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Bar nr. 7 
 
Det er ikke så almindeligt med en offentlig bar, som ligger for 
enden af en privat indkørsel – ude på landet! Men her ligger 
vores bar altså. Man går ind ad hoveddøren i stuehuset, og  
så ind til højre. Det første man ser, er nok den markante bar-
disk, hvor Brian og Vagn står og byder velkommen. Rundt 
i lokalet er der borde med stole, og langs med baren er der 
barstole. Et charmerende gammelt billardbord fylder godt op 
i den anden halvdel af lokalet. På væggene er der fyldt med 
ferieminder, arvestykker mm. - noget for enhver smag og en 
masse at kigge på.  
 
Det er lidt svært med pub crawl her ude på landet, så vores 
gæster bliver ofte lidt længere – heldigvis. Så er der god tid  
til at nyde en drink, en kold pilsner eller måske en specialøl 
fra det nærliggende Brylle Bryghus. Vi fører de fleste af deres 
mærker, og de er meget populære. Så kan man sidde og nyde 
øllen og atmosfæren og nippe til den lille skål med peanuts, 
som bliver serveret for hver gæst.  
 
Vi er begge to lokalpatrioter, så selvfølgelig foretages alle mu-
lige indkøb i Dagli’Brugsen Brylle. Det er lidt mere besværligt 
end at få leveret fra et depot som bare kommer med det hele, 
men vi sætter en ære i at støtte det lokale. I løbet af sommeren 
afholder vi forskellige musikarrangementer, hvor solister eller 
mindre bands kommer og spiller. Nogle gange starter vi med 
spisning, og andre gange går vi direkte i gang med musikken, 
men uanset hvad så bliver der altid en god fest ud af det. 

BAR
NR.
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Hurra!  
 
Vi har fået 28.261 kr. fra Brylle Brugsforening og OK, som har givet  
os 30% ekstra i sponsorstøtte, nu hvor mangeforeninger er presset  
i de her usædvanlige tider. Tak til alle jer, der har tanket – og bliv  
endelig ved, det kan mærkes i klubkassen. 
 
Tillykke med det flotte resultat og tak for det gode samarbejde. 
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Og hvem er vi så;  
 
Brian kommer fra Årslev, men har boet her på Kjærsgaard i 28 
år, og Vagn er født her på gården. Så vi er begge to Brylleboere 
med stort B. Sammen ejer vi gården hvor baren ligger, og her 
driver vi et mindre skovbrug på 21 hektar. Skoven fik vi etableret 
for snart 12 år siden, hvor et skovfirma plantede 56 tusinde 
træer på de tidligere marker. I en af bygningerne på gården er 
der bygget ferielejligheder, hvor turister og husvilde kan bo i 
kortere eller længere tid.  
 
Til hverdag har vi begge nogle travle dage med andet arbejde, 
men når det bliver torsdag aften og fredag eftermiddag, så 
smider vi alt hvad vi har i hænderne, og åbner baren. Det er 
altid spændende hvem der kommer og hvordan aftenen / efter-
middagen forløber. Og så hedder den Bar Nr. 7; det gør den ene 
og alene fordi adressen hertil er Vesterlaugsvej nr. 7. Måske ikke 
så opfindsomt, men det er da til at huske. Nogle spørger hvor 
de 6 andre barer ligger, men der er altså kun denne ene bar for 
os; Bar Nr. 7 – Brylles eneste bar! 



                           BRYLLE BOLDKLUB
         SOMMERFEST  I NOVEMBER
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Efter 2 somre med corona valgte Brylle Boldklub at af- 
holde sommerfest i november måned i Hallen, og hvor  
der var udsolgt meget hurtigt, MEN desværre kom der  
igen restriktioner fra regeringen om corona, så der var  
desværre mange der meldte afbud til festen, som ellers  
forløb godt, og der var god mad til at stille sulten med.  
Der var en god stemning hele aftenen, så det kan man  
godt gentage hvis det skulle blive nødvendigt.
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         PETANQUE

Brylle & Tommerup - forår 2022 
 
Sæsonen 2021 blev trods corana godt afsluttet, Guld- og Pla-
tinholdet klarede sig OK, mens Veteranerne sluttede i toppen af 
tabellen, dog ikke helt på toppen – vi har lov at håbe på 2022. 
 
Uanset resultater, så holdt vi vores traditionsrige afslutning 
i Brylle Fritidscenter lørdag den 9. oktober, med fodbold og 
hygge. Som vanligt mødtes vi først på eftermiddagen, alle 4 
hold: Old Boys, Veteraner, Platin- og Guldholdet. ”kortene blev 
blandet” og vi dystede på kryds og tværs, dels på den lille 
kunstgræsbane og inde i hallen, vi var begunstiget af godt vejr. 
En hyggelig dag blev rundet af med dejlig mad, lidt til ganen, 
fodbold på ”skærmen” og hyggesnak – i alt en hyggelig dag  
og aften. 
 
Vi holdt vel en uges fri, inden der blev inviteret til vintertræ-
ning til en tyver på kunstgræsbanen i Tommerup, hver onsdag 
omklædt og klar til at gå på banen kl. 20.00. Vi ligger på ca. 16 
spillere pr. træning, en enkelt gang har vi været 22, men vi hyg-
ger os – og der bliver gået til stålet. Så hvis der er nogen der 
overvejer at genstarte ”karieren”, så skriv endelig en sms eller 
blot mød op. 
 

Guldholdet: Så vidt jeg ved, havde de sidste år en fornuftig 
bred trup, men ”Messi” alias Morten Kappen, holdets top-
scorer, har valgt at forlade holdet på en fri transfer, men jeg 
er overbevist om, at der er andre på holdet der så blomstrer  
i hans fravær. Held & lykke til Morten, og tak for hjælpen i  
alle årene.

 
Platinholdet: Vi havde en forholdsvis smal trup, klarede os 
dog godt igennem sæsonen, ind i mellem med lidt hjælp af 
et par Veteranspillere. Desværre er det ikke endnu lykkedes 
at finde nogen indkøb på transfermarkedet, men mon ikke  
vi klarer os. 
 
Vetran: Det ser ud til, at vi måske bliver forstærket lidt til 
2022, så hvem ved – måske kan vi omsider igen vinde  
rækken og komme til fynsmesterskabet? 
 
Old Boys: Jeg kender ikke helt til deres situation, men jeg 
håber de kan klare sig – ellers kan de måske låne lidt hos  
de erfarne herrer? 
 
Vi arbejder lidt på en fodboldtur i 2022 – vi kiggede lidt syd 
for grænsen, Hamburg og Sct. Pauli, men det bliver måske 
Nations League i Parken 10. juni, hvor Danmark spiller mod 
Kroatien – vi må se om det lykkedes, så høre i nærmere. 
 
Jeg håber i er klar på 2022! Vi ses.

Med venlig hilsen 
På vegne af ”de gamle drenge” 

Peter Gade

Vi fik heldigvis også lov til at spille petanque i 2021, og  
har haft mange gode timer, med sprit og god afstand. 
 
