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Orkan over Fyn 
 
Tekst: Anders Kjær 
     

Mandag den 28. oktober bliver en dag som i 
hvert fald mine to små døtre kommer til at 
huske til de dør. Midt på eftermiddagen rin-
gede min genbo Jimmi Damsgaard og fortal-
te at et af mine træer var væltet og lå og 
spærrede Freltoftevej. Ud i bilen, og holde 
godt fast i rattet gennem et landskab af fly-
vende grene og løse genstande. Derhjemme 
var driftige folk og naboer allerede i gang 
med at forsøge at slæbe træet til side med en 
firhjulstrækker, dog uden held, så min motor-
sav måtte i gang. Og først derefter kunne jeg 
se mig om på grunden og konstatere at 3 an-
dre store træer og en flagstang lå på væltet i 
en fin lige linje i orkanens retning.  
    Af sted mod Nr. Lyndelse for at hente bør-
nene, hvor jeg ved nybyggerkvarteret var 
vidne til at et stort tag fra et skur sejlede 50 
meter gennem luften og landede ved siden af 
vejen, hvor en modkørende bilist ganske uvi-

dende var få meter fra at få det direkte i ho-
vedet. Hjemme i Freltofte igen var en anden 
ikke så heldig, idet Leif Johansen fra Freltof-
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Freltoftes vartegn, den flotte hængepil ved ga-

dekæret, blev skamferet grundigt af orkanen  

Foto: Anders Kjær 

Man var ikke i tvivl om hvilken vej stormen 
kom fra. Foto:  Anders Kjær 



så ud som om den var kørt over af en traktor. 
    Da morgendagen kom, kunne man beskue 
skaderne i nabolaget. Over alt lå der væltede 
træer og mange mennesker havde fået en del 
mere udluftning i deres bygninger end de nok 
var tilfredse med, idet tagplader var vristet 
løs og var fløjet langvejs gennem luften, og 
gavle var væltede. Flere veje var spærret af 
træer indtil langt op ad formiddagen, hvor 
kommunens folk kom forbi med det tunge 
udstyr og fik skabt passage. Mest markant for 
bybilledet i Freltofte er det jo nok at den flot-
te hængepil ved gadekæret ikke er helt så 
majestatisk at se på længere. I sandhed en 
dag som har printet sig ind i mange menne-
skers hukommelse. 

tevej 32 på sin cykel fik en stor tung bøge-
gren ned over sig, og måtte hentes i ambulan-
ce. Han var sidenhen indlagt i over en uge 
med 3 brækkede ribben og skader på lever og 
nyrer. Han er dog på højkant igen og kom-
mer sig fuldstændigt, hvilket er mere end 
man kan sige om hans cykel, der mest af alt 

 
GLARMESTER 

TIM DEGN 
 

DØGNSERVICE 

20 72 13 99 
Freltoftevej 40,  

Freltofte 

 

Alt glarmesterarbejde og 

forsikringsskader udføres 

Leif Johansens cykel kommer aldrig ud at 
køre igen efter at være ramt af grenen un-
der cyklen, men det gør Leif heldigvis.  
Foto: Karsten Lindhart 

Freltoftevej 43 fik ekstra udlufting på den 
gamle svinestald. Foto: Anders Kjær 
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Mange folk mistede glas i deres drivhuse, men gartneriet i Søsted kan nok fremvise den 
voldsommeste skade i nabolaget.   Foto: Anders Kjær 

Kommunens folk havde travlt dagen efter med af gøre vejene farbare.  Foto: Anders Kjær 
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    Ole Tophøj Bork kom til verden den 23. 
oktober 1963, og til verdens navle, nemlig 
Freltofte, ca. 30 år senere, mere præcis den 
20. maj 1993. Ole har med andre ord hørt til 
på disse kanter i mere end tyve år.  
    Da han kom til byen, havde han været ud-
dannet socialpædagog i ca. fem år. Og det 
kunne man godt se på ham: Fuldskæg, langt 
hår, hippietøj og bare tæer. ”Den gamle 
Brugs” på Freltoftevej 27, som han stadig bor 
i, var i starten en slags kollektiv, så han pas-
sede perfekt ind i billedet/fordommene. For 
tyve år siden boede han sammen med sin 
kone, sin datter, sin bror, dennes kone og to 
døtre. Et par år efter fik han endnu en datter, 
og så boede der otte mennesker i huset, hvor 
der kun var ét køkken og ét badeværelse.  
    Sammen med den øvrige familie fik han 
brug for at udvikle sine håndværksmæssige 
talenter, for det store hus skulle jo sættes i 
stand. Og nu, hvor efterhånden kun den se-

nest tilkomne datter bor hjemme, huset er 
fordelt på to boenheder (to køkkener og tre 
badeværelser) plus en del fællesrum og selv 
haven begynder at ligne noget, er arbejdet 
ved at være tilendebragt. 
    Han har ikke bare udviklet sig til at være 
en habil hjemmehåndværker, han er også 
steget i graderne på arbejdsmarkedet. Allere-
de i 1995 blev han ansat på Fyns Pædagog-
Seminarium (nu UCL), i første omgang som 
praktikvejleder og nu praktikkoordinator. I 
den forbindelse har han nyligt erhvervet sig 
en master-grad. 
    Al denne fremgang har dog ikke fået Ole 
til at miste grebet om det vigtige i tilværel-
sen. Han har stadig de bare fødder solidt 
plantet på jorden (i hvert fald fra den 1. maj 
til hen i oktober, han er jo ikke fanatiker). 
Det er dog lykkedes hans kone, Gitte, og 
døtrene, Julie og Lea, at få opgraderet hans 
garderobe en smule, men det lange hår holder 
han fast i. 
    Lokalt har Ole været et aktivt medlem i 

Ole Bork 50 år 
 

Tekst: Hans Tophøj Bork 
Fotos: Hans Tophøj Bork og Gitte Bork 

Ole og Gitte i kærlig dans 



Fælleden lige fra begyndelsen, ligesom han 
også finder tid til at være leder hos spejderne 
i Nr. Lyndelse Gruppe.  
    Ved festen for nylig, hvor Ole blev fejret 
af 80 glade gæster, kom det endnu en gang 
frem, hvilket varmt, kærligt, klogt, flittigt, 
engageret og på mange måder helt usædvan-
ligt menneske, han er. For mit eget vedkom-
mende kan jeg tilføje, at han – ud over at 
være en omsorgsfuld ægtemand og far, sine 
venners ven, en habil jonglør og gøgler – er 
den bedste bror, man kan tænke sig. 

