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Kære brylleborger

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

Venlig hilsen Redaktionen
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 . . . i det ukendte giver ofte nogle spændende oplevelser . Alt 
det kendte og forudsigelige giver tryghed, men skaber ikke 
udvikling .

Mit udgangspunkt for små og store aktiviteter gennem 30 år 
har været Vestfyns Efterskole på Tommerup Nørremark . En lille 
efterskole med 30 elever, en struktureret hverdag med en kom-
bination af praktisk og boglig undervisning og en hverdag, der 
ofte blev afbrudt af små og store oplevelser, der tit for eleverne 
var ukendte .

Alt det kendte lærer man ikke noget af . Det er netop det  
ukendte, det som kommer pludseligt, det som måske gør ondt, 
det som er besværligt, det som kræver, at man overskrider  
nogle grænser, der giver udvikling for den enkelte . Alt det kend-
te, det som glider let, bliver man ikke flyttet af som menneske.

Vi har gennem 30 år på det nærmeste slæbt eleverne gennem  
ild og vand . Det som vores ”gamle” elever fortæller os, når 
de kommer på besøg er netop, at det som har ændret deres 
liv, var opholdet på Vestfyns Efterskole, hvor de havde en tryg 
dagligdag, men ofte blev udsat for det ukendte . Det, at vi gav 
dem ansvar og lod dem handle, lod dem fejle og dumme sig og 
samlede dem op, når det gik galt . Netop det gjorde, at de var 
blevet selvstændige .

Når vi forlod vores trygge base på Tommerup Nørremark blandt 
høns, får og røde danske malkekøer og drog ud i den store 
verden, var eleverne på ukendt land . Det at blive sat ind i en 
flyvemaskine, lande i Mumbai og efter at have ventet i 10 timer 
på en indisk banegård, hvor man sad på perronen og studere-
de rotternes liv, til man efterfølgende fik 36 timers køretur i et 
indisk tog tværs over Indien, er virkelig noget, der gør indtryk,  
når man dagen før har forladt sin trygge danske base . . .

Når vi i Det Sydfynske Øhav oplever en stiv kuling, og vores 
motorsejler ”Olivia” på det nærmeste står på hovedet, har vi  
de samme overskridelse af grænser fra det kendte til det  
ukendte . . . Vi klarede det, vi overlevede og vi kom videre .

Vi har på efterskolen gennem årene været involveret i forskel-
lige projekter . Da jeg i forbindelse med kulturlandsbyprojektet 
i 1996 havde tæt samarbejde med kunstneren Bjørn Nørgård, 
husker jeg Bjørns udtalelse til avisen: ”Poul vil flytte verden. Han 
gør det med sin efterskole på sin måde . Jeg gør det samme med 
min kunst . Det er netop meningen med kunst . Vi ønsker begge 
at flytte verden. Vi gør det bare på forskellig måder.”

Som lærer bliver man glad, når eleverne har tilegnet sig viden, 
men virkeligheden er, at de almindelige kundskaber kan læres 
på rekordtid . Man bliver ikke klogere af blot at få mange skole-
timer . Det, som virkelig ”rykker”, er mødet med det ukendte .  
Det er her, man som menneske bliver større . 

Hvis man spørger folk, hvad der har betydet mest for deres liv 
udover deres familie, er det ikke ting, men mennesker de har 
mødt, en spejderleder, en skolelærer – altid et menneske . Ofte 
var det i samtalen, i snakken omkring livet, at underet skete .

Jeg glæder mig over at have haft verdens vigtigste job, netop at 
være lærer, og at vores datter Marie, der nu er forstander, stadig 
tager eleverne med ud i det ukendte og fortæller dem om livet . 
De gode samtaler sker ofte, når man sammen med eleverne 
kæmper sig gennem ukendt land .

Poul Petersen
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GyMnaStiKSæSon 2014/2015:
Hej alle medlemmer i Brylle gymnastik

Fra sæsonen 2014/2015 indfører vi dankortbetaling ved 
tilmelding på vores hold . Det gør vi, fordi vi desværre må 
konstatere, at vi bruger alt for meget tid på at rykke efter 
kontingent . For dig betyder det, at når du tilmelder dig 
et hold, skal du betale med det samme . Du har stadig 
to gratis gange til at checke, om holdet er noget for dig . 
Kommer du mere end to gange, så fanger bordet, og du 
kan ikke få dit kontingent returneret . 

I løbet af sommeren vil de forskellige hold blive beskrevet  
på vores hjemmeside, og derfra er der tilmelding .

MAvE, BALLER, LåR  
FOR vOksNE
Torsdag fra 18 .00 – 18 .50

På holdet er der fokus på opstramning af kroppens store 
muskler i mave, ryg og lår . Timen er opbygget omkring  
øvelser lavet ved hjælp af egen kropsvægt, men med 
mange gentagelser . Dermed trænes muskeludholdenhed 
og resultatet er en veltrænet krop . 

Holdet er godt for jer, som gerne vil have strammet op på 
mave, baller og lår .  

Instruktør Eva Mosberg

Til den årlige sommerfest i Brylle stod vi klar med sjove 
aktiviteter og præmier til børnene, mens deres mor og far 
spillede fodbold . De kunne gå balancegang mellem keg-
ler med en ærtepose på hovedet, skyde efter ringe med 
en bold og hoppe fra ring til ring . Aktiviteterne tiltrak børn 
i alle aldre, og mange var henne for at vinde en karamel . 

Vi havde en rigtig hyggelig dag ved fodboldbanerne .

pOwERGYM FOR vOksNE
Torsdag fra 19 .00 – 20 .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 opvarm-
nings- og smidighedsgymnastik, derefter skifter vi med 
muskeltræningsøvelser og pulstræning og slutter med 
udstrækning og afslapning .

Holdet er godt for jer, 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
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SæSon 2014 /2015 – BRyllE SKolE

GYM
NAstIksæ

sONEN

dAG: hOLd: tId: INstRuktøR(ER): OpstARt:

Mandag Zumbatomic
 0 . kl . til 6 . kl . 16 .30 – 17 .30 Katrine Urban Uge 37 – 13

Tirsdag Forældre / Barn
 0 – 3 år 16 .30 – 17 .30 Kristina Sørensen Uge 37 – 13

Tirsdag Rytmepiger
 6 . kl . til 9 . kl . 18 .30 – 19 .30 Line Jørge Uge 37 – 13

Onsdag Spilopper  Louise Skytte og 
 3 – 6 år 16 .15 – 17 .15 Catharina Juel Uge 37 – 13

Torsdag Old Girls
 Pensionister 15 .30 – 16 .30 Inga Holm Uge 37 – 13

Torsdag Turbotøzer  Anne-Mette Mundt
 0 . kl . til 2 . kl . 16 .30 – 18 .00 Dorthe Christiansen Uge 37 – 13

Torsdag* Mave Baller Lår
 Fra 16 år 18 .00 – 18 .50 Eva Mosberg Uge 36 – 13

Torsdag* PowerGym
 Fra 16 år 19 .00 – 20 .00 Eva Mosberg Uge 36 – 13

*Bemærk opstartsugen er tidligere end de andre hold!

SæSon 2014 /2015 – BRyllE FRitidScEntER
dAG: hOLd: tId: INstRuktøR(ER): OpstARt:

Onsdag  Zumba Gold
 Alle 18 .10 – 19 .00 Diane Nielsen Uge 36 – 51

Onsdag Zumba Fitness
 Alle 19 .10 – 20 .15 Diane Nielsen Uge 36 – 51

Gymnastikopvisning: Søndag d . 22 . marts 2015

Badminton: Opstart uge 36 til og med uge 18

Spillere der har spillet i sidste sæson og som gerne vil fortsætte på samme bane, bedes kontakte Eva på  
eva@team-mosberg .com inden 1 . august .