Vi fik spillet vores turnering og vinderne blev: 
1. Plads: Ellen Olsen & Christian Olsen 
2.Plads: Maja Nors & Aage Bechsgaard 
3.Plads: Frederik Jensen og Poul Svensson  
Stort tillykke til vinderne. 
 
Vi har desuden afholdt madpakkedag, grillaften og  
rødvinstunering og arbejdsdag. 
I 2021 fik vi tre nye medlemmer. Bodil, Susanne og  
Erik, velkommen til. 
Kunne du tænke dig at høre nærmere, så kom til  
vores årsmøde tirsdag d. 5 april kl. 19 i Rytterskolen,  
eller  
kontakt 27121662 om mere info. 
 
Vi spiller hele året tirsdag kl. 14 og lørdag kl. 10  
Med venlig hilsen Maja Nors - Brylle Petanque 

                           BRYLLE BOLDKLUB              BRYLLE BOLDKLUB

         TENNIS

         FODBOLD FOR “DE GAMLE”

Tennis forår 2022
Så er den nye tennissæson atter ved at 
gøre klar til endnu en gang tennis, hvor vi 
håber på at få godt vejr, så banerne kan 
blive meget benyttet.
Forventet og håb om åbning omkring maj 
måned, men det er jo afhængig af hvordan 
vejret det arter sig, så klargøringen kan 
komme i gang.
Der ønskes alle tennisspillere en god 
sæson.
 
Brylle Tennisklub 

BRYLLE 

B
O L D K LU

B

7



Agerholm børnehave er i fuld gang igen efter en lang jule-ferie. 
Både voksne og børn mødte friske og veloplagte op, klar til et 
nyt år. Desværre gik der ikke længe, før Corona IGEN satte sit 
præg på hverdagen, både børn og voksne var smittet, og hverd-
agen blev igen en smule uforudsigelig. Det er vi- som så mange 
andre- megatrætte af, men allige-vel skal tingene jo fungere, og 
det gør de sandelig også.  
 
Da vi mødte på arbejde efter juleferien, havde julemanden 
sørme været på besøg på Agerholm, flere store og små kasser 
stod klar til at blive pakket op og begejstringen var stor. Nye 
cykler til store og små, gravko man kan sidde på, lastbiler med 
lad og grab, som straks blev taget i brug. Mere legetøj blev pa-
kket ud til brug indendørs, dukker, mad til vores legekøkken, nye 
bondegårds dyrefamilier og store dinosaurer. Alle ting som vores 
børn i hverdagen er optaget af og gerne vil lege med. Diverse 
sakse, limpisto-ler, tusser og lignende så personalet kan gå i 
gang med forskellige aktiviteter. 
 

                      LANDSBYORDNINGEN

            VINTER PÅ AGERHOLM
       AGERHOLM GÅRDBØRNEHAVE OG VUGGESTUE 

Så legen er i fuld gang på Agerholm for både store og små. 
Vejret tillader, at vi kan være meget ude på vores store, dejlige 
område. Der bliver etableret flere spændende lege steder, hvor 
børnene på tværs af alder og køn, leger og lærer af hinanden. 
Naturen bliver brugt flittigt af vores børn, og de finder hele tiden 
på nye ting. Vand fra tagrender og nedløbsrør bliver brugt til 
blanding af jord og vand, som fungerer som kageglasur eller 
kager. Små dyr bliver fundet og undersøgt sammen med vok-
sne, huller bliver gravet, tårne bygget og der bliver trillet og rullet 
på bakker.  
Der bliver cyklet både med kammerater, legetøj og jord og 
løbecyklerne bliver brugt til både konkurrenceløb og nedkørsler 
af div. bakketoppe. Børnene er i gang og bru- 
ger deres kroppe på mange måder, og vi følger gerne deres 
spor.

Dyrene er også en vigtig del af vores  
hverdag, hvor både kaniner, høns og  
geder skal passes dagligt. Her i de  
kolde måneder, skal vi sikre os at  
dyrene har det godt og ikke fryser.  
Drikkevandet fryser gerne, så det skal  
hakkes i stykker og frisk vand skal gi- 
ves. Lidt ekstra hø, halm og nogle god- 
bidder skal de også have, når mælke- 
bøtter og frisk græs kan være svært at  
finde. Gedernes tykke pels skal børstes  
og klovene klippes. Børnenes kendskab  
til og omsorg for dyrene bliver tilgode- 
set, når de i hverdagen er med til at  
fodre, samle æg, strigle og rengøre i  
burene. Vi oplever, børnene får et mere  
aturligt forhold til dyrene og bliver mere og mere trygge i deres 
nærvær.  
 
Vi har også meget fugleliv på Agerholm, og vi har i januar og 
februar fokus på havens fugle, hvordan ser de forskellige fugle 
ud, og hvad er deres kendetegn. Hvilken farve har næbbet eller 
brystet? Hvordan ser hoved ud? Er der forskel på hun eller 
han? Vi har hængt billeder op i laden, så børnene, når de ser 
en fugl, kan genkende den. Brænde til bålet er blevet tørret og 
kløvet af børn og voksne, og ved hjælp af vores hjemmelavede 
stearinbomber, har vi tændt bålet og smeltet fedt til fuglekugler. 

Børnene har fyldt kogler med fuglemad, og de er hængt op i 
træer og buske. Fuglene kom næsten med det samme, både 
solsort, rødhals, musvit og blåmejse er blevet spotte i træerne. 
Børnene har lavet kikkerter, så fuglene kan blive studeret på 
nært hold. Nysgerrigheden er helt i top og der bliver snakket 
og sunget meget om fugle i disse dage. 
 
Den store snedag med kælk, snemænd og sneengle har vi ikke 
haft endnu, men det kan være, den kommer. Ellers fortsætter 
vore hverdag fyldt med leg, aktiviteter og årstidens muligheder, 
og så glæder vi os til en hverdag, hvor vi alle igen er samlet. 
 
 
Vinter hilsen fra personalet.
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                      LANDSBYORDNINGEN

Coronaen - det bæst - er stadig en modspiller i vores 
hverdag. Allerede inden jul måtte vi sande, at årets jule-
klippedag blev uden bedsteforældre og forældre og årets 
Lucia-optog blev helt aflyst. Og inden vi så os om, skulle vi 
i løbet af nul komma fem stable nødpasning, zoomunder-
visning osv. på benene igen, så vi kunne sende børn og 
voksne på ”tidlig juleferie”, som statsministeren kaldte det. 
Heldigvis var vi igen velsignet med børn og voksne, der 
klappede hinanden på skulderen og sagde, at det skulle vi 
da nok klare sammen - så det gjorde vi. 
 
