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    Den 17. marts kl. 14 var en række af eg-
nens fremmeste mænd tilsagt til en besigti-
gelse af Freltoftes fælles grusgrav, der ligger 
og putter sig i landsbyens nordlige udkant. 
Fra byen mødte Vagn Aaberg, Åge Spejl-
borg, Kurt Bager og undertegnede, mens mo-
sen lod sig repræsentere af Poul Bent Larsen, 
Svend Johnsen og Anders Pedersen.  
    Kurt medbragte på sin klassiske ekvipage 
(Ferguson med vogn) foreningens to nye 
bord/bænksæt, og jeg havde yderligere læsset 
vognen med en kurv indeholdende kaffe, te 
og brændevin. Således var vi beredte til at 
besigtige og diskutere de lokale forhold. Men 
efter en grundig besigtigelse, en kop kaffe 

med ’sidevogn’ og en kort diskussion, satte 
Anders trumf på – thi han er en handlingens 
mand. Hvorfor ikke gå i gang straks? Som 
sagt, så gjort. Anders hentede sin rendegra-
ver, Poul hentede en motorsav og det nød-
vendige sikkerhedsudstyr, Kurt var allerede 
klar med traktor og vogn, mens vi andre bi-
drog med skovle, beskæreværktøj og almin-
delig håndkraft.  
    Poul gik i gang med motorsaven, og mens 
andre bar fra, læssede Kurt vognen og kørte 
’fraklippene’ hen i en stor bålstak. Det til 
brænde tjenlige træ blev skåret op og smidt i 
bunke. Anders planerede den før så ufrem-
kommelige vej. Han er ret ferm med den ma-
skine. For at få rettet den mest skæve del af 
vejen op, var det nødvendigt at tilføre en del 
materiale fra grusgraven. Der blev naturligvis 
ikke gravet grus, da det er forbudt. Men der 
blev til stor nytte for alle flyttet om på en hel 
del materiale, så alt ligger bedre nu. 
    Selv om ingen havde problemer med at 
holde varmen trods det noget kølige vejr, 
blev der alligevel indtaget endnu en kop kaf-
fe med en forsigtig ’sidevogn’ til. Der var jo 
endnu en del tilbage at udrette, og særligt 
Anders, Poul, Kurt og Åge gik til makroner-

3 

Tekst og fotos:  
Hans Tophøj Bork 

Adgangsvejen er igen farbar. 

Grusgravens  
forskønnelse 



graven så skøn, at der ikke er planer om at 
sætte legehus, gynger eller andre legeredska-
ber op. Der kan blive tale om at sætte for-
skelligt op i forbindelse med aktiviteter. Men 
til hverdag vil grusgraven indtil videre få lov 
at ligne sig selv. 
 

 

ne. Så når I, kære læsere, en dejlig forårs- 
eller sommerdag (fx den 17. maj, hvor Fælle-
den holder picnic på stedet) går en tur og be-
sigtiger grusgraven, må I sende dem en ven-
lig tanke. I hvert fald er adgangsforholdene 
stærkt forbedrede, sådan at alle har mulighed 
for at nyde det særlige stykke natur, der gem-
mer sig i grusgraven. 
    Foreløbig står der to dejlige bord/bænksæt, 
og nogle affaldsstativer er på vej til at blive 
sat op, så vi kan hjælpe hinanden med at hol-
de området pænt. Umiddelbart er selve grus-

Grusgraven skal nok i fremtiden danne rammen om mange hyggelige arrangementer. 
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    Den 14. april var der søndagshygge hos 
Ole og Gitte for egnens beboere. Mange be-
nyttede sig af det gode initiativ og snakken 
gik lystigt over kaffebordet med dertil hjem-
mebagt kanelkage.... uhm. Et lille sanghæfte 
med sange forfattet af brormand Hans var 
også en del af menuen. Nabo Hans Peter So-
elmark, organist og spillemand akkompagne-
rede sangene via piano på bedste vis. Han 
stod også som komponist til en af melodier-
ne. 
    Efter kaffen var der rundvisning for alle 
interesserede, hvor husets beboere fortalte 
om den store totalrenovering af huset, de har 
gennemført over en årrække. Man kunne ik-
ke undgå at blive imponeret over, hvor stor 
den tidligere brugs er. Hvor var der dog man-
ge rum også i betragtning af, at der bor to fa-
milier med børn. 
    Tak til Ole og Gitte for at de ville åbne de-
res hjem og fortælle lidt om deres liv. Såle-
des inspirerede og opløftede, kunne vi alle 
afslutte en dejlig eftermiddag i Den Gamle 
Brugs. 

 Åbent hus i  
Den Gamle Brugs 

Tekst og fotos: Åge Spejlborg Hansen 

Der synges 

Ole fortæller om renovering Ole og Gittes stue 

Elin og Gitte hygger sig mens de andre er 
på rundvisning 
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Hvis min gamle farmor havde levet, ville hun 

forbande den nye salmebog. Hun forbandede 
nemlig alt det ny. Hun havde en forestilling 
om, at fornyelse var det samme som fortabel-
se. Derfor var begrebet mode et af de værste 
ord, hun kendte. For ikke at tale om modepræ-
ster. Men dem var der ikke mange af i de in-
dremissionske kredse hun færdedes i.  