Nye spillere kan kontakte Martin Herman på 31 52 24 66 efter 1 . august vedr . udlejning af bane .
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BRYLLELøBEt 2014

stor tak til alle vores sponsorer:
L’Oreal • DLG Foderstof

Lambi • Brylle Auto
Gartneriet Roslil • Torben Slagter

Tommerup Bageri • Carletti
Bøg Madsen • Ib Stenhugger

Kjær Hair Design
Din nye Guldsmed, Tommerup

Eldorado • Flora Frankfri
Massøren i Brylle v/Diane

Pizza Palermo
Carsten grøntmand, Brylle

Kims • 3L
Fitness World

Onsdag d . 4 . juni afholdte Brylle gymnastikforening  
Brylleløb for 29 . gang . Vi havde i år forsøgt os med 
forhåndstilmelding via gymnastikforeningens hjemme-
side, men dette havde kun en lille håndfuld benyttet sig 
af, så vi var spændte på, hvor mange der ville melde sig 
til på løbsaftenen . 128 løbere meldte sig på skolen og 
var klar til start på de to distancer, 10,2 km og 5,5 km . 

Efter velkomst og en let opvarmning gik starten præcis 
kl . 19 .00 . Vi havde i år besøg af forskellige løbeklubber 
samt efterskoler, heriblandt Hjemly Efterskole med den 
i medierne meget omtalte hurtigt løbende 16 årige pige 
Anna Møller . Hun vandt da også distancen på 10,2 km i 
en fantomtid på godt 35 minutter, hurtigere end hurtig-
ste herre på samme distance . 

Vi havde i år igen samlet en masse fine sponsorpræmier 
sammen fra Brylle og omegns forretningsdrivende, og 

alle løbere kunne gå hjem 
med en præmie . 

Næste år kan vi afholde 
Brylleløbet for 30 . gang, 
og bestyrelsen vil nu gå i 
tænkeboks for, om muligt, 
at arrangere lidt ekstra til 
vores jubilæum .

Der skal fra Gymnastik-
foreningens side lyde en 
kæmpe tak til alle med-
hjælpere samt sponsorere 
- uden jer intet Brylleløb . 

Vindere på 10,2 km:
Anna Møller, hurtigst dame
henrik jørgensen, hurtigste herre
Katrine Brander, hurtigste pige under 15 år

Vindere på 5,5 km:
dina kitt, hurtigste dame
Mikkel Boeck, hurtigste herre
Frederikke Henriksen, hurtigste pige under 15 år
Jonas andersen/nicklas Jensen, hurtigste 
drenge under 15 år
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BRyllElØBEt 2014
Løbet blev afviklet i flot vejr onsdag 4. juni fra kl 19. Deltagertallet var meget 
tilfredsstillende, i alt 128 . Der var mange fra Glamsbjerg, vist ca . 15, og de 
havde en stor campingvogn med. De var alle flot udstyret med klubdragt.

De 2 tidtagere, et par trotaste brylleherrer, Hans Erik Thomsen og Hardy 
Henriksen, sørger hvert år for at give nøjagtige tider til løberne i takt med, de 
passerer målstregen . I løbet deltog kvinder, mænd og børn i alle aldre og et 
par hunde holdt i snor . Der var også trailere med børn .

Man kunne løbe 5,5 km eller 10,2 km . Ude på ruten stod vejvisere, og ca . 
midtvejs på ruterne stod nogle poster og delte vand ud, og det var nød-
vendigt, for det var varmt . Der var dog en del løbere, der ikke gav sig tid 
til at drikke . Mange lagde hårdt ud . Særligt en pige på 16 år, Anna Møller 
fra Hjemly Idrætsefterskole . Hun vandt suverænt 10,4 km i en tid på godt 
35 min, en fantastisk tid. Alle, der kom over målstregen, fik en billet, der 
udløste en flot præmie. Til de voksne blomster, og til børnene bamse og slik. 
En sjov episode indtraf, da en mand med hund passerede målstregen . Mens 
manden pustede ud, listede hunden ud i siden og lettede ben lige ned på et 
tidtagningsur . Den bedrift vakte stor jubel . Sådan kan man jo også vise, at 
man er utilfreds med tiden . Der rådede en god stemning, og det er godt, at 
der er præmier til alle, og det takket være en række meget trofaste spon-
sorer .  
Da løbet var afsluttet, og præmierne uddelt, blev der ryddet op . Så var tiden 
til, at de ca. 15 hjælpere fik en hyggelig bid frokost i skolekøkkenet. 
Gymnastikforeningen stod for arrangementet, og den gjorde det godt . Måske 
var det værd at overveje, om man næste år burde have et par boder med 
salg af drikke, slik og måske også is . Den 
slags salg giver god ”markedsstemning” 
både før, under og efter løbet .

Ole Sand
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INkLusION på BRYLLE skOLE
Man kan dårligt åbne en avis eller tænde for radioen 
eller fjernsynet uden, man hører ordet inklusion og den 
nye skolereform . Det er sjældent for det positive . Det 
mener vi, er et meget fortegnet billede og vil godt benytte 
lejligheden til at nuancere og konkretisere inklusion .  
Så - hvad er inklusion egentlig? 

På Brylle skole er definitionen på Inklusion at:

• Alle skal være en anerkendt og aktiv deltager i institutionens 
fællesskaber.

• Hvert enkelt barn har egne resurser og kompetencer, er unik og 
har betydning for de fællesskaber, det deltager i.

• Barnet gives mulighed for at deltage i forskellige fællesskaber.

Fælleskab:

• Det inkluderende fællesskab skaber plads til, at børnene bliver 
anerkendt og udvikler sig på baggrund af deres forskellige 
resurser og kompetencer.

Hvilket vi selv synes lyder både godt og logisk . ”Oversat” 
betyder det i bund og grund, at alle både børn og voksne 
skal have de bedst mulige forudsætninger for, at have et 
godt skoleliv på Brylle Skole . Det kommer desværre bare 
ikke af sig selv, så vi bliver nød til at arbejde for det . 

Grundlaget for det er trivsel-trivsel og så lidt mere trivsel, 
for jo bedre ens trivsel er, jo bedre er ens indlæring, rum-
melighed, overskud og generel glæde .  Det ved vi jo også 
fra os selv, vi fungere alle bedre, når vi har det godt .

Selvom det lyder, som om at inklusionen først skal starte 
op 1 . august, er vi allerede godt i gang på Brylle skole . 
Hvor vi er 1 lærer og 2 pædagoger som arbejder på at få 
inklusionen implementeret i alle aspekter af skolelivet .

Da vi anser skolestarten, som et af de vigtigste tidspunk-
ter for at sikre en velfungerende inklusion, der giver 
et stærkt trivselsfundament til hele skolelivet . Er der 
fra starten i 0 .klasse tilknyttet en inklusionspædagog, 
som hjælper læreren med at arbejde med emner som 
klassefællesskabet, hvad vil det sige at gå i skole, hvad 
er en god ven, hvordan taler man sammen osv . For at 
vedligeholde denne gode start og holde trivselsgryden i 
kog skal der hvert år følges op . Derfor skal alle klasser 
for fremtiden have en trivselsuge om året . Hermed vil 
vi arbejde på at give børnene så mange redskaber som 
muligt, så de har de bedst mulige forudsætninger for at 
fungere i sammenhænge med andre mennesker, i deres 
fremtidige skoleliv, og på arbejdsmarkedet til den tid .

Hvad er det så helt præcist vi vil med trivselsuger? Vi vil 
i bund og grund arbejde videre med det trivselsfunda-
ment vi grundlagde i 0 . kl . Bl .a . kommunikation, som er, 
hvordan taler vi sammen og spejlingsøvelser, som virkelig 
forstærker ansigtsudtryk og kropssprog, så de bliver gode 
til at aflæse hinanden. Vi laver selvfølgelig også en masse 
samarbejds- og sociale øvelser/lege, for jo mere læring vi 
kan give dem igennem leg jo bedre .