 

Fødselaren morede sig kosteligt 

Frelofte Hjemmeservice underholdt med 
Kender du typen 



   Hvert fjerde år holdt vi jul hjemme. Far 
var praktiserende læge og havde vagten. Vi 
er i Vejrup, en lille by 24 kilometer øst for 
Esbjerg. Vi skriver 1968. Det var det magi-
ske år, da ungdomsoprøret rasede. Men det 
rasede forbi Vejrup. Her var der hverken op-
gør eller oprør. 
    Fordelen ved at far skulle passe biksen for 
de andre læger var, at familien kom på besøg. 
Dette år var det dem fra Aalborg, min mors 
søskende. De havde ingen børn, så min lille-
bror og jeg havde dem for os selv. Det var 
vidunderligt. De ankom d. 22. og rejste hjem 
d. 25. Imellem de to datoer var det som at 
befinde sig i guds rige. Her var der ingen 
gråd, heller ikke skrig og skrål, selv døden 
var ikke mere. Tiden stod stille.  
    Men dette år skete der noget. 
    Om fredagen d.22. var der juleferie. Jeg 

gik i 1. klasse. Til afslutningen gik vi alle 
rundt om det store juletræ og sang: Julen har 
bragt velsignet bud. Vi sang med en styrke, 
der kunne få Jerikos mure til at vælte. Bagef-
ter blev døren åbnet ind til det lille lokale ved 
siden af gymnastiksalen. I et blændende lys 
kunne man se de små godteposer stå ved si-
den af hinanden i rad og række. Det var som 
fortællingen om de tre vise mænd, der frem-
bragte gaver: Guld, røgelse og myrra – slik, 
kager og æbler.  
    Endeligt blev det juleaften. Inden vi skulle 
spise, var der tvunget kirkegang. Alle drog vi 
af sted, enhver fra sit hus. Far havde sagt til 
os, at kunne vi ikke sidde stille i kirken, måt-
te vi ikke komme med. Det var nok den dum-
meste regel, han nogensinde har budt os 
børn. Vi forstod simpelthen ikke logikken. 
Men vi formåede åbenbart at lave så mange 
ulykker, at vi blev nægtet adgang til Guds 
hus. Det havde vi det fint med. Vi havde jo 
onkel Jørgen, han blev nemlig hjemme, som 
han sagde: For madens skyld. 
    Da vi havde spist, danset om juletræ og 
sunget, var der tid til gaverne. Juhuuuuuu. 
Thomas og jeg kunne ikke vente. Mens vi 
stod og betragtede træet, bankede det på dø-
ren ude fra gangen af. Der blev helt stille. 
Alle stirrede forventningsfuld mod døren, da 
den åbnede sig med en svag knirken. Ind 
kom julemanden. Vi stod helt stive af skræk. 
Julemanden gik langsomt og sikkert hen til 
os. Først vendte han sig mod mig og spurgte, 
om jeg havde været en artig dreng. Ja, svare-

Tekst: 
Anders Kjærsig  
Sognepræst i Nr. 
Søby 

Den juleaften - da min lil-

lebror tissede i bukserne 



de jeg. Fint, sagde julemanden, og gav mig 
en pakke. Jeg flåede den op, og så til min for-
skrækkelse, at det var et par nye brune træ-
sko. 
    Det skal siges, at jeg af én eller anden fo-
restilling om at være voksen havde ønsket 
mig et par træsko. Inderst inde var det jo det 
værste, jeg kunne få. Mens jeg stod der med 
træskoen, begyndte tårerne langsomt og sik-
kert at trille ned af kinderne. Dette her kunne 
en lille dreng på syv år ikke bære. Jeg min-
des, at jeg skulede over mod døren, hvor ju-
lemanden var kommet fra. Til højre for dør-
karmen hang en træplade, hvorpå der var et 
billede af det lille Jesu barn. På træpladen 
stod der:  
   Tøm for ondt og tungt dit sind  
   Træd så god og glad herind. 
   Det var ikke lige det, jeg forbandt med ju-
lemanden det år. 
    Nu var det min lillebrors tur. Han havde 
mæslinger og lignede til forveksling en 
pletvis rødlakeret bil i hovedet. Han 
manglede også nogle tænder i overmunden, 
så han talte som om han havde slugt alle 
englenes tværfløjter. Julemanden så på ham 
og spurgte så: Har du været en artig dreng? 
Ja, svarede Thomas og løj. Julemanden 

fortsatte: Har du bandet i år? Nej, svarede 
Thomas og løj. Ikke blot et lille sgu, spurgte 
julemanden.  
    Da knækkede min lillebror. Han begyndte 
ikke at græde, men tissede i stedet for i buk-
serne af skræk. Stuen mindede om en synd-
flod af tårer og urin. 
    Julemanden skyndte sig at smide både 
skæg og maske, tog Thomas op, og gav ham 
et varmt klem. Det var moster Åse, der havde 
spillet den onde og grusomme julemand. 
Hende holdt vi ellers meget af. Hvordan kun-
ne hun gøre det? 
    Da mareridtet var ovre, kom alle gaverne 
frem fra gemmerne, og vi legede indtil, vi 
faldt i søvn på sofaen. Næste morgen vågne-
de vi, før de voksne. Vi gik ned i stuen. Det 
var stadigt mørkt. Her sad vi lidt og tænkte 
over tilværelsen, og blev begge enige om, at 
vi for eftertiden hellere måtte sidde pænt i 
kirken. Vi var nemlig sikre på, at det var 
Guds søn, som havde mildnet de voksne får. 
Hvem skulle det ellers være? I det samme så 
vi et stjerneskud hen over himlen. Vi smilte 
til hinanden og viskede sagte:  
   Forvunden er nu al vor nød, 
   os er i dag en frelser fød. 
   Glædelig jul. 



 

Bryllup i Søsted 
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Vi siger tillykke til Mille og Lennart Møllegaard, Gartneriet Søsted , Søstedvej 15  
De blev gift den 31. august 2013. 

