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Nu har foråret banket på. Havefolket har 
været i gang, indtil man blev stoppet af et 
forbipasserende snevejrstilstand, men vi 
fik da de rigtige gode solskinsdage her i 
påsken med de rigtige forårstemperaturer. 
 

!!!"
"

Generalforsamlingen 2003 
blev afholdt i garagen hos Svend Johnsen 
Mosevej 14 den 29. Marts 03. 
Formanden Hans berettede levende om 
alle de mange aktiviteter i det forgangne 
år såsom: arbejdsdag, nattergaletur i mo-
sen, Freltofteløbet, Freltofte Open, sports-
dag, dragedag og loppemarked og Crazy 
Day. Beretningen blev godkendt. 
Lodsejerens hjertesuk går ud på at der 
ikke bliver tilstrækkeligt ryddet op efter 
børnebesøg på fælleden, men en ros til 
plæneklipperne. I år vi der stå en lille ha-
vetraktor til fri afbenyttelse på Fælleden, 
men husk at tage benzin med hjemmefra 
(Oktan 95 blyfri) 
Regnskabet blev godkendt uden de sto-
re armbevægelser. 
Budgettet blev også godkendt, hvor der 
blandt andet er blevet foreslået at der skal 
købes et flytbart læhegn til at sætte op 
omkring legehuset. 

"
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Bestyrelsen for Freltofte Fælled er 
sammennsat sådan: 
Formand                Hans Tophøj Bork 
Næstformand         Christian Hansen 
Kasserer                Birgit Knudsen 
Sekretær               Svend Johnsen 
                            Kurt Bager 
Suppleanter: 
Benni Nielsen    
Jens Ole Storm  
 

!!!"
                       

Fremtidige aktiviteter i 2003: 
3. maj     Arbejdsdag herunder skal vi la-
ve en plæneklipperturnus ordning.
(Arbejdsdagens aktiviteter bliver beskrevet 
senere i bladet) 
23. maj    Nattergaletur til mosen. En tur 
på et par timer. Medbring praktisk tøj, ter-
mokanden og en bid brød. Jens Ole Storm 
står for turen i år. Vi starter på Fælleden. 
30. maj    Freltofteløbet, ”Søsted rundt” er 
på ca. 5 km.  Alle er velkommen med bar-
nevogn, cykler og løbesko. Det hele bliver 
afsluttet med fællesspisning. Tilmelding 
nødvendigt til Britta Kruse, af hensyn til 
siddepladserne.  
tlf.: 65901947 (se mere et andet sted i 
bladet) 
5. juni      Grundlovsdag/Freltofte Open. 
Her er det Freltofte Fælled officielt åbner 
for året. (div. Aktiviteter) 
"

Livet er kort, 
men et smil 

er kun 
et øjebliks umage 

 



16. aug. om formiddagen ”Tour de 
Freltofte” er et cykelløb for børn, opdelt i 
2 etaper, et på tid og et på hastighed. 
Tilmelding til Svend Johnsen 65902575 
Samme dag kl. 13 er det sportsdagen 
det gælder, hvor alle har chancen for at 
blive mester i petanque, fodbold, rundbold 
eller tossing the caper. Sportsdags 
tilmelding til Kurt Bager på tlf:  65901020 
Om aftenen bliver der ”store  
ædegilde” tilmelding til Birgit Knudsen 
tlf: 65902347  
13. sept. Crazy Day er ikke helt planlagt 
endnu, men et forslag kunne være at vi 
lavede en middelalderdag hele dagen med 
div. aktiviteter for børn og voksne 
(bueskydning, mad over åben ild osv) 
Efter sommerferien vil der også blive 
en vandretur i en anden retning. Det 
bliver Åge Spejlborg der står for dette, 
men mere om turen i næste nummer af 
bladet. 
5. okt. Dragedag hvor Freltofte Fælled 
også lukker og slukker for dette år. 
Hvis der er spørgsmål ang. dragedagen 
bedes de stillet til Finn Ekelund. 65902501 
Den sidste søndag i hver måned vil 
der blive børnetræf på fælleden i 
tidspunktet fra kl. 10-?  Kontakt Jane tlf: 
65901621 eller Mette tlf: 65902705 
Se mere andet sted i bladet. 