Det er inklusionsmedarbejderne, der står for trivsels 
forløbende, men lærerne vil deltage på lige fod med 
eleverne for de er mindst lige så stor del af klassen som 
eleverne . 

Det er for os også vigtigt, at børnene lærer at anerkende 
hinandens forskelligheder . Ser det som styrker i stedet 
for noget ”underligt” . For vi er ikke ens og skal bestemt 
ikke være det, men vi er alle værdifulde mennesker . Det 
er også forskelligt hvilke styrker og ressourcer vi har . Alle 
er dog gode til noget og knap så gode til noget andet . 
For at styrke det enkelte barn og der igennem fællesska-
bet vil inklusionsmedarbejderne fremover bl .a . afholde 
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individuelle elevsamtaler . Hvor nye individuelle sociale 
mål sættes og løbende evalueres . Dette foregår på alle 
klassetrin gennem hele elevens skolegang .

Nu lyder det som om at alt arbejdet med trivsel foregår i 
klasserne, det passer også næsten, men der er de børn 
som har brug for lidt ekstra hjælp i en periode . Det kan 
der være mange grunde til skilsmisse, dødsfald, mange 
konflikter i frikvarterene, boost af selvværd og mange 
andre grunde ”store som små” . Så er vi også til rådighed 
for det og kan selvfølgelig være behjælpelige med at 
søge hjælp hos Assens kommunes ressource center,  
hvis de har brug for anden hjælp end vi kan klare . 

Her til sidst har vi også den ”skjulte” medspiller, nemlig 
forældrene . For har vi ikke forældrene med, kan vi have 
de bedste intentioner og metoder, men det vil ikke have 

den samme effekt . Så det er ekstremt vigtigt, at vi får 
formidlet budskabet til dem, så de kan bakke op om det 
hjemme . Hvis de er uenige med os eller der er noget de 
ikke forstår, at de så kommer direkte til os hurtigst muligt 
uden at drage børnene ind i det . I det hele taget er kom-
munikationen mellem skole og hjem meget vigtigt . Vi kan 
næsten ikke få for mange oplysninger . For vi kan ikke 
arbejde med noget som vi ikke ved .

Det er i det hele taget dejligt at få lov til at arbejde med 
inklusionen på Brylle skole, dejlige børn, engagerede kol-
legaer og ledelse, samt selvfølgelig nogle gode forældre 
ellers fik vi jo ikke de gode børn.

9



torsdagen, inden eleverne blev sendt på 
sommerferie, holdt vi – traditionen tro – 
sommerafslutning på Brylle skole.

Alle skolens elever og forældre er inviteret på 
skolen med medbragt mad . Maden anrettes 
på borde, og derefter er det bare om at gå på 
jagt på det store ta’selv bord .

Hvis vejret arter sig, sidder vi samlet 
udendørs . Det var ikke tilfældet i år, så vi blev 
indendørs og lavede picnic-stemning (fremgår 
vist tydeligt af billederne) .

Efter spisningen afvikles den traditionelle fod-
boldkamp mellem eleverne fra 6 . klasse og de 
ansatte . Det var en lun aften, og der var derfor 
rigeligt med vand til afkøling .

Fodboldkampen endte 4-4, men da 6 . klasse 
havde en pige med, som scorede, blev de 
erklæret som vindere .

AFsLutNING MEd 6. kLAssE 
BRYLLE skOLE
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Kontakt Fjernvarme Fyn og hør, hvad du kan spare ved at omlægge til 
nem, billig og miljøvenlig fjernvarme.

FJERNVARMEN KOMMER TIL BRYLLE 
... det er ikke gas

Tilmeld dig 
fjernvarme nu!

Scan koden og se film 
om Fjernvarme Fyn.

Priseksempel
Tilslutning af ejendom på 130 m2 og 15 m stik-
ledning fra skel koster 36.235 kr.

Til prisen bør tillægges op til ca. 25.000 kr. til 
indvendigt rørarbejde samt 8.125 kr. til afbry-
delse af gasstik/fjernelse af tom olietank.

Årlig varmeudgift
For et hus på 130 m2 med 18 MWh i forbrug er 
den årlige fjernvarmeudgift 11.400 kr.

Bemærk, at tilmeldingsperioden er 1. okto-
ber 2014. 

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

Brylleborgeren har op til sommerferien kontaktet Fjern-
varme Fyn for at spørge dem om, hvordan det går med 
tilmeldingerne til fjernvarmen i Brylle .

For at arbejdet kan komme i gang, skal 50% af husstan-
dene tilslutte sig inden 1 . oktober .

Lørdag d . 28 . juni blev der gjort endnu et reklamefremstød 
for fjernvarmen . Fjernvarmne-bussen holdt ved Brugsen . 
Det resulterede i, at yderligere 10–12 husstande tilmeldte 
sig .

Distributionschef Jacob Rasmussen var glad for fremmødet 
ved brugsen og er nu meget optimistisk og tror på, at fjern-
varmen kommer til Brylle .

- Folk i byen regner, samtaler og vurderer fordele og ulem-
per, siger Jacob, - og det er rigtig godt, at man overvejer det 
grundigt . Derfor er det en god ide at snakke med naboen og 
at snakke med folk i Odense, som har fjernvarme, eller ringe 
til Jacob på tlf . 4030 1369 .

I øjeblikket er situationen den, at hvis både skolen og 3-L 
tilslutter sig, mangler man kun omkring 20 ekstra tilmeldin-
ger . Hvis de kommer, kan arbejdet gå i gang . Hvis man dertil 
føjer, at mere end 20 husstande har tilbud liggende, som de 
ikke har svaret på endnu, er der al mulig grund til at være 
optimistisk, siger Jacob Rasmussen .

Kik på Fjernvarme Fyns annonce i Brylleborgeren, ring og få 
et tilbud og overvej lige en ekstra gang, slutter Jacob .

Skrevet af Eigil Kristensen 

FjERNvARM
EN Næ
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ER 
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Af Rikke Johannesen, leder af Brylle Børnehave 
Leder@bryllebh.dk

Den 1 . august slog Brylle Børnehave dørene op som privat 
børnehave . Åbningen blev fejret med en reception, hvor 
forældre, børn, personale og andre interesserede fra Brylle 
og omegn mødte talstærkt op og indviede børnehaven med 
et festligt startskud .

Vi har samlet et kvalificeret og imødekommende team 
på foreløbigt 4 medarbejdere, og i fællesskab med for-
ældregruppen er børnehaven blevet frisket op og gjort klar, 
så vi kunne tage imod børnene den følgende mandag, hvor 
børnehaven for alvor blev taget i brug .

Vi er kommet godt fra start og er imponerede over den store 
opbakning og støtte, vi oplever i nærområdet . Det fremtidige 
børnetal ser lovende ud, da vi allerede nu har børn tilmeldt 
til start i efteråret 2014 og foråret 2015, men vi har stadig 
ledige pladser .

Den nye Brylle Børnehaves værdigrundlag tager udgangs-
punkt i forældrebestyrelsens vision om at lade tryghed og 
nærvær i børnehøjde være kodeord i relationerne mellem 
børn og voksne . Det betyder, at vi som personale prioriterer 
tiden sammen med børnene og deler de interesser, som 
optager børnene i hverdagen . Sammen med børn og foræl-
dre vil vi skabe rammerne for en hverdag, som giver mening 
for både børn og voksne . Det vil helt konkret betyde, at man 
i lokalområdet vil kunne møde en gruppe børn og voksne 
med madpakkerne på ryggen på vej ud på oplevelser . 
Børnehaven skal ude og inde være et  univers med plads 
til eventyr og leg, så fantasien kan få frit spil . Vi skal synge 
sange og lave bål samt fordybe os i leg, og også højtlæsn-
ing, spil eller andre ønskede aktiviteter vil komme til at fylde 
dagene .

tillid og nærvær i børnehøjde
Rent fagligt vil vi fokusere på at skabe et udviklende børne-
miljø, hvor dit barn får mulighed for at blive den bedste 
udgave af sig selv, og hvor der vil blive fokus på barnets 
individuelle tilgang til aktiviteterne i huset og dermed de 
udfordringer, som er med til at udvikle barnet på netop det 
sted, de befinder sig.