Leif Johansen 50 år 
 
Tekst: Peter Boysen 
Foto: Åge Spejlborg 
 
Leif Johansen Freltoftevej 32, har rundet et 
skarpt hjørne med 50 år, her d. 9. november, 
der traditionen tro blev fejret af familie, na-
boer og venner, "mit alles". Leif er en tro 
Freltofteborger, der ofte ses på vej i fuld cy-
kel-outfit på vej til 'Kædens' mange trænings-
ture! Leif er en hjælpsom nabo, der tit har 
passet både hund og børn, samt kørt taxi for 
'naboerne' til diverse arrangementer. Og da 
Leif også har titlen garderhusar fik han på sin 
runde dag en hilsen fra Hendes Majestæt 
Dronning Margrethe med et tillykke med de 
50 år. 
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  25 gr. Gær 
 4½ dl. lunken vand 
  15 g salt 
  25 g olie 
  30 g hørfrø 
  30 g sesamfrø 
100 g grov havregryn 
  50 g klid 
120 g sigtemel 
150 g groft hvedemel  
          eller grahamsmel 
150 g hvedemel 

Opløs gæren i det lunkne vand. 
Kom resten af ingredienserne i og ælt godt på 
røremaskine indtil dejen slipper skålsiderne (ca. 
10 min ) en håndmixer kan også bruges. 
Hæver ½ time i skål.  
Lægges på bageplade med skeer og efterhæver ½ 
time igen. 
Bages 20 min. ved 200gr i en forvarmet ovn. 
—————————————————— 
Der kan også bruges 10 g gær. Så skal dejen stå 
natten over i skål. Lægges på bageplade med skeer 
og efterhæver til db. str. 

14 grove grovboller 

Jeg elsker at bage. 
af Finn Ekelund                               

Foto: Finn Ekelund 

Tip:  Bollerne er gode til opvarmning i ovnen dagen efter. Kom lidt vand på dem først. 



    På en smuk eftermiddag i slutningen af 
september blev der igen holdt børnedyrskue i 
Freltofte. Skuet blev afholdt på Anders og 
Katrines mark under Sanne Rasmussens kyn-

dige ledelse. Omkring 17 børn og deres fami-
lier var mødt op med dyr i alle størrelser, va-
rierende fra en stor flot ridehest, over ponyer, 
store og små hunde, katte, kaniner, hamstere, 

12 

Børnedyrskue i Freltofte Sanne Rasmussens datter lærer at omgås 
dyr i en tidlig alder. 

Fremmødet var rigtig flot til dyrskuet. 



tudser og insekter. Bedømmelsen blev fore-
stået af Sidse Rasmussen, som udspurgte 
børnene om deres dyrs levevis og vaner. Alle 
dyr var i særklasse og blev hver i sær præmi-
eret med en førstepræmie. Børnene hyggede 
sig på legepladsen eller med en træktur på 
ponyen, og de voksne nød godt af Lene 
Damsgaards hjemmebag og kaffe. 
 
                         -Tekst og fotos: Anders Kjær 
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Børnene blev udspurgt om dyrene, som i 
visse tilfælde dog var mere interesserede i 
alle de lækre kaniner der var i farvandet. 

Legepladsen blev flittigt brugt. 

Den stolte ejer viser præmien frem 

Alle dyre, små som store, fik en flot første-
præmie 
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 Et af Freltoftes kendte ansigter, Karsten 
Lindhardt - er fyldt 70 år. Selv om han har 
været omringet af teologer,( hans far var pro-
fessor i teologi, svigerfaren præst, og såvel 
hans 2 brødre, og den ene af brødrenes kone 
gik præstevejen (hun er nu biskop efter sin 
mand, Jan Lindhardt), stod det ikke skrevet i 
stjernerne, at Karsten skulle gå i den teologi-
ske retning. Karsten var stærk af fysik og ka-
rakter og valgte at blive murersvend med 
henblik på en arkitektuddannelse.  
    Efter flere års hårdt arbejde som færdig 
svend bl.a. i Grønland vandt Karsten Lind-
hardts lyst til at kommunikere og meddele 
sig over arkitektdrømmen, og med fritidser-    
faring indenfor bokseverdenen var han fit for 
fight og med polemisk vid rede til ethvert 
godt verbalt slagsmål.  
    Han blev derfor i 1967 journalistelev på 
Fyns Tidende, og senere hårdtslående kam-
pagnejournalist på Ekstrabladet. I 1982 jour-
nalist på Danmarks Radio, derefter redakti-
onschef på Aller Press - og i 1985 på BT. Si-
denhen bureauchef og chefredaktør på Nord-
foto (i dag Scanpix) 1990 og 10 år frem.  
    Arbejdet som kritisk journalist giver både 
venner og fjender, og det lever Karsten fint 
med, men venner er nu sjovere. Dem kan 
man spise et godt måltid eller drikke kaffe 
med, og en kop kaffe har Karsten altid tid til. 
Det ved alle, hvis vej falder forbi. 
    Den teologiske familiearv rumsterede dog 

stadig i baghovedet og for få år siden blev 
han valgt ind i menighedsrådet og viste sig 
som formand som en sand stridsmand for 
Herren.  
    Her var der vist behov for oprydning og 
det blev der.  
     Han har gennem årene skrevet 29 bøger; 
været redaktør på Svikmøllen, været medstif-
ter af Sleipner, den nu hedengangne Freltofte
-vindmølle, været medstifter af og næstfor-
mand for Freltofte Fælled og gennem flere år 
redaktør af Fælledbladet, hvor succesen kun-
ne måles i et abonnenttal der i denne periode 
nåede op på 276. Senest var han medinitiativ-
tager til at Freltofte fik indført fibernet her i 
2013. Han har gennem årene med vågent øje 
haft fornemmelse for at hjælpe sine medmen-

Tekst: 
Claus Arentoft 

Karsten Lindhardt 70 

Pressefotograf og billedchef, i Berlinske 
Media Bax Lindhardt fotograferede sin 
gamle far på Mosevej 1 et par dage før han 
fyldte 70 år. 



nesker med råd og dåd. Man kan til fulde si-
ge at han er sine venners ven og sine fjenders 
fjende. 

