybygning • Tilbygning
Ombygning• Tagarbejde • Renovering
Speciale: Døre og vinduer efter mål

Tallerupvej 49 · Tommerup sT. · 5690 Tommerup

Tommerup
Tømrer & Snedker

64761075 21269426

 

        Bilka 
 

 

3L-Ludvigsen A/S  Vibækvej 100  5690 Tommerup 

WWW.INTERSPORT.DK

49995
SÆT 5 DELE

WINDBREAKER, BUKS, 
T-SHIRT, SHORTS, STRØMPER

Spar 710,-

MurerMester
Henrik svendsen

KirKevej 34 · TommerUp ST.

tlf. 64 76 26 01

Mobil 30 66 26 21



Der er forskel på
at tale og lytte
■ Hvis din bank ved dét, er du nok kunde i forvejen.

Hvis ikke, synes vi, at vi skulle tage en snak en dag.

Find nærmeste filial på www.totalbanken.dk
eller ring på tlf. 63 457 006

Smart tøj og sko
Vi har bl.a. Bessie, Frandsen, Fransa,

inFRONT, 2-Biz, ReMind, Peppercorn, Skovhuus, 
Sol-Design og Triumph

Tallerupvej 23 · Tommerup St. · Tlf. 64 76 15 88
Algade 34 · Haarby · Tlf. 64 73 24 66

Bredgade 51 · Aarup · Tlf. 64 43 17 71
www.lizette-mode.dk · facebook: lizette-mode

Åbningstider:

Mandag - Fredag 05.00-20.00

Lørdag - Søndag 05.00-18.00

64 76 11 16
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Hyldegårdsvej 1 · 5690  Tommerup · Tlf. 64 75 12 11 Dejlig lokalt til daglig...

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
Udgravningog planering
Snerydning
Gravemaskine/minigraver

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

Telefon 64 75 11 12
Mobil 24 44 67 15