BRYLLE  
BØRnEHaVE – 
GENåBNEt sOM 
pRIvAt BøRNE-
hAvE
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Vi vil i løbet af efteråret fastlægge en pædagogisk linje . Når  
den er på plads, vil vi indbyde til en aften i fællesskab med  
henblik på at introducere forældre og eventuelt andre interes- 
serede til vores principper . Dette for at man som forældre får 
mulighed for at få et helt konkret indblik i de faglige overvejelser 
og begrundelser, der ligger bag vores valg, og samtidig  få indblik 
i, hvad barnets hverdag i børnehaven vil indeholde . På den måde 
ønsker vi, at forældre og personale kan samarbejde dynamisk 
om at skabe de bedste betingelser for det enkelte barn .

ideerne blomstrer og skal føres ud i livet
Vi har hen over sommeren fået frisket op på vores indendørs 
faciliteter, og det var i allerhøjeste grad tiltrængt . Vi har fået stor 
hjælp af forældrene, vores støtteforening samt ikke mindst en 
række af de lokale virksomheder, der har doneret tid og materia-
ler, så vi er kommet flyvende fra start. 
Vi er ikke i mål, vi vil meget gerne give vores udendørs faciliteter 
en tilsvarende kærlig hånd hen over efteråret . Hvis du som lokal 
erhvervsdrivende føler, at du har noget at bidrage med – det kan 
være tid, materialer eller midler – vil dit bidrag være med til at 
rykke en moderniseret legeplads noget tættere på . 
Vi vil helt sikkert værdsætte alle bidrag, og du vil få dit navn på 
vores sponsortavle og på vores hjemmeside .

At samarbejde og være en del af fælleskabet
En af fordelene ved at bo i en by som Brylle er vores sammen-
hold og samarbejde omkring vores børn . En af vores opgaver 
bliver at indgå et samarbejde med Landsbyordningen, da vi ser 
os alle som kollegaer– vi ønsker blot, at der er mulighed for at 
bevare Brylle Børnehave som en lille ”oase”, hvor nærvær og den 
tætte relation til både børn og forældre er i højsædet . Vi ønsker 
og tror på, at vi vil være et stærk og attraktivt tilbud til børn og 
forældre i fremtidens Brylle .

Vil du vide mere om, hvad vi kan tilbyde, er du mere end 
velkomne til at kigge ind i børnehaven på Tobovej 43 A, alter-
nativt kontakte os for en aftale om et besøg, hvor vi har tid og 
mulighed for at vise rundt og tage en snak . 

Besøg os desuden på www.bryllebh.dk.
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2014BRYLLE BOLdkLuB

FORMAND:

Poul Krog - Mobil 2383 4162 - poulmkrog@sport .dk

UNGDOMSFORMAND:

Lars Rasmussen - Mobil 5047 4894 
brylle23@hotmail .com

SEKRETæR:

Jesper W . Larsen - Mobil 4080 4546
jesper .larsen@kruuse .com

KASSERER:

Mette Diernisse - Mobil 5090 7478 
famdiernisse@gmail .com

BESTyRELSESMEDLEMMER:

Mads Rasmussen - Mobil 2371 0870 
madswrasmussen@live .dk
Michael Stisen - Mobil 2678 7965 - mstisen@gmail .com
Johnny Godbersen - Mobil 2943 4449
johnnygodbersen@hotmail .com

stOLtE BRYLLEdRENGE  
MødtE OBs supERLIGAstjERNER
Drengene på U 9 & 10 fra Brylle Boldklub vandt i for-
bindelse med Energi Cup på TRE FOR Park, tipskonkur-
rencen om træningstøj til hele holdet fra Energi Fyn,  
som var sponsor .
Tøjet blev overdraget af superligastjerne fra OB i Ådalen 
lørdag den 17 . maj . 

Det var super stolte drenge, der fik håndtryk og trænings-
tøj hver fra Rasmus Falk og Emil Larsen, og bagefter var  
der tid til autografer og fotosession med superligaholdet,  
træner Troels Bech og assistenttræner Flemming Poul-
sen .
Tommy Dalgaard

Rasmus Falk og Emil Larsen bagerst 
og fra venstre: Jonathan, Simon, Nicklas, 
Rasmus, Nikolaj, Sigurd, Lucas og Steen

Holdbillede med OB .

Her uddeles håndtryk,  
og træningstøjet bliver overrakt .
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Den 23. aug. fra kl. 10.00-15.00

Kig på loftet eller i garagen om du har noget, der er for godt til at smide 
ud, men som du ikke selv bruger . Så prøv en dag som kræmmer .

stand inde - et bord 90 x 120 cm - 85 kr.
stand ude 2 x 5 m - 100 kr.

stande kan bestilles på tlf. 2284 4671 eller
www.brylle-forsamlingshus.dk/marked

Der er også mulighed for at komme på selve dagen 
og satse på, at der er plads.

køB EN stANd, sæLG ALt I tING OG sAGER 
- vI hAR stANdE BådE INdE OG udE
(Nissesalg henvises til vores julemarked den 1. december)

stANd- OG BAGAGERuMssALG

GRAtIs ENtRé

15

Vi starter mandag den 25 . aug . kl . 10 .00 – 
12 .00 og hver mandag fremover .
gratis adgang
Du kommer med din pc, iPad eller tablet, så 
leverer vi internetadgang . 
Vi vil så stå til rådighed med at hjælpe med 
det, du ikke selv kan, f .eks . digital post fra 
det offentlige - nemID - e-boks osv .

NEtcAFé 
I FORsAMLINGshusEt

HERDIS
BRYLLE

AGERTOFTEN 14SALON

64 75 20 88

• Dame &
herre klip

• Følger
tidens
trends

• I konstant
udvikling

• Høj
kvalitet

• Gerne
tids-
bestilling
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Lørdag d . 14 .06 .2014 samledes vi i 
haven på Manngården for at hygge 
os med grillmad og lidt at drikke og 
samtidig fejre TMR’s Klubmestre for 
2013/14 for heste og ponyer .

Der har i årets løb været afholdt en 
del Elev- og Klubstævner - tre af disse 
var grundlaget for mesterskabet .

tOMMERup RIdEskOLE
dAGLIG LEdER:

Kjeld Frederiksen – Mobil 40 35 77 81

FORMANd:

claus Sørensen – Mobil 28 14 96 47

kAssERER:

tina Hein lauridsen – Mobil 41 41 08 24

Her ses pigerne med deres fine Staldplaketter.

Den 01 .07 .2014 har den daglige leder af TMR - Mann-
gårdens Ridecenter, Kjeld Frederiksen, 25 års jubilæum - 
det fejres senere på året, evt . med et sponsorarrangement, 
så vi kan få lidt penge ind til klubben .

Her i uge 27 i begyndelsen af sommerferien afholdes ride-
lejr på gården med omkring 12 deltagere -  det er piger og 

drenge fra den daglige undervisning, som 
også kunne tænke sig en uges ophold med 
godt kammeratskab, en masse undervis-
ning samt lidt sjov og ballade, er jeg sikker 
på .

Herefter holder elevhestene ferie ligesom 
alle andre - men glæder sig til at se alle 
elever nye som gamle efter sommerferien .