Om end juleklippedagen blev anderledes igen i 2021, så 
var det rigtig hyggeligt. Store venner og små venner fik et 
glimt af, hvordan det er at være sammen. Der blev bagt 
pebernødder og lavet juledekorationer til den store gul-
dmedalje. Men det bedste var næsten at opleve, hvordan 
de store venner igen var omsorgsfulde og kærlige over for 
de små venner. Selv i frikvarteret så vi store og små lege 
sammen i skolegården og på legepladsen - det er lige 
præcis kernen i vores skønne landsbyordning. Lad det 
snart blive hverdag igen, så vi kan se endnu mere af det!
Den 5. januar var vi tilbage alle mand, efter en tiltrængt 
juleferie. Men det blev langt fra en blid start. Det ene 
corona-tilfælde har taget det andet og samtlige klasser har 
været ramt. Restriktioner har ændret sig med dags varsel 
og både børn og voksne har igen skullet være yderst om-
stillingsparate. Forældre er blevet noget nær bombarderet 
med retningslinjer, samtykker, ændrede samtykker og til 
slut opgaven med at teste børnene 3 gange om ugen i et 
fast rul for at bryde smittekæderne. Her vil vi gerne beny-
tte lejligheden til at sige tusind tak for opbakning og godt 
samarbejde.

Den store indsats har gjort, at vi har kunnet være på for-
kant med rigtig mange ting. Men sådan en corona-fætter 
er bare ikke lige sådan at komme af med! Så på trods 
af stor indsats fra både forældre, børn og medarbejdere 
er der altså meget smitte i Brylle i skrivende stund, hvor 
både elever og voksne bliver ramt.
Heldigvis ser vi frem mod et forår - der måske bliver 
mere normalt. Nogen genkendelighed vil der i hvert fald 
være, og det er valget til Fællesbestyrelsen. I år er der 4 
pladser på valg. Så sidder du med et brændende ønske 
om at være med i Fællesbestyrelsen for Agerholm og 
Brylle Skole og dermed have indflydelse på, hvordan 
Brylle Landsbyordning skal fungere i hverdagen for børn, 
forældre og medarbejdere, ja så har du chancen nu.
Ønsker du at stille op til Fællesbestyrelsen eller har 
du spørgsmål til bestyrelsesarbejdet, skal du kontakte 
Betina Bek Faaborg på mail bebfa@assens.dk eller 
telefon 40244147.
Vi ser også frem mod en festlig fejring af fastelavn, en 
traditionsrig påsketur som forhåbentlig kan gennem-
føres med æggerulning og leg i det fri. Vi ser frem til en 
emneuge med et længe ventet røverspil. Så alt i alt en 
masse dejlige oplevelser og lyse tider.

                          SKOLELEDERENS KLUMME
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          BRYLLE FORSAMLINGSHUS
        KONCERT  I  FORSAMLINGSHUSET

          BRYLLE DILETTANT - OG I FREMTIDEN.....

Koncert med  
Peter Vesth - Kristian Rusbjerg - Louise Espersen 
 
Fredag den 25. marts 2022 kl. 19.30 
 
Mange kender nok bedst Peter Vesth med sangen Veras 
Vinterven. 
 
I dag turnerer Peter Vesth landet tyndt med sin nye mak-
ker Kristian Rusbjerg, som med sin harmonika har formået 
at sætte harmonikaen på det musikalske landkort. Kristian 
har igennem de sidste 15 år spillet med utallige forskellige 
musikere og rørt mange forskellige genre lige fra folkemusik 
og viser til Jazz og argentinsk tango til tyroler- og rockmusik. 
Kristian Rusbjerg spiller hvert år i Mariehaven i Ansager til 
Sommersang i Mariehaven. 
 
Sammen optræder Peter Vesth og Kristian Rusbjerg landet 
rundt og skaber en herlig stemning med Peters festlige sange, 
stille ballader og muntre anekdoter Brylle forsamlingshus 
støder så Louise Espersen til de to gæve gutter.

Vi troede lige……… som alle andre, dér i efteråret, at  
Covid-19 havde sluppet sit tag her i Brylle. Men sådan  
skulle det ikke gå……… 
Vi havde sat alle kræfter ind på at få samlet skuespiller- 
tropperne, instruktør, sufflør og sågar også fundet et mor- 
somt stykke, og var helt klar til at gå i gang med at øve, da 
Covid-19 for alvor slog til i Assens Kommune og også i Brylle. 
 
Så inden vi var kommet i gang med første øve-aften, blev vi 
enige om, at der ikke var belæg for at øve en hel vinter, hvis 
restriktionerne skulle vise sig at sætte en stopper for vort  
forehavende, når vi nåede hen omkring marts. 
 
Dét kunne vi jo så godt have gjort, som tiden ser ud nu, men 
fremtiden er jo altid svær at spå om..... Vi har ikke fortrudt  
vores beslutning, da det jo også handler om at passe på 
hverandre – og dét gør vi  i Brylle. 
 
Vi er dog indstillet på at komme i gang igen til efteråret 2022, 
men vi ønsker os rigtigt meget nogle nye aktører i vores trup.  
Vi er mange, som har været med i en del år, og for Brylle Dilet-
tants fremtid, så er det vigtigt, at vi får nogle nye aktører med  
på banen – eller de skrå brædder, som man siger.  
 

Billetsalg:  www.brylle-forsamlingshus.dk  
eller tlf. 22844671 
 
Der mulighed for at bestille et traktement så mødes vi 
kl. 18.15

Vi ved, at der er kommet flere nye borgere til i Brylle, der 
er måske også nogle af de unge mennesker her i byen, 
som kunne tænke sig at prøve kræfter med skuespil, vi vil 
så gerne ha’ jer med – alle sammen – og der er plads til 
ALLE.  Så det er ingen kriterier, om du er tyk eller tynd, ung 
eller ældre, kom og vær med i vores hyggelige fællesskab 
og vær med til at holde den gamle tradition i live i Brylle 
Forsamlingshus. 
 
Gi’ mig et ring – eller send en besked.  
 
Billedet er fra stykket ’Kom så, Søster’, hvor vi kun nåede 
at opføre Generalprøven, få dage før Danmarks første 
nedlukning i 2020. 
 
 
På Brylle dilettanternes vegne 
Pia Schmidt 
Tlf. 40982388
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På bestyrelsens vegne vil jeg gerne takke de mange hus-
stande der vælger at støtte beboerforeningen ved at være 
medlem. Det er til stor hjælp og giver os et godt økonomisk 
grundlag for vores aktiviteter.  
 
Vi håber meget at du/I vil støtte os igen i 2022. Derfor har vi 
denne opfordring i bladet og der er også vedlagt en kopi af 
et girokort i bladet så man har mulighed for at betale via net-
bank. Det økonomiske grundlag for foreningens aktiviteter er 
udelukkende medlemskontingentet og udlejning af udstyr.  
 
Vi håber at det nu endelig kan lykkedes at slippe for de for-
skellige Coronarestriktioner så vi kan vende tilbage til en nor-
mal hverdag hvor det er muligt at lave arrangementer i byen.  
 