 Freltofte løbet den 30. maj 2003: 
 

Sidste år tog løbeklubben initiativ til at la-
ve et Freltofte løb hvor turen gik den 
sædvanlige rute gennem Søsted til Lumby 
og hjemad over bakken. En tur på ca. 5 
km. Det blev en rigtig dejlig tur for folk i 
alle aldre, selv hunde og børn i barnevog-
ne og cykelstole tog turen rundt. Der var i 
Søsted indlagt et lille forplejningssted og 
mon ikke også snakken gik på turen rundt 
(som den jo plejer!!). En meget hyggelig 
og selvfølgelig sund oplevelse. Efter løbet 
mødtes vi til et lækkert bord med med-
bragt mad.  
Vi gentager succesen igen i år og løbet 
starter kl 16.00 fra Fælleden.  
Af hensyn til den efterfølgende fællesspis-
ning vil vi gerne have en tilbagemelding 
om hvor mange der ønsker dette 
(afklaring af hvor meget husplads vi skal 
skaffe!!). Ring besked til Britta tlf: 
65901947 hvis du/I vil spise efter løbet. 
Selve løbet behøver man ikke tilmelde sig. 
Man behøver altså ikke bruge undskyld-
ningen om at man ikke kan løbe: snup lø-
behjulet, rulleskøjterne eller cyklen og 
mød op til en frisk oplevelse med nabo-
en!! 

!!! 
 

Børnetræf sidste søndag i hver måned for 
småbørnsfamilier og andre interesserede. 
Familien på Freltoftevej 5 vil gerne mødes 
med andre småbørnsfamilier, så derfor vil 
vi opstarte lege hygge søndage Sidste 
søndag i hver md. fra kl. 10-? 
Mød op på Fælleden, så vores børn kan le-
ge sammen og lære hinanden at kende. 
Måske  bliver der skabt varige venskaber. 
Mød op så vi voksne også kan få et 
par hyggelige timer. 
Første lege-hygge-søndag er den 27. april 
Hilsen Oliver, Filip, Bjarne og Jane 
Andre søndags træf: 25 maj, 29 juni    
27. juli, 31. august, 28. sept, 26. okt. 
Brug evt. opslagstavlen til yderligere 
information. 

Petanque-spille-aften.  
Tør du møde op og risikere at få bank i 
petanque? 
Ægtefællen er god nok at spille imod, 
men det er nu mere spændende også at 
spille mod andre. Derfor foreslår vi at 
mødes på fælleden, sidste torsdag i  
måneden, til fælles petanque udfordring. 
Vi starter d. 27. maj kl. 19.00 og     
mødes sommeren igennem.  

Vi ses, hilsen Poul Bent og Astrid 

Ting der skal laves før arbejdsdag. 
1.  Klatretræ saves til brænde (Kim) 
2.  Slå det høje græs (Svend)  
3.  Brænde halm af (Ole og Hans)  
4.  Fjerne muldvarpeskud på banen 
(Bjarne og Christian) 
Ting der skal laves på arbejdsdagen 
den 3. maj  2003  Kl. 10.00 
1.  Læhegn sættes op   (Poul) 
2.  Bord/bænk skal behandles (Kurt) 
3.  Flagstang skal behandles  (Finn) 
4.  Klatrestativ opsættes (Benni) 
5.  Ekstra sider på petanquebanen  
     (Hans og Finn) 
6.  Etablere småbørnsareal og indkøb 
     (Trine) 
De personer der står i parentes er 
tovholdere, som selv sørger for behø-
rig medhjælp til de valgte opgaver. 

Selvfølgelig kommer vi 
alle til den årlige  

arbejdsdag på Fælleden 
3. maj 

Freltofte Fælleds hjemmeside er 
blevet nydesignet, så nu er det let-
tere at navigere rundt og finde det 
man leder efter. 
 

http://hjem.get2net.dk/freltofte-faelled 
 

Jeres mail adresse sendes til: 
freltofte-faelled@get2net.dk 

 
Så kan vi komme i hurtigt kontakt 
med medlemmerne. 

Hvis nogen skulle være i 
tvivl, så er kontingentet ned-
sat med 50,- kr. til  familie-
pris på 150,- pr. år 
Nu skulle der ikke være nogen und-
skyldning for ikke at indmelde sig, med 
alle de aktiviteter der er. 
Betaling til kasserer Birgit Knudsen,  
Freltoftevej 16  

Indlæg til bladet sendes til:  
Finn Ekelund, Freltoftevej 43,  
Freltofte, 5792 Årslev eller på mail: 
freltofte-faelled@get2net.dk 

God sommer 

Bladet kan også bruges til køb og salg 