På TMR’s vegne
Gitte Larsen

Resultatet blev som følger:

Hest:

1 . Anette Ribjerg Pedersen på  
Bakkegårdens Medina

2 . Stine Borgersen på Nete

pony:

1 . Clara Sørensen på Toffee

2 . Maria Toft på Chemann

et stort tillykke til jer!
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Tilrettelagt af Kirsten og Jørgen Flensted-Jensen
Fælles for alle 3 foredrag: Entré og kaffe med brød  
kr . 30,- . Alle medvirkende er fra lokalområdet og med-
virker uden honorar for at rejse penge til fortsat reno-
vering af forsamlingshuset . 
Musik til de højskolesange, som vi også skal synge, 
understøttes på harmonika af Alex Jørgensen og med 
Svend Aage Nielsen som forsanger .

MandaG d. 15. SEpt. Kl. 19.30
Genoplev dengang rejsefilm fyldte forsamlingshusene. 
- Et nostalgisk tilbageblik med uddrag af Erik Flensted-
Jensen’s (Jørgen’s Far) gamle rejsefilm og gymnastikfilm 
fra 1956 . Glimt fra 1960 ernes gymnastikrejser i USA . 
Afsluttes med et kort blik på de seneste verdenshold, 
som præsenteres af Martin Sørensen, der er vokset op 
i Brylle og nu bor her igen . Martin var sammen med sin 
kone Karna, som også bidrager til foredraget, begge 
gymnaster og deltagere på verdensholdet .
 

tRE højskOLEAFtNER 
I FORsAMLINGshusEt

MandaG d. 6. oKt. Kl. 19.30
”I sejlbåd over Stillehavet” . Martin Sørensen, en Brylle-
dreng der har været ude på mange eventyr i bl .a . 
Canada’s ødemarker og i sejlbåd på Stillehavet mv ., er 
nu flyttet tilbage til Brylleområdet. Han fortæller og viser 
billeder og video fra hans eventyr som gast på en lille  
sejlbåd tværs over Stillehavet . - Det er også fortælling om 
at slippe hverdagen og forfølge en drøm, at møde isolere-
de og fremmede kulturer, store psykiske udfordringer, 
fantastiske naturoplevelser og et liv som sejler .

MandaG dEn 24. noV. Kl. 19.30
”Min fynske barndom med sagn, sange og eventyr” . 
Kirsten Flensted-Jensen, der er vokset op i en typisk 
grundtvigsk fortælletradition på Fyn, fortæller levende 
og frit om, hvordan højskolesange, eventyr og sagn, 
samt bibelhistorie var en del af hendes opvækst . Mellem 
højskolesange læses og fortælles eventyr og små histo-
rier i fynsk dialekt og episoder fra gamle dages landboliv .

No Boundary spiller i år under spisningen . Det er dejlig blandet 
musik, der gerne skulle kunne varme publikum godt op .
Årets hovednavn bliver Festkartellet, som spiller en god blanding 
af danske/udenlandske 80er & 90er hits .
Der kommer info i lokalavisen samt på boldklubbens hjemmeside 
om tilmelding/bordbestilling .

åREts juLEFROkOst
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ForMAND:

Mogens rasmussen - Mobil 2420 8232 - fam.mr@privat.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 - arneogbetty@gmail.com

BestyrelsesMeDleMMer:

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

BRYLLE 
FRItIdscENtER

I sidste nummer af Brylleborgeren var der indlæg ved-
rørende ideer til nye aktiviteter, som kunne etableres i  
Fritidscentret . Vi må på nuværende tidspunkt konstatere,  
at det har været småt med ideer, idet vi kun har modtaget 
et enkelt forslag . 

Skal man bygge nyt/til, bør der være større opbakning til en 
eventuel udvidelse af Fritidscentret og mere konkret, hvil-
ken aktivitet der i givet fald er tale om . Fritidscentret prøver 
efter bedste evne løbende at foretage diverse reparationer 
og vedligeholdelsesopgaver og har det seneste år udskiftet 
taget på hallens syd/østside over mod Krybilyparken, samti-
dig blev der etableret nye ovenlys/røgventilation som krævet 
af brandmyndighederne og sluttelig lavet solcelleanlæg på 
24 .000 kWh, hvilket dækker Fritidscentrets årlige elforbrug . 

Her i sommerferien udskiftes indgangspartiet til nyt alu-
minium, og ligeledes får indvendige døre et eftersyn og evt . 
nødvendig udskiftning . 

På listen over kommende reparationer står bl .a . nye energi-
besparende lysarmaturer i hallen og øvrige lokaler samt nyt 
gulvtæppe og inventar i cafeteriet . 

I det daglige har vi et stort problem mht . vaske-/tørreplads 
af fodboldtøj . Da klubhuset blev projekteret i sin tid, var 
der tradition for, at man på skift tog fodboldtøj med hjem 
og vaskede, men sådan er verden ikke i dag for de “unge 
mennesker”, og her tænker jeg især på seniorer og old boys 
spillere . Der er ikke en kone/kæreste, der klarer dette, så 
derfor vaskes og tørres tøjet i klubben . Dette var der ved 
bygningen af centret ikke taget højde for . 

Vores arkitekt (formand Mogens Rasmussen ) har derfor lidt 
hovedbrud med, hvor tørrerum kan etableres uden at det 
giver for store bygningsmæssige tiltag . 

Vi fik for ca. 10 år siden bygget en multiarena, som vi des-
værre må konstatere næsten ikke bliver brugt . Vi er derfor 
i øjeblikket ved at undersøge muligheden for at etablere 
kunstgræs på denne i håb om, at skolen og boldklubben 
så kan benytte den . Især boldklubben bør kunne få glæde 
af denne i de våde efterårsmåneder og i vintermånederne 
februar,  marts og april som opstart til sæsonen, idet det er 
problematisk at få tider på kunstgræsbanen i Tommerup . 

At foretage ovennævnte tiltag på multiarenaen er imidlertid 
en bekostelig investering, som formentlig ligger på ca . 0,5 
mio . kr . Derfor er vi i gang med at søge tilskud ved forskel-
lige fonde . 

Har man som nævnt i forrige nummer af Brylleborgeren 
gode ideer til, hvad der eventuelt kan etableres til brug for 
nye aktiviteter i Fritidscentret, kan dette sendes til  
arneogbetty@gmail.com eller mprasmussen48@gmail.
com eller lægges i postkassen ved Brylle Fritidscenter . 

En indkaldelse til møde for interesserede brylleborgere vil 
senere blive udsendt, men det er Fritidscentrets intentioner 
at evt . nye aktiviteter skal være i foreningsregi .

P.b.v. Arne Roger Nielsen

Kan du ikke selv nå dit daglige bogholderi, eller synes du blot, at der er alt for meget papir at holde 
styr på, tilbyder jeg hjælp til små og mellemstore virksomheder samt iværksættere på Fyn.

Jeg tilbyder
 Bogføring for små og mellemstore virksomheder - online eller hos dig
 Fakturering/debitorstyring - Finans- og kreditorstyring
 Momsafregning - Lønregnskab - Lønrefusioner
 Klargøring til revisor - Indberetning til offentlige myndigheder
 Renskrivning + anden korrespondance
 Pakning og forsendelse af post - Andet forefaldende arbejde
 Tavshedspligt og præcision

Toftevej 11, Brylle, 5690 Tommerup, tlf. 4098 4046

MH - Kontorservice
Overblik til dig

Se mere på www.mh-kontorservice.dk
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BESTyRELSEN:

Birthe Beyer, formand 5059 0064
Tommy Poulsen, kasserer 2136 3651
Kim Hansen, bestyrelsesmedlem 4023 9128
Judith Freltoft, bestyrelsesmedlem 2748 2748
Birthe Sørensen, repr . for Menighedsrådet 6475 1871
Christian Møller Pedersen, kredsleder 4117 8360

    kOM OG væR 
MEd I BRYLLE FdF

fæ
llesskab og sjov

!husk
Legenes dag

den 6. september

Sommerlejren i år var på Grunden, en lille hytte ved Skårup-øre . Temaet ”Hotten-
tot” bød på udfordringer som bygning af bivuaker og primitiv køkken for de store, 
og hulebygning for de små. For at finde Hottentotternes magiske opvaskebørste 
skulle børnene bygge egen tømmeflåde, på overlevelsestur og lave deres egen  
mad på bål . En sommerlejr med gode oplevelser og udfordringer for alle . 

sæsonstart d. 12 august hvor alle mødes på pladsen kl. 18.00 
0.-4. klasse kl. 18-20 og  5.-9. klasse kl. 18-21.