Vi står også klar med vores nye udstyr til udlejning, bl.a. har 
vi nu 2 fine partytelte med tilhørende flotte nye borde og 
stole, en voldsomt højtspillende Soundboks , og alle i byen 
er velkommen til at leje udstyret, nu der forhåbentlig igen skal 
festes. De andre foreninger i byen er selvfølgelig også altid 
velkomne til at leje vores udstyr. 

                   BEBOER FORENINGEN
                                FOR BRYLLE OG OMEGN

Vi glæder os også over, at Brylleborgeren har klaret 
skærene selv om der ikke har været så mange aktivi-
teter og berette om.  
 
Bestyrelsen i BBF ser frem til at mødes med byens 
borgere igen, og fortsæt endelig med at støtte BBF,  
så skal vi nok gøre vores til at byen lever. 
 
Du kan betale de 125 kr. i årligt kontingent på  
MobilePay nr. 227207 
 
Alternativt: Netbank via Girokort indbetaling:  
Kort nr. +73  nr. 86411261 
 
Husk at anføre gadenavn og husnummer.   
 
Eller bankoverførsel:  Reg.nr. 6810 Konto nr. 1193602   
Ps.  Husk at anføre gadenavn og husnummer.   
 
Venlig hilsen  
Formand Tommy Dalgaard

        KONCERT  I  FORSAMLINGSHUSET
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          BRYLLE PRIVATE BØRNEHAVE

Nyt fra Brylle private Børnehave 
 
Corona har endnu engang været en overskyggende spil- 
ler de seneste måneder. Det har betyder at juletræsfesten 
desværre måtte aflyses, og at hele børnehaven faktisk var 
nødsaget til at lukke nogle dage i januar måned. 
 
Vi glæder os nu til foråret, de lyse tider og til en normal  
hverdag.  
 
Fastelavnsfesten søndag den 27. februar blev første fælles-
arrangement i lang tid. Det var en dag for børnehavens børn, 
søskende forældre og bedsteforældre, hvor støtteforeningen 
have arrangeret nogle hyggelige timer i Brylle Fritidscenter. 
Her blev katten slået af tønden, der blev spist fastelavnsboller 
og spillet amerikansk lotteri. Mange tak til både lokale og min-
dre lokale sponsorer af gaver - det kunne ikke lade sig gøre 
uden jeres støtte. 

Corona fik dog ikke lov at sætte en stopper for alting. Store-
gruppen havde øvet sig og glædet sig til at gå Lucia optog, 
som blev gennemførte på bedste vis i skoven -  hvilket ikke er 
sidste gang. Derefter var der æbleskiver og hygge for foræl-
dre og børn. 

Vi fik også taget afsked med vores Madmor Tove, som har sør-
get godt for os, indtil hun gik på pension. Tak for din tid i Brylle 
Børnehave.  
 
Ellers går hverdagen sin gang i børnehaven, hvor der er fokus 
på forskellige læringsplaner og aktivitet i de forskellige grupper, 
og på tværs af grupperne.

Lillegruppen har haft fokus  på kreative maleting, rim og remser. 
Samt at tage godt imod nye børn som er startet i vores børne-
haven. Mellemgruppen har haft fokus på legegrupper og det at 
lege sammen. Mens storegruppen har fokus på at de snart skal 
i skole og hvad der her følger med.  
 
På tværs af alle grupperne arbejdes der i februar/marts ud 
fra teamet ’kroppen’. Her vil vi blandet andet have en fælles 
sanseuge, samt lave en masse aktiviteter der giver os viden om 
kroppen, og gøre os nysgerrige på hvad kroppen kan. Det hele 
bliver krydret med kreative ting som viser hvad vi har arbejdet 
med.  
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          BRYLLE PRIVATE BØRNEHAVE

Skal dit barn også være en dele af vores lille 
oase, så er I altid velkommen til at kontakte 
Mette (leder@bryllebh.dk) for at høre mere. 
Brylle Børnehave er en lille nærværende  
børnehave med plads til 42 børn. På nuvær-
ende tidspunkt er der ingen ledige pladser,  
men til sommer når vores seje storegruppen 
stater næste kapitel som skolebørn, bliver  
der nogle få ledige pladser. Selvom dit barn 
først skal starte i børnehave om et år eller to,  
så er I velkommen til at skrive jer op allerede 
nu, for at sikre en plads.  
 

Tjek også gerne vores hjemmeside  
www.bryllebh.dk som står klar i en  
helt ny version medio/ultimo marts.
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     VERNINGE HUSFLID
Akvarel Portræt 
”Et studie i mennesker” 
6. - 7. marts kl. 10.00 -15.00 
Ryttergade 3  
Underviser: Elisabeth Rask 
564 kr. 
 
Crepepapir blomster 
Workshop for nybegyndere 
Lørdag 12.marts kl. 10.00 – 16.00 
Underviser: Sasia Ingvardsen 
270 kr. 
 
Læder - håndsyet læder 
Lørdag 19. – 20. marts kl. 9.00 – 15.50 
Underviser: Ellen Loumann 
615 kr. 
 
Traditionel pileflet 
Fredag 25. – 27. marts  
Underviser: Marianne Landrock 
825 kr. 
 
Kreativ med genbrug med udgang i tekstiler 
Lørdag 2. april kl. 10.00 – 16.00 
Underviser: Britt Svanberg. 27137674 
270 kr. 
 
Strik - inspiration, ideudvikling 
Søndag 9.00 – 16.20 
Underviser: Anne Marie Nielsen 
Pris: 330 kr. 
 
De fleste kurser afholdes  
Tobovej 45,  
5690 Tommerup 
www.verninge.husflid.dk  
Skoleleder Bente Eriksen tlf. 64762294 

KURSER
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         LOKALHISTORISK ARKIV
           SOLEVAD ENGGÅRD

   

Solevad Enggård ligger i det sydøstlige hjørne af Brylle Sogn, lige 
ved sogneskellet til Verninge. Oprindelig lå gården inde i Brylle by, 
hvor den var blandt de første gårde, der efter udskiftningen blev 
flyttet ud fra byen. Gården efterlod et par længer og lidt jord på 
adressen, som nu er Dannesbovej nr. 10, matr. 57a Brylle by.  
Dette blev ved udflytningen solgt til en husmand.   
Anders Knudsen, der flyttede gården ud, solgte den i 1792 til 
Mads Pedersen. Herefter gik gården i arv fra far til søn til op i 
1900-tallet.  
 
Solevad Vandmølle 
Holmehave bæk danner skel mellem Brylle og Verninge sogne. 
Solevad Enggård ligger på den ene side af bækken, som nævnt 
i Brylle Sogn. På den anden side af bækken ligger Solevadgård, 
men altså i Verninge Sogn. Holmehave bæk blev anledning til et 
samarbejde mellem de to gårde om vandkraften. Bækken kunne 
stemmes op, så vandkraften kunne drive en mølle. Den stod klar i 
1871 og drev til en begyndelse tærskeværk og hakkelsesmaskiner 
for de to gårde. Her 150 år efter står Solevad Vandmølle endnu, i 
dag ejet af Solevadgård. Den er landets eneste fungerende vand-
mølle af sin art, og dermed ganske enestående.  
 