    Karsten og hans hustru kom til byen, nær-
mere sagt Mosevej 1 i maj 1971. Ejendom-
men som de stadig bor i var bygget 1776 og 
den har siden gennem årene haft brug for en 
kærlig hånd og har gennemgået en række 
større restaureringer.  
    I de første mange år arbejdede Karsten 
som journalist i København og var kun hjem-
me i weekenderne, hvor han straks trak i mu-
rer tøjet og udnyttede sin tidligere uddannel-
se som murersvend. Først på sin egen ejen-
dom og sidenhen hjalp han af et stort hjerte 
naboer og venner i lokalsamfundet. Et af ek-
semplerne kan ses i den flotte brostensmur 
og brolægningen Freltoftevej 36, hvor Kar-
sten både var murer og sjakbajs for underteg-
nede. 
    Der var kvalitet over arbejdet, og såvel 
hans eget hus, som diverse mure, gulve, bro-
lægninger m.m. hos andre, står stadigt flot og 
bærer vidnesbyrd herom.  
    Familien på Mosevej har frembragt 2 kvik-
ke børn, og det kommer da heller ikke fra 
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KL rettede i 2004 stuens skæve vægge op i det gamle bondehus fra 1776. Han svinger sta-

dig murskeen og kalkkosten. 

Politikens bladtegner Mette Dreyer tegnede 
bladkollegaen med en stor cigar i kæften. 
Da KL holdt op med at ryge for skes år si-

den, fjerne hun cigaren 



fremmede. 
    Han har 3 børnebørn og den yngste, Astrid  
leger han gerne med når chancen er der. 
    Karsten har anmeldt tegneserier og er glad 
for såvel dem, som for jazz og film og er en 
ivrig og dygtig fotograf. Derudover er han 
sammen med hustruen Vibe fast gæst på alle 
de loppemarkeder, de kan nå, og tilsammen 
har de samlet på det meste. 
    Som en ægte præstedatter har Vibe ofte 
korset sig når Karsten med ægte samlerglæde 
bl.a. indkøbte kitsch herunder mangen en 
grædende sigøjnerdreng/-pige som derfor 
smykker væggene i hans værksted. - I stuen 
kommer de ikke og en del af hans impone-
rende samling af håndskårne træfigurer har 
fundet plads i Karstens arbejdsværelse, hvor 
han råder enevældigt. 
    Som for de fleste  af os ægtemænd råder 
hustruen over resten af huset.  
    Udover at lave kaffe har han fravalgt de 
fleste af køkkenets øvrige tillokkelser, ikke 
mindst madlavning og Vibe ville nok også 
hurtigt sejre over ham i en evt. kvalitets-test. 
Til gengæld nyder han meget gerne hendes i 
øvrigt glimrende kogekunst og skulle der 
mangle lidt på det søde område supplerer han 
gerne selv med uofficielle indkøb heraf. Og-
så her besidder han en del ekspertise. 
    Han er i fuld kampvægt og altid parat til 
verbale fægtekampe. Har man en gang kryd-
set klinger med ham husker man hans karak-
teristiske fægtestil, og han har bestemt ikke 

mistet appetitten på livet eller i øvrigt.  
    Vi regner med i mange år fremover at kun-
ne glædes over at se ham i bil i bybilledet. 
                                     

 

KL er godt gift på 42. år med Vibe, men han 
blev tvunget til at begå bigami af barnebar-
net Astrid i august 2011. Hun ønskede tilli-
ge at være brudgommen og klædte ham på 

som brud. 



 

    25 sept. fyldte Ann-Lisbeth Albek Sanvig 
50 år. 
    Lisbeth er født og opvokset i Hjallese. Lis-
beth blev student og overvejede at blive jour-
nalist. Derfor begyndte hun at tage sam-
fundsfag på universitetet men ifølge eget ud-
sagn, havde hun svært ved at holde sig vågen 
under forelæsningerne. I stedet blev hun op-
taget på Det Fynske Kunstakademi, hvor hun 
blev færdig i 1991. Lisbeth blev gift i 1995 
og ægteparret købte den nedlagte Hårslev 
Kro på Nordfyn. 
    Datteren Clara bliver født. Lisbeth arbej-
dede med billeder som hun sælger. Som sup-
plement  havde hun sin egen kunstskole. Lis-
beth bliver skilt i 2003 og hun køber et min-
dre hus i Hårslev til hende og Clara. Som ud-

øvende kunstner var indtægterne ustabile og 
til tider små, så Lisbeth beslutter sig for at få 
et fast job med fast månedlig indtægt ikke 
mindst på grund af ansvaret for Clara. 
    Lisbeth tager en uddannelse som folkesko-
lelærer på Odense lærerseminarium. Får ar-
bejde på Brenderup skole og senere på Mo-
rud skole, hvor hun stadig arbejder. 
    Lisbeth møder Morten i 2007 og de køber 
Freltoftevej 43 i 2010. Samme år bliver de 
gift. 
    Lisbeth er gået ned i tid på lærerjobbet og 
hun har godt gang i malerierne, som hun sæl-
ger i Gallerie Rasmus, der også har afdelin-
ger i Skagen og København. I sin fritid nyder 
hun at arbejde i sin have som bærer tydeligt 
præg af hendes evner ud i farvesammensæt-
ning og komposition. 
 
 

 

Nr. Lyndelse El A/S 
Benny Rasmussen 

 

40 17 45 45 
 

Lumbyvej 56, Lumby 

 

Set og sket  Tekst og fotos: Åge Spejlborg Hansen 

50 års fødselsdag på Freltoftevej 43 



 Naturpleje i bækken 
 
    Hvor bækken fra mosen går under Mose-
vej ved Poul og Astrids hus Mosevej 7 har 
der i den senere tid været gravemaskiner på 
arbejde. 
    Årsagen er en EU vandmiljølov som skal 
beskytte vandløb i landskabet. Den konkrete 
årsag på dette sted har været, at bækken har 
været ført i rør langs hele Poul og Astrids 
grund. Når der er lange rørføringer vil fiske-
ne ikke svømme igennem. Det er der nu rådet 
bod på, så nu kan fiskene passere frit frem og 
tilbage i bækken. 

 

Set og sket  Tekst og fotos: Åge Spejlborg Hansen 

Fiskene kan igen finde vej til Vindinge å's 
udspring 

Oles nye autobil 

nu garage har med stil 
 
    På Langagergyden 32, Lumby, hos Ole og 
Margit er der bygget ny garage ved bopælen. 
Den flotteste i miles omkreds. Der er selvføl-
gelig fjernstyret portautomatik. 
    Garagen har eget varmeanlæg fra separat 
varmepumpe. I den bagerste afdeling er der 
værksted og desuden en lejlighed til pointe-
ren Kiri med egen hundedør. 
    Samtidig er Ole og Margit ved at planlæg-
ge en større ændring og udvidelse af havean-
lægget bag garagen. Det er Margit, der står 
ved garagen og som mange sikkert kender fra 
hendes mangeårige pædagogiske virke i Nr. 
Lyndelse Børnehave. 