Lørdag d . 6 september er der Legens Dag på pladsen ved hallen . Vi håber at få 
besøg af lokalområdets børn . Der vil være forskellige aktiviteter i løbet af dagen . 
Dagen starter kl . 10, og vi forventer at være færdige kl . 16 . Der er overnatning/lejr 
for kredsens børn . Er der børn, der har lyst til at prøve en minilejr/overnatning, er I 
velkomne . Få nærmere info af lederne .

Vi har været så heldige at få et samarbejde i gang med y’s Men’s Klub, hvor vi har 
fået mulighed for at sælge julekalender og derved få en indtjening til FDF . Derfor 
håber vi meget at blive godt modtaget, når FDF’ere kommer rundt med kalen-
derne . På forhånd tak .

brylle.kredscms.dk
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sOMMERFEst I BRYLLE
FREdAG dEN 13. juNI
Sommerfesten startede med, at boderne åbnede  
kl . 17,00 og med ungdomsfodbold med U-12 drengene . 
Desværre blev det regnvejr på det tidspunkt, men det 
klarede dog heldigvis op senere .
Efter kampen var der fællesspisning med børn, forældre 
og søskende . Menuen bestod af biksemad og burgere . 
Der var dog nogle børn, som fik sig en ”dukkert” på 
hoppepuderne, da regnvandet havde samlet sig i alle 
fordybningerne . 
Der var gang i boderne med lotteri, hvor man kunne 
vinde blomster og mange andre sponserede gaver .  
I bolsjeboden var der også gang i den . Der blev lavet slik-
kepinde og bolsjer i lange baner, og i fiskedammen var 
der også mange, der skulle prøve lykken . Det er jo dejligt 
at se, at folk støtter op om de arrangementer, som bliver 
lavet . 
Old Boyserne havde også deres årlige kampe . Meget 
uretfærdig var det Tommerup, som vandt .  
De ældste veteraner fra Brylle slog de unge-gamle fra 
Brylle – sådan! Bagefter var der også fællesspisning for 
dem . Der var musik og fælles hygge indtil kl . 01 .
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tennis

Der skete mange ting midt i juni måned . Der var Giro i Italien, 
VM i fodbold i Brasilien, Folkemøde på Bornholm, Dyrskue og 
indvielse af Odins Bro i Odense og Sommer-fest i Brylle . Der 
var tilbud nok til oplevelseslystne danskere .
Sommerfesten i Brylle startede fredag 13 . juni med fodbold-
turnering og aktivitet på hoppepuder . Om aftenen var der ung-
domsafslutning med spisning . Jeg var på banen lørdag fra kl 
10 . Der var allerede gang i grillen, hvor 2 halve grise drejede 
rundt, mens de ind imellem blev overstænket med mørkt øl . 
Spejderne havde bygget et stort vandret lykkehjul, der med 
rappe fodskift kunne opnå en stor fart . Gymnastikforeningen 
havde en række lege for børnene . Der var også en tombola, 
hvor man kunne vinde mange planter, og mange børn var i 
fuld gang med at hoppe på puderne . I den anden ende af fod-
boldbanerne så jeg Tommerup-Brylle drengene lammetæve 
Ebberup med 9-0 . Der blev gået hårdt til den, og Lucas måtte 
kortvarigt ud med blodtud . Et billede viser det suveræne hold .
Der blev spillet gade- og sponsorfodbold fra kl . 13 . Desværre 
stillede kun 4 hold op til gadefodbold . Krybilypar-ken vandt i 
overlegen stil, og i sponsorturneringen vandt Kiosken . De 2 
vindende hold fra hver afdeling tørnede sammen i en finale. 
Takket være en stærkt spillende og scorende Mathilde vandt 
Kiosken . Der var pokaler til de deltagende hold .
Derefter spillede Brylles stærke herrehold en brandkamp mod 
Assens . Resultatet endte 2-2, og det ene point var tilstrække-
ligt til at fastholde vort hold (og også assensholdet) i serien .
Kronen på de 2 dage var festspisningen om aftenen . De 
knapt 200 spisende fik en god og mættende oplevelse. To 
grisebasser havde som nævnt snurret lystigt rundt det meste 
af dagen på grillen, flittigt badet i god mørkt øl. Slagterne skar 
dem ud, så alle fik gode stykker. Dertil var grønne, gule og 

røde plantematerialer af enhver slags og bagte kartofler. 
Til dessert var der Peter Jensen jordbær og herlig kage . 
Man kunne forsyne sig med drikkevarer ved en lang bar, 
og der var gang i udskænkningen . Også i år donerede 
Galleri Viva et maleri af Birger Lindahl . Det blev bortauk-
tioneret, og igen løb Michael og Gitte med det .
Disko Atlantia sørgede for musikken . Der hersker en 
rigtig god stemning både ved legene på banerne og ved 
fællesspisningen. Jeg kunne ønske mig, at flere fra den 
ældre generation indfandt sig . Der er meget at se på og 
glæde sig over, og vi skal alle bakke op om den slags 
arrangementer i vor by. Og så er der flere gader, der bør 
kunne samle 5 personer til gadefodbold .
Stor tak til Boldklubben, sponsorerne og alle hjælperne . 
Flot at Brylle kan stable et så godt arrangement på 
benene .
Ole Sand

tENNIs 
Så kom tennissæsonen endelig i gang . Der blev spillet 
turneringskampe for både damer og herrer . Både her-
rerne og damerne har tabt begge deres kampe . Damerne 
var ellers tæt på at vinde 1 . damesingle, men så blev det 
et forfærdeligt regnvejr, og man måtte opgive at spille 
færdig . Men den 3 . halvleg blev selvfølgelig gennem-
ført . Det er jo det, der gør det hyggeligt at spille kampe, 
selvom man taber . Skulle man have lyst til at prøve, er 
man velkommen tirsdag aften kl . 18, hvor damerne 
spiller, og mændene er velkomne kl . 19 .
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BEBOERFORENINGEN FOR BRYLLE OG OMEGN

ForMAND:

tommy Dalgaard, Mads Hansensgade 9
6475 1412 - 2946 6353 - tommydalgaard@mail123.dk

kAsserer:

Bjarne salgaard Andersson, Mads Hansensgade 7
2980 5112 - bjarne.s.andersson@hotmail.com

BestyrelsesMeDleMMer:

Henrik gabs, glentevej 25 - 4088 1880 
 gabs@henrikgabs.dk
Carsten Damsgaard, Mads Hansensgade 12 
4042 3797 - c.d.s@mail.dk

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

Anette Clemmensen, Hyldegårdsvej 12 - 2570 1698 
anettebrolykkepedersen@yahoo.dk

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

Bestyrelsen pr. april 2013
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OpFORdRING
hvis du endnu ikke har fået det gjort, kan du 
fortsat nå at betale dit kontingent på 125 kr. 
for 2014 til BBF. 
den nemmeste måde er via netbank på  
Reg. nr. 6810 - konto nr. 1193602 (husk at 
anføre gadenavn og hus nr.)