Mølledammen og den gamle Solevad Enggård før branden i 1928.

Foto Den stærkt 
regulerede Holmehave 
bæk med glimt til 
Solevad Enggårds 
smukke stuehus fra 
1929.  Foto Margit 
Egdal fra mølledagen på 
Solevadgård i juni 2021, 
hvor vandmøllens 150 år 
blev markeret.

Branden i 1928 
Den gamle Solevad Enggård fra 1700-tallet står derimod  
ikke mere. Den brændte ned til grunden 4. oktober 1928.  
Fru Enggaard vågnede ved 5-tiden om morgenen ved at  
det buldrede, bragede og knitrede ude i gården. Fyens 
Stiftstidendes reportage fortalte endvidere, at da hun 
slog øjnene op, skinnede et gyldenrødt, flammende lys 
ind gennem vinduerne. Hun tændte lyset og vækkede sin 
mand. Det brændte over hovedet på dem. Fru Enggaard 
fik børnene ud, mens gdr. Enggaard styrtede ud og fik 
tjenestefolkene op. Alle kreaturer indebrændte, fire heste, 
et føl, en halv snes køer, kælvekvier og fjerkræ. Kun for et 
par svin lykkedes det at slippe ud af flammehavet.  
Alle maskiner, redskaber og alt indbo brændte.  
 
Branden fik et kedeligt efterspil. Der var åbenlyst ikke 
noget i vejen med det elektriske, fru Enggaard havde jo 
tændt lyset. På loftet over stalden var der 14 læs enghø  
til hestene, ilden kunne være opstået ved selvantændelse, 
men ilden opstod jo i det sydvestlige hjørne af gården 
–  tænkeligt påsat. Det viste sig, at gdr. Larsen på Sole-
vadgård havde været ude om natten. Han var kommet 
sent hjem og havde om natten trukket hesten ud i marken. 
Mistanken faldt på ham, han blev fængslet, men løsladt 
dagen efter. Sagen endte med, at landsretten tilkendte 
ham 200 kr. i erstatning for uberettiget fængsling.  
 
Solevad Enggård blev genopført 1929 med stuehus i  
røde sten og med frontkvist. Adressen er Solevadvej 42. 
 
Thyge Schjerning og Margit Egdal 
Lokalhistorisk Arkiv i den gamle rytterskole i Brylle
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                            BRYLLE GYMNASTIKFORENING

Sæt X i kalenderen allerede nu -  
Gymnastikopvisning LØRDAG 5. MARTS 2022!   
 
Det er snart forår og sæsonen er derfor snart forbi! 
De forskellige hold har haft travlt med at øve til 
opvisningen, grundet de rammer og restriktioner  
Corona har medført gennem sæsonen. Men de 
glæder sig til at vise hvad de har lavet og øvet  
gennem efteråret og vinteren.  
 
Det sker lørdag den 5. marts i Brylle Fritidscenter  
til den årlige gymnastikopvisning.  
 
Opvisningen er for alle interesserede og det plejer  
at være en formiddag med god stemning og op-
bakning fra publikum. Der vil være mulighed for at 
købe kaffe og kage under hele opvisningen.   
 
Entré 25 kr. pr. person  
(børn t.o.m 12 år og aktive gymnaster er gratis 
 
 
Program:   
 
9.30 Indmarch   
Fællesopvarmning   
Spilopperne   
Voksen-barn   
Dance Kids   
Dance Mix   
Spring  
Zumba    
Kids Jumping   
Jumping Fitness   
Fælles dans/afslutning  
 
Ca. 12.00 Udmarch + tak til instruktører   
 

Forårshold i Brylle Gymnastikforening  
Skal du også være aktiv på et at vores attraktive 
hold i foråret? Vi tilbyder igen i år forårshold i april, 
maj, juni!  
 
Der udbydes følgende hold:  
Jumping begynder/ let øvede  
Tirsdag fra 17.00-17.50 (starter 5/4)  
 
Jumping øvede  
Torsdag fra 17.30-18.20 (starter 7/4)  
 
Cirkeltræning  
Torsdag fra 18.30-19.15 (starter 7/4)  
 
Løbehold  
mandag fra 19.00-20.00 fortsætter til og med juni  
 
Zumba  
Onsdag kl. 19.20-20.25 (starter 11/3)  
 
 
Du kan læse mere om de forskellige hold og til- 
melde via www.bryllegymnastik.dk.  
 
Vel mødt til et dejligt forår med masser af motion  
og glade voksne.  
 
 
Brylleløb: 
 
Sæt X i kalenderen onsdag d. 15. juni.  
 
Vi glæder os til at vi i år kan afholde Brylleløbet  
i forbindelse med Brylle sommerfest.  
 
Følg med på vores Facebook og hjemmeside  
for tilmelding.

        GYMNASTIKOPVISNING  LØRDAG D. 5. MARTS
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                            BRYLLE GYMNASTIKFORENING        GENERALFORSAMLING  10. MARTS  KL. 19.00

GENERALFORSAMLING 

10. marts 2022 kl. 19.00 i Brylle Fritidscenter 

 

1. Valg af Dirigent 

2. Valg af referent. 

3. Fremlæggelse af årsberetning. 

4. Fremlæggelse af årsregnskab 

5. Fastsættelse af kontingent.  

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

 På valg er: 

 Frederikke Frehr Kristensen 

7. Suppleant 

  På valg er:

8. Revisor 

  På valg er:

 Peter Oldenbjerg 

9. Indkomne forslag  

 Skal meddeles formanden senest 8 dage føre generalforsamlingens afholdelse

10. Eventuelt 

 

 

                        I BRYLLE GYMNASTIKFORENING
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Redaktionen på Brylleborgeren sætter stor pris på at så mange, 
både private og foreninger, sender artikler og stof ind til bladet. 
Uden jeres bidrag ville bladet ikke kunne bringe alle de interes-
sante historier med et lokalt indhold.
I redaktionen har vi dog det tilbagevendende problem, at de 
billeder der medsendes, meget ofte er i for lav opløsning og/eller 
i en forholdsvis dårlig kvalitet. Det betyder at vi ofte må undlade 
at bringe medsendte billeder eller kontakte jer for at få nye og 
bedre billeder. 
 
Billeder i lav opløsning, er som en lille klump dej. Du kan godt 
rulle den ud som en pizzabund men den bliver kun et par cm i 
diameter og så snart man forsøger at trække dejen større, får 
man problemer. 
Men har du en stor klump dej, har du flere muligheder for enten 
at skabe mange perfekte små pizzabunde, eller hvis du ønsker 
det, eller lave nogle rigtigt store pizzaer. 
Sådan er det også med billeder.  
 
De to største udfordringer er:
• At billeder i god opløsning fylder meget og de fleste mailpro- 
grammer ikke kan håndtere at sende store mængder data. 

• At vi får tilsendt billeder i lav opløsning og i dårlig kvalitet.  
Et billedes filstørrelse er billedets digitale størrelse målt i kilo- 
byte (KB), megabyte (MB) eller pixels. Billeder med flere pixel 
giver flere detaljer og det bedste resultat.