 

Margit foran den nye flotte garage 



 Dødsfald 
    8. september døde Egon Henriksen, Linde-
gaard, Langagergyden 20, Lumby. Han blev 
86 år. 
    Dødsfaldet kom uventet uden forudgående 
svaghedstegn i forbindelse med et højskole-
ophold på Bornholm som han og Johanne 
deltog i. 
    Egon og Johanne har boet i Lumby siden 
1960 hvor de købte gården i Lumby. 
En fyldt kirke til begravelsen i Nr. Lyndelse 
kirke d.19. september vidnede om stor berø-
ringsflade med familie, naboer og venner. 
Også fælleden har nydt godt af Egon og Jo-
hannes selskab bl.a. i forbindelse med Skt. 
Hans fest. 
    Egon og Johanne fejrede i maj deres dia-
mantbryllup, hvor Egon til Fælled Bladet gav 
udtryk for sin taknemmelighed med det gode 
samliv med Johanne gennem årene. 

 

Set og sket  Tekst og fotos: Åge Spejlborg Hansen 

Egon Henriksen 



    Jeg kører ad Mosevej og helt ud til enden, 
hvor Mosevej bliver til markvej, som jeg føl-
ger til jeg ankommer til gården Søbylund 
med de talrige og store avlsbygninger, hvor 
Anders Ditlev Pedersen og hans familie bor. 
    Formålet er at beskrive lidt om tilværelsen 
for Anders som driver et moderne landbrug, 
hvor der produceres fedekyllinger i stordrift. 
    Anders og hans to ældre brødre er født på 
gården der i starten var på 4 ha. Udover tradi-
tionelt landbrug blev der afprøvet forskellige 
muligheder inden for fjerkræ. Bl.a. ænder og 

kalkuner. Anders fortæller at de havde ruge-
maskiner og også slagtning i kælderen til 
stuehuset. Der lugtede ikke altid helt godt. 
   I familien blev der lagt vægt på hårdt arbej-
de, at kunne se muligheder og godt køb-
mandskab, og der blev ikke givet ved dørene 
igennem Anders's opvækst eller ungdom. 
    Anders blev i 1989 gift med Gitte der er 
hjemmesygeplejerske og de har sammen 3 
børn på 18, 22,og 24 år som alle er under ud-
dannelse: gymnasium, læge og dyrlæge. 
    I 1992 overtog 30 årige Anders gården ef-
ter sine forældre. Han ville gerne have over-
taget gården tidligere, men det var hans far 
ikke indstillet på. Efter landbrugsuddannel-
sen tog Anders derfor en revisoruddannelse 
og arbejdede efterfølgende med regnskaber i 
gartneribranchen. 
    I 1988 gik det op for hans far at sønnens 
karriere gik i en anden retning end han synes 
var passende og foreslog at leje noget af jor-
den ud til Anders som han drev sideløbende 
med sit revisorjob. Det år byggede han også 
sin første kyllingestald. 
    Da Anders overtog gården var den vokset 
til 60 ha og i dag er arealet på 270 ha. Sene-
ste tilkøb er Lumbygård. Børnene smiler lidt, 
når Anders omtaler jordstykker efter de ejere 
som var i hans barndom. Markerne har in-
ternt navne som f.eks. Asgers, Godskes, Em-
mys og gårdnavne. 
    Anders har dog ingen planer om væsentli-
ge udvidelser da jordtillægget er i harmoni til 
den produktion han har af fedekyllinger. 
    I de 4 stalde på 1600 m2 i snit, bliver der 
produceret 120.000 slagtekyllinger 7,5 gange 
om året. De ankommer fra rugeri som dag-
gamle og sælges 5 uger senere, hvor de vejer 
ca. 2 kg. Derefter bliver staldene tømt for 
gødning, vasket og desinficeret. Så bliver 
staldene varmet op til 35 gr. og en ny cyklus 
begynder. 
    Der er mange ting der skal fungere opti-
malt for at produktionen bliver vellykket. 
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Tekst og fotos: 
Åge Spejlborg 

Anders på Søbylund 

Anders på Søbylund 



F.eks. varme, lys, fugtighed, ventilation, strø-
else og foder, 
    Varmen kommer fra 3 halmfyr. De dag-
gamle kyllinger skal have en staldtemperatur 
på 35gr.  men ved slagtevægt kan de klare sig 
med 17gr. Lys og mørkeperioder reguleres 
automatisk, ventiler og ventilatorer sørger for 
stor luftudskiftning der også har til opgave at 
holde fugtigheden nede. Den brugte varme, 
fugtige luft bliver blæst ind i enorme genvin-
dingsanlæg som opvarmer den friske ind-

blæsningsluft. 
    I en blandecentral tilføres hel hvede til det 
indkøbte kyllingefoder, hvorfra det via rørsy-
stemer føres til fodertrugene. Strøelsen består 
af finsnittet rapshalm. Tidligere har der været 
brugt spagnum eller træspåner, men disse 
produkter er steget i værdi så Anders gik 
over til at bruge rapshalm i stedet. Derved fik 
den værdiløse rapshalm pludselig god værdi. 
    Generelt er der på gådens marker en meget 
stor egenproduktion af materialer til brug i 
staldene. Hvede til foder, byg og raps går dog 
til salg. Rapshalm til strøelse. Halm fra korn-
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En af staldene på Søbylund 

El. solpaneler på stalde 



produktion til varme. Kyllingemøg bruges 
som gødning på markerne, hvorpå en ny cy-
klus starter. Staldgødningen har højt indhold 
af kali og fosfor. Men det er nødvendigt at 
supplere med indkøbt kvælstof. 
    Anders interesserer sig også for alternativ 
energi. Har i 15 år været ejer af en 600 KW. 
vindmølle der står på ”Godskes” mark nær 
gården. Sidste tiltag er et 500 KW solcellean-
læg opsat på staldbygningernes tage. 
    Når jeg går rundt på gården kan jeg ikke 
undgå at blive imponeret over de avancerede 
systemer og enorme maskiner der er på en 
moderne gård. 
    Anders selv gør ikke meget væsen af sig 
selv. Faktisk lidt stille og tilbageholdende. 
Men tag ikke fejl. Under overfladen gemmer 
sig en ambitiøs , innovativ og stålsat vilje til 
at bevise at ting kan lykkes. 
    Anders siger selv, at han i sin ungdom føl-
te at blive lidt udsat for bemærkninger som:" 
Det kan du ikke. Det kan ikke lade sig gøre. 
Det går aldrig godt." Disse udsagn har været 
en medvirkende årsag til Anders's ønske om 
at bevise det modsatte. 
    Jeg må konstatere at beviset er tungtvejen-
de i Anders's favør. 