Ellers på girokort +73 +86411261 og husk  
at skrive gadenavn og husnummer.
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BEBOERFORENINGEN FOR BRYLLE OG OMEGN vELBEsøGt 
skt. hANs
Vejrguderne var heldigvis med os den 23 . juni, 
da vi holdte Skt . Hans på det grønne, og det var 
rigtigt dejligt at se, at så mange brylleborgere 
kom til bålfest . Desværre var det ikke lykkedes 
for os at finde en båltaler, men det skal ikke 
gentage sig, og vi kan derfor allerede nu afslø-
re, at vores borgmester i Assens er hyret som 
båltaler til næste års Skt . Hans, og den 23 . juni 
2015 derfor er booket i hans kalender .
Vi havde som altid rejst det store partytelt og 
havde i år også valgt at prøve at arrangere fæl-
lesspisning i teltet, inden bålet skulle tændes . 
Det blev en umiddelbar succes, da vi var ca . 
67 tilmeldte, og derfor vil vi prøve den samme 
model igen næste år, hvor vi håber at kunne 
blive lidt flere. Tak til kokkene for den lækre 
grillmad .
Vi fik også vist det nye gardenparty telt på 6x6 
meter frem, som vi har købt specielt med hen-
blik på udlejning til brylleborgerne .
Vi vil fra BBF gerne takke Søren fra Vognmand 
Arne Nielsen i Brylle for det flotte bål, som han 
havde leveret på det grønne, også lige en tak til  
Assens kommune for at have slået græsset så 
pænt, og ikke mindst også stor tak til Anette og 
Carsten fra Bestyrelsen for den store indsats i 
forbindelse med arrangementet . 
Brugsen og BBF afholdt den 18 . juni et fælles 
arrangement på plænen ved dagli’Brugsen 
med demonstration af hjertestartere . Desværre 
var der ikke mange, der havde husket datoen . 
Men de der dukkede op, fik en særdeles fin og 
brugbar instruktion af Carsten Damsgaard fra 
beboerforeningen, som er ekspert i at under-
vise i brugen af hjertestartere .  
Vi har 3 stk . hjertestartere placeret i Brylle, én 
på gavlen ved Brugsen, én ved indgangen til 
Fritids-centret og én på virksomheden 3L . 
Beboerforeningen arbejder p .t . på at lave 
fælles-spisninger i løbet af sensommer og efter-
år . Vi håber på, at brylleborgerne vil støtte lidt 
mere op om arrangementerne end det er sket 
de sidste par gange . Vi vil i hvert fald bestræbe 
os ekstra meget på at levere lækker mad og 
god stemning .
På bestyrelsens vegne 
Tommy Dalgaard
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Hyldegårdsvej er blevet til i Brylle sogneråds forsøg på 
at få et bedre grundlag for opretholdelse og udvikling af 
lokalsamfundets institutioner, foreninger og forretninger . 
Kommunen foretog derfor et større indkøb af jord fra flere 
ejendomme i 1965 . Hyldegård var en af dem, og gårdens 
indkørsel blev en af adgangsvejene til den nye bydel . Det lå 
lige for, at denne vej kom til at hedde Hyldegårdsvej .

Hyldegårds bygninger
Hyldegård var en smukt beliggende egnstypisk firelænget 
bindingsværksgård med stuehuset i nord . Det var adskilt 
fra udlængerne af en slippe i begge ender . Slippen ved ind-
kørslen var forsynet med en port . Stuehuset havde, set fra 
gaden en slående lighed med ”Ryttergården”s stuehus (som 
lå nabo til Rytterskolen) . Det var jo kun naturligt at bygge på 
et godt eksempel . Billederne giver et godt indtryk af husets 
ydre .

Stuehusets indretning mindede ligeledes om indretningen 
i andre stuehuse fra den tid . I havesiden var fra østgavlen 
bryggers og vaskehus, køkken, spise/havestue og gæste-
værelse . I gårdsiden  værelse, forstue, dagligstue, lille stue 
og soveværelse . Der var ingen værelser på loftet .

Udlængen mod øst rummede kostald og formentlig heste-
stald . Østlængen var forlænget syd for loen med en svine-
stald med 8 stier . Denne svinestald var ikke i bindingsværk 
og muligvis nyere end det øvrige anlæg . Øst for stuehuset lå 
et mindre svinehus med to stier . Det kunne meget vel være 
den oprindelige svinestald . Den havde fået selskab af et 
nyere stort hønsehus .

I 1950 fik daværende ejer Anton Aksglæde bevilget statslån 
til en ny kostald . Denne blev opført i 1951 på den gamle 
staldlænges plads . Den var nu med fast tag og uden heste-
stald .

Den sydlige længe havde mellem staldlængen og tærske-
loen en tofteport . Denne blev sløjfet ved opførelsen af den 
ny kostald . Vest for loen med tærskeværk og kværn var 2 
korngulve . 

I vestlængen var endnu et korngulv, hvor hvedenegene blev 
sat ind . Næst efter et stort rum til vogne og maskiner og ved 
nordgavlen en vognport til stadsvognen . Denne var siden 
blevet til traktorgarage .

Alle bygninger var kalket hvide og stolpet af med sort eller 
kønrøg mod gade og gårdsplads .

Jordtilliggende
Gården har ligget på samme plads fra den var fæstegård 
i Ryttergodset (før 1764) . Den var af i 1783 ejet af Lars 
Mortensen og hed ”gård nummer 2” . Ved udskiftningen 
1785 blev jorden fordelt, så hver enkelt af de 25 gårde i 

hIstORIEN OM hYLdEGåRdsvEj

Hyldegården.

Posten foran 
Hyldegården.

Anton Aksglæde i haven.

Høsten i fuld gang 
med selvbinder.
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Brylle selv drev egen jord . Eftersom alle gårdene lå tæt 
sammen i byen, blev bønderne tilskyndet til at flytte gårdene 
ud . Det gjorde nogle få . Resten måtte så tåle, at kun en del 
af jorden lå samlet omkring gården . Gården nr . 2 (senere 
Hyldegård) fik 24 tønder land samlet sydøst for gården. De 
øvrige ca . 46 tdr . land, som mest var eng, mose og overdrev 
i en lod vest for den gamle Assenslandevej mellem Den 
lange Gyde og Holmehavebækken . Denne fjerneste jord 
blev  solgt fra i løbet af 1800årene. Det fik to mindre gård- 
mænd, to husmænd og to husejere glæde af . Det sidste  
frasalg var til Frankfri Mølle i 1899 . I Brylle solgtes en 
byggegrund til (nu) Birkevej 13 .

selvejere på Hyldegård
Følgende ejere er kendte lige nu: Lars Mortensen før 1783 
– efter 1810; Jørgen Madsen ? – 1838; sogneforstander 
Jens Nielsen 1838 – 1873; Lars Christensen 1873 – 1916; 
Vilhelm Olsen 1916 – 1919; Lauritz Nielsen 1919 – 1945; 
Anton Hansen Aksglæde 1945 – 1958; Hans Jørgen Mose 
1958 – 1965 .

Der har gennem perioden været hjælp af tjenestefolk eller 
døtre/sønner i bedriften, som regel en voksen karl og en 
tjenestedreng i landbruget og en eller to piger, der også stod 
for malkning og fjerkræ .

Besætning
Ifgl .”Danske Landmænd og deres Indsats” havde Aksglæde 
i 1946 2 heste, 9 køer, 8 ungkvæg og 15 svin i den gamle 
staldbygning . Den ny staldbygning havde stader til 14 køer . 
Som det fremgår af billedet, havde Lauritz Nielsen også 
fårehold .  

tilbage til Hyldegårdsvej
Brylle Brugsforening sikrede sig i 1969 en synlig plads til en 
mere moderne bygning tilpasset privatbilismens fordringer 
ved at bytte plads med den gamle Hyldegård . Det var en 
del af købsaftalen med kommunen, at Hyldegårdsvej skulle 
føres frem til Dannesbovej . Brugsen blev bygget i 1973 .