 

Så her kommer lidt tips til bedre billeder og hvordan du kan 
sende dem til os. 
Gyldne regler når du fotograferer: 
• Tag flere billeder af samme situation, gerne fra forskellige 

vinkler. 
• Gå tæt på. 
• Tag billeder i både bred- og højformat.  
• Gå tæt på. 
• Tag nærbilleder med få personer.  
• Fotografer i samme niveau som motivet.  
• Gå tæt på. 
• Stil skarpt på det vigtigste i motivet.  
• Ved digitale kameraer og mobiler, vælg højeste opløsning
• Beskær ikke selv jeres billeder - det gør layouteren
F.eks. er et billede taget i fritidscentret, hvor man ser det meste 
af hallen og en samling gymnaster på lang afstand, ofte lidt gråt 
og kedeligt at se på – hvis du derimod går tæt på og i stedet for 
tager billeder af en mindre gruppe smilende gymnaster (evt. med 
blitz) bliver oplevelsen af billedet væsentlig bedre.
 
Gode måder at sende og aflevere billeder til os:
• Overfør dem fra din mobil eller camera til din PC og derefter til 
en USB pin, som vi låner og henter billederne fra – din historie 
kan også ligge derpå.

• Send dem via www.wetransfer.com som er et gratis program 
på nettet der kan overføre store mængder data. 
Vejledning til www.wetransfer.com ligger her:  
https://www.youtube.com/watch?v=gmzMsSCKj4E 

        BYD EN TILFLYTTER VELKOMMEN
Hjælp til med at byde tilflyttere til Brylle velkommen. 

Du behøver dog ikke være 
direkte nabo/genbo, men  
skal bare have lyst til at 
byde en tilflytter velkom-
men. I posen er der forskel-
ligt oplysende materiale om 
Brylle og foreningslivet m.m., 
en flaske vin, lidt chokolade 
og en pose kaffe doneret af 
Brugsen.

Ambassadørordningen i Brylle hvor tilflyttere bydes vel- 
kommen til byen, er for fremtiden ændret til en permanent 
NABO/GENBO-ORDNING.  
Vi har derfor brug for din hjælp. Har du som genbo eller 
nabo kendskab til, at der er tilflyttere som du mener skal 
bydes velkommen og have en “velkomstpose”, er du meget 
velkommen til at lave en aftale med Gerda om at hente en 
velkomstpose som du kan aflevere. 

Ambassadørordningen  
For 5 år siden opfordrede Assens Kommune de mindre 
bysamfund til at etablerer lokalråd og ambassadørordninger. 
Ambassadørerne i Brylle har siden besøgt ca. 120 husstande 
med nye tilflyttere. 
 
Men nu er det tid til lidt forandring og derfor har Lokalrådet 
ændret ambassadørordningen til en ”nabo/genbo -ordning” 
hvor det er det byens borgere, der som nabo eller genbo til 
nye tilflyttere byder velkommen til Brylle. 

Så har du har lyst til at byde din nye nabo eller genbo velkom-
men til Brylle, kan du henvende dig til Gerda Sørensen på 
mobil. nr. 40288925 eller via mailadresse Gerda@fuglesang.dk 
 
Venlig hilsen Lokalrådet  

        BEDRE BILLEDER TIL BRYLLEBORGEREN
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        BYD EN TILFLYTTER VELKOMMEN
 

 Guide til indsendelse af stof til Brylleborgeren! 
 

Brylleborgeren produceres og financiers af Brylle Boldklub, Menighedsrådet, Fritidscentret, Brylle 
Landsbyordning, Brylle Beboerforening og Brylle Gymnastikforening. Bladets bestyrelse består af 
repræsentanter fra de pågældende foreninger. Bestyrelsen har udpeget redaktionen som p.t. består af 
Betty Nielsen, Anne Vibskov, Maud Hansen og Tommy Dalgaard. 
 
Bladet udkommer 4 gange årligt pr. 1. marts (1.feb.) – 1. juni (1.maj) – 15. august (1.juli) – 1. december 
(1.nov.)  (deadline) og omdeles til ca. 1000 husstande, sponsorer og interessenter i og omkring Brylle. 
 
Bortset fra tryk, er bladet udelukkende baseret på frivillig arbejdskraft fra lokalområdet, det gælder alt 
fra arbejde med redaktion, layout, økonomi til indsamling af stof samt omdeling. Derfor vil det være en 
stor hjælp hvis du vil tage følgende gode råd til efterretning når du indleverer stof til bladet. 
 
Fremsendelse af indlæg til bladredaktionen 

• Husk at overholde deadline. 
• Alle er velkommen til at sende gode ideer, indlæg eller opfordringer om f.eks. aktiviteter, sport 

eller kultur til redaktionen og alle vil få svar på om det kan optages i bladet. 
• Når der sendes artikler og billeder til redaktionen er det en stor hjælp hvis billeder og artikler er 

navngivet tydeligt. 
 

Tekst: 
• Tekst skrives og sendes i en Word fil. – eller mail og skrifttype og formatering er underordnet. 
• Det er praktisk hvis filen døbes med foreningens navn og artiklens emne.  
• Der bør ikke sendes skemaer og tabeller, brug i stedet tabulatorskift. 
• 1 hel side + 2 billeder svarer til ca. 450 ord eller ca. 2000 anslag.  

 
Billeder: 

• Billeder skal sendes som en JPG fil og være i god kvalitet - min. 2 mb.  
• Billeder omdøbes med et nummer eller navn, foreningens navn og den artikel de hører til. 
• Der vedlægges en tekst til billederne med navne på personer og hvilken artikel de skal under.  
• Du skal selv udvælge og kun vedlægge de billeder du vil have med i din artikel.  

 
Korrektur 

• Foreningen og deres skribenter aftaler selv indbyrdes hvor meget indlæggene må fylde dvs. antal 
sider og billeder m.m.  

• Foreningen aftaler og læser selv korrektur på deres materiale sammen med deres skribenter, 
inden det sendes til redaktionen. 

• Private får deres indlæg tilbage til korrekturlæsning når layout er lavet. 
• Foreningerne får deres indlæg tilbage fra redaktionen til korrekturlæsning når layout er færdigt, 

får vi ingen tilbagemelding betragter vi det som et OK. 
 
Henvendelser og spørgsmål vedrørende bladet er altid velkomne og kan rettes til redaktionen. 
 