    Anders kan godt lide at gå på jagt men la-
der dog i dag mest andre om at skyde. I ste-
det spiller han fodbold i den lokale fodbold-
klub. 
    Anders har ingen forventninger til fremti-
den om at nogle af børnene vil overtage går-
den. Han har heller ikke forventninger eller 
ønsker om jordomrejser eller ekstravagant 
livsførelse selvom det er en oplagt mulighed. 
    Han vil leve stille og roligt og drive gården 
så lang tid som helbredet tillader det og glæ-
de sig over dagliglivets udfordringer. 
    Hermed tak til Anders for et lille indblik i 
hans virksomhed og liv. 
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Varmeværket 

Ventilation og varmegenvindingsanlæg 



 

12 



    Dette er første afsnit i den lille klumme vi 
fremover vil skrive her i bladet om vores ha-
ve i Freltofte. Om årets gang i haven, om vo-
res havedesign, m.m. Vi har bosat matriklen 
siden foråret 2009 (hvor vi med det samme 
også kastede os ud i at ændre haven), og er 
nu i fuld gang med at færdiggøre det grund-
læggende haveanlæg. Ikke at man bliver fær-
dig på noget tidspunkt, da der altid vil være 

forandringer i en have, og lyst til at ændre på 
elementer. Men det grundlæggende rids er vi 
ved at færdiggøre her i efteråret/ vinteren 
2013/14. 
    Vi startede på næsten bar bund i 2009, da 
vi overtog en græsplæne, et par troldhassel, 
og enkelte planter i et bed ved terrassen. 
Imellem gårdens fire bygninger, var der den 
klassiske plads med pigstensbelægning brugt 
til parkering og kørsel som det hører sig til 
på de fleste gårde. Og så et par højbede med 
hindbær og nogle græsser og en hyggekrog. 
Men for havemennesker som os, havde vi 
brug for noget mere. Derfor startede vi alle-
rede første år med at plante nyt og tænke tan-
ker om hvordan vi kunne se haven udformet i 
fremtiden. 
    Det er jo næsten altid sådan, at haver æn-
drer sig så snart der kommer nye ejere til et 
hus. Nogle er til køkken og nyttehaver, andre 
til græs og boldspil, og så er der os som er 
havetosser der gerne vil have en bestemt stil i 
haven. Når andre kommer efter os om mange 
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Haven i Freltofte 

Tekst og fotos:  
Morten Albek 



år, vil haven med stor sandsynlighed ændres 
igen, til det ene eller det andet. 
    Det kræver at man bor nogle år på sit sted 
før man lærer stedet at kende og får fornem-
melsen af hvordan haven kan indrettes. Der-
for synes vi også det er bedst at se tiden an 
før man lægger sig fast på den havestil man 
ønsker. Nu er vi så på femte sæson på ma-
triklen, og har endelig fundet frem til den 
grundlæggende stil i haven. 
    Til foråret starter vores sjette sæson på 
matriklen, og vi er i fuld gang med at indrette 
haven som vi har drømt om den skal se ud. 
Haver kan anlægges på mange hundrede for-
skellige måder, afhængig af interesse, prakti-
ske hensyn og æstetiske ønsker. Vi har en 
grund som kan opdeles på flere måder, og det 
giver mulighed for at lave de haverum vi har 
lyst til. Lisbeth har f.eks. en stor forkærlig-
hed for den engelske havestil, og jeg har en 
interesse i den japanske have. Begge havesti-
le benytter sig af opdeling af haverne i rum, 
som skaber større oplevelser at gå rundt i end 
en åben have hvor det hele kan ses fra et 
sted. En af grundforskellene på havetyperne, 
er at den engelske havestil fordrer symmetri 

mens den japanske kræver asymmetri. 
    Den forreste del af haven, der nu består af 
stauder, æbletræer og pergola, er ved at gen-
nemgå en omfattende forandring i retning af 
en mere engelsk havestil. Først blev der etab-
leret almindelige organisk formede staudebe-
de dengang vi flyttede ind, men i år fandt vi 
frem til at haven vil fungere meget bedre og 
fremstå klarere i tydeligere engelsk havede-



sign med grusstier og opdelte rum med hæk-
ke. Efteråret er derfor gået med at omlægge 
et større stykke foran hovedhuset med grus-
stier og geometrisk opdelte bede. Stauder er 
blevet delt i september og oktober, mens jor-
dens varme endnu er så høj at rødderne vok-
ser selvom den del af planten, som er over 
jorden, er på vej i dvale inden vinteren. Inden 
vinteren sætter ind skal grusstierne færdiggø-
res, så vi er klar til foråret. 

Vil I følge mere med i haven, har vi etable-
ret en lille blog med fotos som findes på 
adressen www.haven-i-freltofte.com 



Den dejlige Black Mountain Ranch  for 
enden af 25 kilometer grusvej.  På hesteryg i Rocky  

Mountains 
Tekst og fotos: Lars Toftdahl 
 

Når man kører forbi vores ridebane på Grøn-
mosevej ser man os på vore amerikanerheste 
med westernsadler iført cowboystøvler og store 
sporer. Jo der er nok lidt John Wayne flair over 
det og ikke mindst hvis vi har taget lassoen 
frem og øver lidt med den. Men det kan jeg for-
tælle meget mere om en anden gang.  Denne 
gang har jeg ladet mig inspirere af de fotos jeg 
så igennem da jeg ryddede op i computeren. 
Tilbage i 2005 begyndte vi at se på hvorledes 
ferien skulle være i 2006. Turen skulle gå til 
”Country USA” som shu-bi-dua sang det i Karl
-Oskar på 6eren.  Vi ville besøge vor familie i 
Iowa og en tur forbi American Paint Horse 
World Show der afholdes i Fort Worth, Texas.  
Tiden mellem disse to ting skulle tilbringes på 
en hesteryg. 
Flyver fra Kastrup via Amsterdam til Minnea-
polis og retur: Check. Leje Bil fra Minneapolis 
til Dallas: Check. Fly fra Dallas til Minneapo-
lis: Check. Hotel i Minneapolis: Check. Kon-
takt og aftale med familien: Check. Hotel i Fort 
Worth: Check. 1 uge på hesteryg: Øh. 
Men godt vi har internettet.  Guest Ranches of 
North America har en rigtig god hjemmeside. 
Her fandt vi frem til Black Mountain Ranch, 
ved McCoy i Colorado. Den er medlem af The 
Dude Ranchers’ Association så der kunne for-
ventes en rimelig god garanti for at alt ville væ-
re som forventet og lovet. Marchruten var altså 
klar. Kastrup-Amsterdam-Minneapolis-Des 
Moines-McCoy-Fort  Worth-Dal las -