Fyns amt kunne ikke acceptere endnu en sidevej til amts-
vejen gennem Brylle, så det blev bestemt i Tommerup 
Kommune, at Birkevej skulle lukkes, så møbelforretningen 
lå i en ”blindgyde” . Der var mange, som ikke var enige i den 
løsning. Der var underskriftindsamling, retssag og en flere 
år lang debat i medierne . Birkevej blev lukket efter forlig i 
1977 .

I hjørnet mod indkørslen ved gaden stod ”de tre bøge” . 
Sammen med Hyldegård var de et smukt og markant ind-
slag i gadebilledet . Der blev pludselig et ordentligt hul  
i kulissen!

På Lokalhistorisk Forenings vegne Thyge

hIstORIEN OM hYLdEGåRdsvEj

Brylle 1783

Brugsen 1980

Lauritz Nielsens fårehold. 

Brylle set fra luften.
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Lørdag morgen 21 . juni troppede 40 glade og forventnings-
fulde personer op på Kirkepladsen . Vi skulle på bustur til  
det sønderjyske . Undervejs sang vi et par sange, og snak-
ken bølgede snart frem og tilbage . Første holdt var ved 
Kongeåkroen . Rasmus Laursen fortalte om den bevægede 
tid, hvor grænsen til Tyskland før 1920 var skudt helt op til 
Kongeåen . Det blæste voldsomt, men i nogenlunde læ af 
bussen drak vi kaffe og spiste Lillys hjemmebagte oste-
boller . Der var også en skarp for at dulme for blæsten . Her-
fra kørte vi til Ribe, Europas smukkeste by . Vi så den nylagte 
plads rundt om domkirken . Den har kostet hele 40 millioner 
kr ., men er også meget imponerende .

I domkirken så vi Carl Henning Pedersens meget omdisku-
terede glasmosaikker, kalkmalerier og keramiske arbejder . 
Uden for kirken, godt i læ, sad ca . 40 personer og sang med 
musikledsagelse . Det var en slags salmemaraton, der var 
startet kl 8 og skulle slutte kl 20 . Fra Ribe kørte vi til Højer 
Efterskole . Kirsten Rasmussen fortalte, at hun for ca . 50 år 
siden sammen med Kirsten Flensted havde gået på skolen . 
Vi fik en dejlig frokost med drikkevarer. En af skolens lærere 
gennem godt 30 år, Else Marie Pedersen, holdt et meget 
inspirerende foredrag om efterskolen og dens virke . Da hun 
hørte, at Kirsten Rasmussen havde gået på skolen, spurgte 
Else Marie, om ikke det var muligt, at Kirsten ville skrive 
nogle erindringer om opholdet og sende dem til efterskolen .

Fra efterskolen kørte vi til Højer Sluse . Her blev vi vir-
kelig blæst igennem. Rasmus orienterede flittigt om 
marsklandets bevægede historie med digebrud og 
oversvømmelser . Så kørte vi mod grænsen . Rasmus 
Rasmussen fortalte, at han havde været gendarm 
i grænselandet i tresserne . Han havde været med 
i eftersøgningen af 3 unge, der var forsvundet på 
isen . Heldigvis blev de fundet – uskadte . Vi kørte 
lidt rundt syd for grænsen og kørte så tilbage til 
Møgeltønder . Vi parkerede lige uden for Schackenborg, 
hvor vi drak kaffe . Denne gang blev vi trakteret med  

3 slags kager, kreeret af Birthe Frederiksen . Der var også 
en lille skarp til de interesserede . Så kørte vi igen over 
grænsen for at gøre indkøb . Herfra satte bussen kursen 
mod Brylle, hvor vi ankom kl 19 .

Det var en dejlig tur . Mon ikke en lignende tur tåler genta-
gelse næste år? Rytterskolens Venner tager gerne den ak-
tivitet med på deres program . Man kan tegne medlemskab 
af Rytterskolens Venner for 30 kr . pr person pr år . Det er 
da billigt! Det betyder meget for Brylle, at vi har Fyns sidste 
velbevarede Rytterskole . Den er bygget i 1721, og en del af 
de ældre i Brylle har gået på den . 

Måske var det en idé at arrangere f .eks . en 4-dages tur ned 
i grænselandet og med udgangspunkt fra en efterskole gøre 
ture ud i det spændende grænseland mod vest og syd .  
Tak alle for en herlig tur . 

Ole Sand

BustuR MEd  
RYttERskOLENs vENNER
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Den 14 . maj 2014 holdt dagplejen i Gl . Tommerup kommune 40 års jubilæum . Det blev fejret i Brylle hallen, og klovnen 
Gustav kom på besøg til sjov og beundring for alle, små som store . 

Der var masser af leg med balloner i den store hal . Formiddagen sluttede af med en god gang frikadeller og pasta med 
grønt samt lækkert brød . 

dEN kOMMuNALE dAGpLEjE 
hOLdt juBILæuM
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guld · sølv · ure
tallerupvej 26 · tommerup st. · tlf. 64 76 33 80

kunde-  bag forretningen
Åbningstider:
Mandag-fredag kl. 09.00-17.30
Lørdag kl. 09.00-12.30
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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

Brylle

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

Tank billigt 
og støt
Brylle Boldklub
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SHOP PÅ

Fritidssæt
Overdel med lynlås 
og bukser.
Børnestr. 12-16 år,
dame. XS-L 
Normalpris 849,-29995

 

SPAR 
 550,-FRIt VALG

FRITIDSSÆT

• Hvidevarer
• El artikler
• Belysning
• Køkken

• Bad
• Brugskunst
• Små-El
• Garderober

Knarreborgvej 30 ∙ 5690 Tommerup ∙ Tlf. 64 75 16 40
Fax 64 75 18 58 ∙ www.eldoradoweb.dk

Jeanette John Mark Per Simon Thomas Bastian

Det er
fagmanden,
der er

bagmanden!

Udlejning
Kontakt:

Arne / Betty Nielsen
Mobil: 40 11 11 15

Brylle Fritidscenter
Tobovej 30 · 5690 Tommerup · 64751630

arneogbetty@gmail.com



 

3L-Ludvigsen A/S  Vibækvej 100  5690 Tommerup 

Åbningstider:
Mandag - Fredag 05.00-20.00
Lørdag - Søndag 05.00-18.00

64 76 11 16

30

NYT SYN Tommerup
Tallerupvej 8 . DK-5690 Tommerup

Tlf: +45 64 76 10 13

www.nytsyn.dk

klargøring til syn
rustarbejde
Forsikringsskader
Bremser og styretøj
service

Autogården tommerup
v/ Frank Hansen 
tallerupvej 6
5690 tommerup st.
Mobil 30117631
Fastnet 64761412

Glasarbejde • Nybygning • Tilbygning
Ombygning• Tagarbejde • Renovering
Speciale: Døre og vinduer efter mål

TalleRupvej 49 · TOmmeRup sT. · 5690 TOmmeRup

Tommerup
Tømrer & Snedker

64761075 81751020



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

Albanigade 15
5000 Odense C

Åbent alle hverdage
E-mail: hlr@advobo.dk
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Lidt ud over  
det sædvanlige

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

   

T.T MULTISERVICE 
Levering af kød og grøntsager 

Mad ud af huset 
Tlf. 25 17 60 80 

torben.alex@jubii.dk 

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

Totalentrepriser · Bygningsrenovering · Om- og tilbygninger
Kirkekalkning · pejse · Badeværelser · Reparationer

MUReRMeSTeR
HeNRik SVeNDSeN

TOMMeRUP ST.

TlF. 64762601 / 40164208



Lillesmedens VVS

autoriseret vvs installatør
Erik Hansen
Ternevej 21 · 5690 Tommerup

Telefon 64 75 11 12
Mobil 24 44 67 15

Brylle AutoBrylle Auto
v/Kent Højmark

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

Vaskehal åbent 7.00-22.00

www.brylle-tomrer.dk

Her bygger

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

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