Med venlig hilsen  
Redaktionen 
 
 
 

        GUIDE TIL BRYLLEBORGEREN       
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TOMMERUP RIDEKLUB 
Rideklubben er måske for nogle, mest kendt for vores koncerter. 
Men vores primære formål er naturligvis undervisning i ridning og 
omgangen med heste, på alle niveauer. Ridning er for alle alders-
grupper, både helt små børn, junior, voksne og ældre. En kendt 
dansk komponist med fornavnet Bent, red sine daglige ture til  
langt op i 90 erne 
 
PONYTRÆK 
En gang månedlig, har vi ponytræk for helt uerfarne og små børn, 
helt ned til 2 år. Undervisningen starter i stalden, hvor man lærer 
omgang med hesten og herefter går man i ridehuset og bliver truk-
ket rundet på forskellige heste og får fornemmelsen af, at sidde på 
så stort et dyr. 
Undervisningen varetages af Kathrine Holm og man møder bare 
op på de fastsatte datoer, så ingen tilmelding. Datoerne kan ses 
på Rideklubbens hjemmeside samt på Facebooksiden. 
 
LØRDAGSHOLD 
Holdene om lørdagen er halvtimeshold, men også for nybegyn-
dere. Når man har opnået en vis sikkerhed i omgangen med hes-
ten og en vis rutine med ridningen, er man klar til hverdagshold.
Her underviser Helene Bangsø. 
 
VOKSENHOLD 
Onsdag aften er der hold, kun for voksne. Det er også halvtimesh-
old og undertegnede underviser. Første hold er 19.00 
 

HVERDAGSHOLD 
Ugen igennem er der hold. En lektion er på 45 min.  
Nogle af holdene er blandede, for både børn, junior og 
voksne.Nogle hold er for begyndere og nogle for øvede.
Både Kathrine, Helene og undertegnede har hold i hver-
dagene. Holdene starter enten 16.00 eller 17.00 og slut- 
ter 18.30 – 18.45 
 
OPSTALDNING/PRIVATUNDERVISNING 
Udover ovenstående er der optaldning og privatundervis-
ning, samt tilridning og videreuddannelse af heste. 
 
RIDEUDSTYR Som noget nyt, har vi startet rideudsty-
rsbutik. Her kan man købe både nyt og brugt rideudstyr. 
Det brugte er tit en god ide for børnene, som vokser og 
på kort tid, har brug for noget større. Helene der bestyrer 
butikken, er altid hjælpsom med at finde det rigtige mht 
størrelse mv. 
Netop dette er vigtig,  
så sikkerheden er i top.
 
Pva. TOMMERUP RIDEKLUB 
Kjeld 
tommedrup-rideklub.dk

        RIDNING FOR ALLE ALDERSGRUPPER
TOMMERUP RIDE KLUB
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Hair by Nybo
Tlf  51 82 77 88

Skolevej 7A
5690 Tommerup

Online booking: 
Hairbynybo.dk

        DANMARK DEJLIGST HAVEKONCERT

Igen i år er der planlagt  
Danmark Dejligst Koncert.  
Datoen er fastsat  til lørdag 20. aug.  
Følg med på   
Danmark Dejligst Facebookside.
Her vil vi løbende lægge nyt på mht  
til musik, program mv.

Ha’ dit coronapas klar og 
undgå kø ved indgangen 

PROGRAM: 
Kl. 13.30: Haven åbner 
Kl. 14.15: Night Riders 
Kl. 15.30: En Lille Pose Støj 
Kl. 17.00: Alberte Winding 
Kl. 19.00: Strangers In Town 

21



Beboerforeningen Brylle
Formand: Tommy Dalgaard -
tommydalgaard@hotmail.com 29 46 63 53
Kasserer: Bjarne S. Andersson - 
bjarne.s.andersson@hotmail.com 29 80 51 12
Sekretær: Hanne Winther -  
hannew@ofir.dk 27 14 19 76
Bestyrelsen:
Henrik Gabs - gabs@henrikgabs.dk 40 88 18 80 
Anette Clemmesen 
anettebrolykkepedersen@yahoo.dk 25 70 16 98 
Martin Aalund 26 81 95 45
Mette Bærentsen - 
mettebc84@hotmail.com 24 94 36 50
Michael N. Andersen -  
michael.n.andersen@hotmail.com 40 16 26 40 
 
Brylle Boldklub
Formand: Poul Krog - 
poulmkrog@sport.dk 23 83 41 62
Ungdomsformand: Michael Winther -
mwinther82@gmail.com 30 80 70 40
Senior ansvarlig: Kent Kirkegaard - 
kirkegaardkent@gmail.com 29 91 73 69
Kasserer: Anne Marie Sørensen - 
kasserer.bryllebk@gmail.com 60 22 61 35
Johnny Godbergsen - 
johnnygodbergsen@hotmail.com 29 43 44 49

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

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

Brylle Gymnastikforening
Formand: Dina Dorthea Korspang - 
formand@bryllegymnastik.dk 
Næstformand: Christina Andreassen - 
naestformand@bryllegymnastik.dk 
(Ansvarlig for BGF indlæg til Brylleborgeren)
Kasserer: Frederikke Frehr Kristensen -
kasserer@bryllegymnastik.dk 23 96 26 92
Bestyrelsesmedlem: Kristina Sørensen,  
Casper Larsen og Mette Kirkegaard Bærentsen 
Suppleant: Louise Bernth  
Badminton: Frederikke Frehr Kristensen - 
badminton@bryllegymnastik.dk 23 96 26 92
Gymnastik: Dina Dorthea Korspang  
gymnastik@bryllegymnastik.dk  
Brylleborgeren: Christina Andreassen - 
brylleborgeren@bryllegymnastik.dk  

Lokalhistorisk Arkiv
Formand: Bjarne Christensen - 
tobovej@hotmail.com 24 65 58 29
Arkivleder: Margit Egdal - 
ellelunden@msn.com 64 87 14 23
 
Tommerup Rideklub
Daglig leder: Kjeld Frederiksen 40 35 77 81
Formand: Carsten Louis Larsen - 
carstenlouislarsen@gmail.com 25 53 24 63
Kasserer: Henrik Skov - 
hskov35@gmail.com 28 26 55 44 
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    VIGTIGE TELEFONNUMRE I BRYLLE OG OMEGN  
Brylle Landsbyordning
Leder af landsbyordningen: 
Betina Faaborg - bebfa@assens.dk 64 74 65 77
SFO: Betina Faaborg - brylleskole@assens.dk 64 74 65 83
SFO:  25 23 28 25
Agerholm Børnehave  30 45 48 03
Agerholm Vuggestue 30 45 48 18
Dorrit Arnecke - doarn@assens.dk 64 74 66 72
Bestyrelsesformand: Niklas Karlsson - 
n.p.karlsson@gmail.com 

Brylle Menighedsråd
Mail til hele rådet: menighedsraad@bryllekirke.dk 
Hjemmeside: www.bryllekirke.dk
Sognepræst: Dorthe Terp Dahl - dtd@km.dk 64 75 13 17
Formand: Pia Schmidt -  
formand@bryllekirke.dk 40 98 23 88 
Næstformand: Vagn Top - formand@bryllekirke.dk 22 47 07 77 
Kasserer Trine Hermann -
budget@bryllekirke.dk 71 94 30 32
Frivillig ansvarlig: Ib Sørensen -   
frivillig@bryllekirke.dk 52 11 28 38
Kirkegård og bygning: Gunhild Jørgensen -  
staaendeudvalg@bryllekirke.dk 23 95 60 54
Kirkeværge / aktiviteter: Birthe Sørensen - 
aktivitet@bryllekirke.dk 24 46 38 56
Stedfortræder: Maja Nors 27 12 16 62 
Graver / medarbejderrep.: Flemming Nielsen -  
graver@bryllekirke.dk 61 14 41 98 
Organist / redaktion: Peter Thomsen -  
redaktion@bryllekirke.dk 20 44 82 77