Minneapolis-Amsterdam-Kastrup.  Foruden 
flyturene ville det betyde en køretur på rundt 
4500 km. 
Den 21. juni ankom vi et halvt døgn forsinket 
til Minneapolis hvor vi hentede vores lejebil. 
En bil uden nummerplade med en lap i bagru-
den. Bilen var funklende ny, så man havde ikke 
haft tid til at sætte nummer plader på. Den hav-
de aldrig gået i Danmark, men derover No Pro-
blem. Vi fik besøgt vore slægtninge i Des Moi-
nes, Iowa, og begav os ud på interstaten mod 
Colorado og Rocky Mountains. Vi stoppede i 
Kearney, Nebraska og Silverthrone, Colorado 
inden vi nåede til McCoy. McCoy er egentlig 
ikke en by, det er bare en samling nogle få huse 
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på en støvet grusvej ved siden af en hovedvej. 
Fra McCoy og ind til Black Mountain Ranch 
var der 25 kilometer lang markvej. Vi var altså 
temmelig langt ude på landet/ oppe i bjergene. 
Selvom GPS’en havde opgivet, fandt vi dog 
frem.  Der var ret så mennesketomt. Vi fandt 
saloonen og her var der en sød ung pige der hil-
ste os varmt velkommen.  Hun havde gættet at 
vi var det danske par der ville komme en halv 
dag forskudt i forholdt til de fleste af de andre. 
Ret havde hun. Vi fik forklaret hvilken bunga-
low og hvilket værelse vi skulle havde. Nøgle 
fik vi ikke men den sad vel i døren. 
Det var ikke uden grund, at vi ikke fik en nøgle. 
Vi fandt vores værelse og forklaringen på det 
med nøglen. Der var ingen lås i døren. Det var 
der i øvrigt heller ikke i de andre værelser. Tja 
betyder heller ikke meget når nærmeste nabo er 
15-20 kilometer væk. Vi fandt hurtigt ud af at 
her kunne og ville man stole på hinanden. I sa-
loonen var der oplagt meget høflig selvbetje-
ning. Der lå en skriveplade med vort navn på 
listen. Man skrev selv det på listen man tog i 
baren. Den lille butik med tøj, tandpasta og sæ-
be blev drevet efter samme princip. 

Man havde advaret os om at når vi kunne høre 
den store ståltriangel så var der mad i spisesa-
len. Den meget afslappede og familiære tone 
blev også genspejlet ved spisetiderne. Uanset 
om det var ved et lejerbål eller i spisesalen, så 
var princippet det samme. Vi sad mixet, perso-
nale, gæster og nationaliteter på kryds og tværs. 
Maden var helt fantastisk, absolut på stjerne 
niveau.  Afvekslende, ærkeamerikansk og alli-
gevel med et internationalt præg.  Første tur 
med Scout, Joans hest og Tonto, som min hed, 
gik op til en flot sø. Her var der store bagte kar-
tofler, steaks af enten kylling eller okse på lejer-
bålet. 
Efter den fine start med en rolig og hyggelig tur 
hvor vi lærte de andre gæster bedre at kende, 
blev det bare bedre og bedre. Naturen var helt 
enestående. Skove, bjerge, åbne højsletter, 
græsgrønne skråninger og et spændende dyre-
liv. Vi havde nogle fantastiske ture rundt om 
ranchen. Nogle var bare på et par timer, andre 
tog det meste af dagen. Wranglerne hjalp med 
hestene, guidede på turene, passede på at tempo 
og terræn var tilpasset gæsternes formåen. For 
det meste gik det godt, men der var nu nogle 
stykker der faldt af i ny og næ. Skal jeg være 
helt ærlig, så satte den gruppe vi var sammen 

Vore cowboys kommer hjem efter et cattle-
drive.  



med rekorden for flest tabte ryttere. 
En familiefar fra Maine var nok den mest uhel-
dige. Da han var nede og bide i græsset for 3. 
gang var det slut. Der røg et par ribben. Men 
det skal med til historien, at han var uden nogen 
som helst evne til at holde sig på en hest. Bal-
letinstruktøren fra London der var rejst over 
med sin dressurridende datter havde fået 3 ti-
mers undervisning ind de landede i Denver. 
Også hun måtte ned og hilse på græssets rød-
der. Heldigvis uden skader.  Fængselsinspektø-
ren fra Wales (UK) havde taget sin far med. 
Hun skulle lige lidt væk efter skilsmissen. De 
var begge habile ryttere og så kunne de tåle de 
våde vare i saloonen. Præcis som man ville for-
vente det. 
En High school lærer fra Californien havde 
lavet en lang liste med ting han ville gøre i sine 
8 ugers sommerferier. Dette år var turen altså 
nået til ranchferien. En stor solid mand med et 
godt vingefang. Det opdagede vi da Joans hest 
væltede det lille træ den stod bundet til da vi 
var på toppen af Black Mountain. Den gjorde 
som heste normalt gør, flygtede fra det træ der 
var på vej ned over den. Men vor store rolige 

lærer greb fat i den lige før den forsvandt ned af 
bjergsiden. Turen op på toppen af Black Moun-
tain var ganske hård. Til fods tror jeg ikke vi 
havde klaret det så godt som på hesteryggen. 
Det havde derfor ikke været sjovt for den wran-
gler der måtte aflevere hesten til Joan og tage 
turen ned til fods. 
Vi var en gruppe på i alt 34 personer. Ranchen 
havde plads til maximalt. 40 personer. Persona-
let der servicerede os udgjorde en stab på 15 

En high-school lærer fra Californien og en 
balletdansers datter fra London ved  lejrbålet 



dedikerede personer. Chefen, hans bror og 5 
andre familiemedlemmer var den faste stab. De 
sidste 8 var der bare i sommer sæsonen og kom 
fra alle mulige pladser i USA. De var typisk 
studerende der på den måde betalte for uddan-
nelsen på universitetet eller lignende.  Dette 
sammen med den typiske amerikanske gæstfri-
hed skabte en meget familiær og afslappende 
tryg stemning. 
Et highlight på turen var naturligvis overnatnin-
gen i teltlejeren midt oppe i bjergene. Det var 
efter turen på Black Mountain at vi red ned til 
teltlejeren. Her kunne vi så opleve lejerbåls-
stemning som man forestille sig det fra de ame-
rikanske film. Fantastisk god mad lavet over 
bålet, overnatning i sovepose under åben him-
mel eller i telt og selvfølgeligt historier fortæl-
ling i skæret fra et knitrende bål. Beviset på den 
meget afstressende virkning denne overnatning 
oppe i bjergene havde, kom fra en sygeplejeske 

på Manhattan. Hun var over-
sygeplejerske på en afdeling 
for cancerramte børn uden 
håb om helbredelse.  Hun 
havde i de 7 år hun hidtil hav-
de arbejdet på afdelingen al-
drig kunne sove mere en 2 
timer adgangen uden at våg-
ne. Fik hun sammenlagt 5-6 
timer på en nat var det et mi-
rakel. Hun lagde sig i teltet kl. 
halv ti om aftenen og vi måtte 
vække hende kl. ni næste 
morgen. Med andre ord en 
fantastisk terapi.  Hun er nu 
fast gæst på BMR hver år. 
 Der var selvfølgelig også 
andre aktiviteter end bare rid-
ning. Revolver- og riffelskyd-
ning efter lerduer og skiver. 
Swimmingpool og hot tubs til 
at slappe af i. Fiskesøer for 
dem der ville det. Riverraf-
ting og en tur til rodeoet i 
Steamboat Springs. Om afte-
nen var der dømt hygge i sa-
loonen hvor der også var ar-
rangeret lidt underholdning 
med lokale musikere. 
Et andet highlight på ranchen 

var et cattledrive. Ranchen havde en flok kvæg 
på godt 130 stk. Disse, eller rettere sagt en del 
af disse blev en gang om ugen hentet ned til 
ranchen for lige at blive set efter, samt for de 
små kalves vedkommende brændemærket. En 
af dem der glædede sig allermest til dette var 
”den blinde jæger”. Han var selvfølgelig ikke 
blind. Men denne familie far fra Chicago var 
passioneret jæger, til trods for at han var totalt 
farveblind og så alt i grågrønne toner. Men i 
landet med de ubegrænsede muligheder åben-
bart ikke noget problem. 3 hold var redet ud i 
hver sin retning for at finde det fritgående 
kvæg.  Vor hold var heldige og fandt den godt 
20 km fra ranchen. Det blev altså et hårdt styk-
ke arbejde at få dem hjem til ranchen. Det var 
en træt men lykkelig gruppe der kom hjem med 
kvæget. 
Alt i alt fik vi en helt fantastisk uge på Black 
Mountain Ranch. Kvaliteten var i top, maden 
fantastisk, vi var sammen med mange forskelli-
ge og utroligt hyggelige mennesker. Det var 
ferie på den bedste måde. 
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Er der noget bedre end en ridetur i Rocky 
Mountains. 



 

Nr. Søby Løberne 

 
I foråret 2013 startede der et løbehold op i 
Nr. Søby. Nr. Søby Løberne kalder de sig. 
Kathe og Bo Thuelund og et par gode na-

boer Ghita og Palle kunne se, at der mangle-
de løbevenner i byen og omegn, så i stedet 
for at løbe alene,, blev der startet et hold op i 
foråret med start fra Trekanten i Nr. Søby.  
    Der blev delt sedler ud til ophæng i div. 
indkøbssteder. Stor var spændingen til den 
første løbedag, om der kom nogen der ville 
løbe sammen på faste tidspunkter. 
     De kunne ånde lettet op, for der stillede 
ca. 65 op til start . 
    Der blev senere oprettet lidt mere faste lø-
behold som blev til 6 inddelte hold: 
 
1:  Intervalgang på 3,5  - 4 km.  
2:  Et gå/løbehold for lettere skadede og          
 nystarter, hvor der bliver gået/løbet 
 ca. 3 - 4 km.  med gennemsnitfart på 
 7.30 - 8.00  min/km.  
3:  En gruppe med 7 min/km, med en lø-
 belængde på ca. 5 km.  
4:  En gruppe med 6,30 min/km, med en 

 løbelængde på ca. 5 km.  
5:  En gruppe med 6 min/km, med en lø-
 belængde på ca. 5 - 6 km. 
6:  Og en lidt selvstændig gruppe der lø-
 ber fri hastighed og længde. Typisk 
 stærkere end 6 min/km.  
Det er selvfølgelig muligt at rykke op/ned på 
det hold som man befinder sig bedst på. 
 
    Der blev lavet forløbere med løbeveste 
med min/km skrevet på ryggen. De har an-
svaret for ruteplanlægning og hastighed.       
Det første motionsløb Nr. Søby Løberne del-
tog i, var Langesøløbet sept. 2013, hvor der 
var lavet nye løbetrøjer med sponsorat fra 
Skorstensfejeren, Nr. Lyndelse, Møbelpol-
streren, Nr. Søby og Løbeeksperten, Odense 
I efterår/vintermånederne er der start fra 

konfirmandstuen i Nr. Søby kirke, med start  
Kl. 18.00 
Det er gratis at være med til at løbe sam-

men med Nr. Søby Løberne. 
Alle er velkommen til at deltage i 5 km. 

Nr. Søby Nytårsløb. Start den 31 dec. kl. 
10.30 ved konfirmandstuen, Præstegården 
Nr. Søby 
                                                   -finn ekelund 

Nr. Søby Løberne  vise de nye klubtrøjer frem , inden Langesø løbet sep. 2013 
Foto: Finn Ekelund 
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Æblemost på en solskinsdag        
Tekst. Svend Johnsen    Foto: Britta Kruse 
    Den sidste søndag i september havde Fælleden arrangeret presning af æblemost for med-
lemmer og andet godtfolk hos Nina og Kurt på det sædvanlige simple, men effektive produk-
tionsanlæg. 
    Det er et af de arrangementer, der plejer at være et tilløbsstykke, men trods annoncering af 
arrangementet i Fælled Bladet og diverse medier samt skiltning på strategiske udvalgte ind-
faldsveje, var deltagelsen i år ikke overvældende.  