Brylle Private Børnehave
Leder: Mette Weiss Andersen, leder@bryllebh.dk 53 60 71 15
Formand for bestyrelsen: Camilla Wilberg Schmidt 42 66 64 64
E-mail: camilla.wilberg89@gmail.com

Privat Pasningsordning
Privatpasningsordning-mariehønen.dk 28 29 15 87 
Metteprivatpasningsordning.dk 28 71 37 92 
Johnnasprivatepasningsordning.dk 61 33 42 22
 
Den Kommunale Dagpleje 64 74 68 10

Landsbyambassadør
Gerda Sørensen - gerda@fuglesang.dk  40 28 89 25

Lokalrådet i Brylle
Formand: Martin Kaszubinska Pedersen 61 60 43 99
E-mail: martin@danskerhvervsassurance.dk
Næstformand: Morten Korspang 22 91 70 00
E-mail: morten@korspang.dk
Kasserer: Mogens Tøttrup,  40 16 60 37
E-mail: amtott@hotmail.com 
Valgt Bestyrelsesmedlem: Kai Hou 22 84 46 71  
E-mail: kai.hou.brylle@gmail.com
Valgt Bestyrelsesmedlem: Mikkel Olsen 25 41 94 38
E-mail: swobber@gmail.com
Udpeget Bestyrelsesmedl.: Bettina Bek Faaborg 42 72 02 98
E-mail: bebfa@assens.dk
Udpeget Bestyrelsesmedl.: Tommy Poulsen 40 78 37 00
E-mail: tommy@poulsens.dk
Udpeget Bestyrelsesmedl.: Henning Berg 61 76 32 64
E-mail: h-berg@email.dk
Udpeget Bestyrelsesmedl.: Tommy Dalgaard 29 46 63 53
E-mail: tommydalgaard@hotmail.com
Suppleant: Pia Vittrup 21 99 19 01
E-mail: roger.vittrup@gmail.com
Suppleant: Marie Louise Larsen 51 51 21 86
E-mail: ml.larsen@me.com
Ambassadør: Gerda Sørensen 40 28 89 25
E-mail: gerda@fuglesang.dk
Tilforordnet : Vagn Top  22 47 07 77
E-mail: vagn@ferie-fyn.dk
Assens Kommune kontakt: : TSteen Søgaard 51 37 44 61
E-mail: stspe@assens.dk

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

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

Medlem af Danske Bedemænd
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Sikker El
V. Simon Schmidt
Højeløkkevej 18B 
5690 Tommerup
kontakt@sikker-el.dk
Tlf.: 63 76 60 90 
www.sikker-el.dk  
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Tlf. 64 76 13 13

 

Behandling på dine præmisser 
Kranio Sakral Terapi 

Massage, infrarød sauna 

Healing, Håndlæsning 

” Jeg kan kun sige, hvis du ikke har været i Karlinnas kyndige hænder, 
så skynd dig at få bestilt en tid, for det er simpelthen fantastisk, hvad 
hun har gjort for mig og min krop” 

Karlinna Frederiksen 

Fuglebakken 3 

5690 Tommerup 

Tlf: 26830131 

www.karlinnas.dk  

Karlinnas@outlook.dk  

Her kan blive plads  
til din annonce.....

ANNONCE...



STARK
Møllebakken 34 • 5690 Tommerup

Tlf. 6376 1200

BYGGES 
 

DET SKAL
 

 VAEK

57
42

7

Rigtige maend n0jes ikke 

med at tale om tingene 

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

 

MASSAGE 
WELLNESS 

BEAUTY 
 

Behandling tilpasset dig  
og dine behov 

 
Gundestrupvej 48, Brylle 

5690 Tommerup 
SMS 26 73 27 72 

www.abildgaardklinik.dk 
 

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

 

 



NYT SPORTSUDSTYR?
Tjek det store udvalg i din lokale
INTERSPORT butik eller på intersport.dk
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NYT SPORTSUDSTYR?
Tjek det store udvalg i din lokale
INTERSPORT butik eller på intersport.dk

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

LIDT UD OVER 

DET SÆDVANLIGE

33

Bredgade 91 · 5690 Årup · 40 48 33 83

Man. - tors. 8.30 - 18.00 � Fre. 8.30 - 17.00 � Lør 8.00 - 12.00 
V/Susanne Borne 

Sortebrovej 3 � 5690 Tommerup � 64 75 33 83 
Tallerupvej 22 � 5690 Tommerup � 64 76 16 12 

Bredgade 32 � 5560 Aarup � 24 75 33 83 / 40 48 33 83 
Søndergade 5 � 5620 Glamsbjerg � 21 75 33 83 

Brylle AutoBrylle Auto
v/Kent Højmark

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

Vaskehal åbent 7.00-22.00



 

3L-Ludvigsen A/S  Vibækvej 100  5690 Tommerup 

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

Ring og bestil på:

64 76 18 00

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

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

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

Kørekort til 
Bil & MC

Nye hold hver 
tredje uge

26

DE

• Hvidevarer
• El-artikler

• Køkken
• Bad

DET ER 
FAGMANDEN, 

DER ER 
BAGMANDEN!

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

www.eldoradoweb.dk

• Garderobe
• Belysning

• Brugskunst
• Små-el
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Anne Vibskov Elkjær
Tlf.: 20 89 95 53  
grafisk-design@annevibskov.dk

Vibskov  

Grafisk Design
..... laver bla. layout af Brylleborgeren
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www.atm-consult.dk

CVR 40 12 08 82

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

Kirkekalkning · Pejse · Badeværelser · Reparationer

MurerMester
Henrik svendsen

toMMerup st.

tlf. 64762601 / 40164208

MURERMESTER
HENRIK SVENDSEN

TOMMERUP ST.

TLF. 64762601 / 40164208

Brylle Industrivej 9

5690 Tommerup

Tlf. 6475 1415

Mobil 2043 3922

sh@arnenielsenbrylle.dk

•  Affald fjernes med grab

•  Containere udlejes

•  Grus, sten og muldjord
   leveres

BRYLLE 

B

O L D K LU
B
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Hyldegårdsvej 1 · 5690  Tommerup · Tlf. 64 75 12 11 Vi mødes i Brugsen!

HANSJUELJENSEN
VOGNMAND & ENTREPRENØR

AUT. KLOAKMESTER
Dannesbovej 54 Brylle

5690 Tommerup

Tlf. 65 96 19 26

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

Traktor m/fejekost
Nedbrydning
Udgravning
Planering
Snerydning
Gravemaskine/minigraver

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

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

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

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