    Moden kom, også på den gamle gård i Søn-
der Hvede. Men ikke uden modstand. Da de 
skiftede selvbinderen ud med mejetærskeren, 
stillede farmor sig midt i kornmarken som et 
levende fugleskræmsel og højlydt bekendte 
hun sin tro på den treenige Gud. Dog med en 
lille ændring i forsagelsen, hvor djævelen var 
skifter ud med ”mekanikken”, som hun kaldte 
mejetærskeren. Mode, fornyelse og moderni-
sering havde fanden skabt. 
 

    Da den ny salmebog kom i 1953, farmor var 
50 år på det tidspunkt, samlede hun hele nabo-
laget til protest nede i hendes store have. End-
da på en søndag, midt i kirketiden. Der havde 
de besluttet at synge Jeg ved på hvem jeg byg-
ger, jeg ved, hvad fast består, et hundrede 
gange i træk for at vise deres modstand. Da 
Gudstjenesten var færdig, kom den lokale 
præst, Clemmesen, ned i haven, hvor de var 
nået til 60. gang, og han stillede sig midt i 
flokken og begyndte at skråle med.  
 
    Ved middagstid var de færdige. Hundrede 
gange Jeg ved på hvem jeg bygger uden stop. 
Det tager luften fra selv den bedste. Farmor 
spurgte nu præsten, der stod og svedte, hvorfor 
han kom efter kirketiden, hvorefter han svare-
de: ”Det er min yndlingssalme, i synger, og vi 
har ikke sunget den i kirken i dag. Om den har 
det ene eller andet nummer, om den står i den 

ny eller gamle salmebog er hip som hap”. Far-
mor så undrende på ham, hvorefter hun med 
høj ryst proklamerede: ”Præsten er så glad for 
salmen, at jeg foreslår vi tager et sæt mere. 
Hundrede gange for Clemmesens skyld.” Alle 
klappede på nær præsten. 
    I pinsen samlede farmor hele familien inklu-
siv naboer. Her blev der sunget salmer, så vi 
børnebørn ikke viste vore levende råd. Alle 

Tekst: Anders Kjærsig 
Sognepræst i Nr. Søby.  

En pinsedag i haven 
 
 
 
 
 
     



pinse- og Helligåndssalmer skulle vi igennem. 
Fra nummer 236 til 276, fyrre salmer i alt. Vi 
kaldte af samme grund pinsen for pinslen og 
flygtede så hurtig vi kunne op på høloftet. 
Salmebogen tog vi med og bildte de voksne 
ind, at vi sang fra et højere niveau, lidt nærme-
re himlen, så Gud bedre kunne høre os: ”Ånd 
over ånder, kom ned fra det høje?” istemte vi, 
så farmor smilede over hele hovedet.  
 
    Ude i haven var der tændt fakler og bål, der 
skulle minde os om ildtungerne, der satte sig 
på disciplenes stemmebånd, så de begyndte at 
forkynde evangeliet på eget modersmål. Men i 
haven var der ingen som talte i tunger. Til 
gengæld talte de i munden på hinanden. Mæn-
dene råbte, mens de spillede kroket, kastede 
sig ned på knæene for at regne positioner og 
retninger ud mellem kugle og bue, så ingen 
kunne få ørenlyd. Kvinderne sad på den gamle 
terrasse og fyldte sig med æblekage, mens de 
skræppede i kor om smørpriser og andre livs-
nære ting.    
 
    Ud over salmesangen holdt vi børn meget af 
pinsen. Vi havde en leg, vi kaldte Helligånd. 
Den bestod i, at vi lavede telefoner af fiske-
snøre og papbægere. Vi forbandt snøre og 
bæger med hinanden, så vi kunne tale sam-
men. Leif, min ældste fætter, førte ordet. Han 
havde et bæger, som var tilsluttet fem andre 
bægere. Bag en busk sad han gemt og gav sine 
instrukser. Han var Helligånd. Vi andre var de 
heldige, eller hellige som farmor kaldte det, 
fordi ånden talte til os. Den bad os om at brin-
ge mere æblekage og saftevand, det skulle den 
bruge for at holde ordet varmt. I den ene hånd 
havde Leif bægeret og i den anden fægtede 
han med en fakkel. Han var helt op at køre og 
med brændende hjerte skreg han: ”Gud er nær 
stil bakken ved mine tæer”.  
 
    Vi stillede bakken med saftevand og kage, 
hvorefter Helligånden forsatte: ”Det skal ej 
ske ved kraft og magt, men ved din Ånd, som 
du har sagt”. Amen. Sætningen havde Leif 
lært i kirken og han oplevede, at der var en 
hvis styrke i at kunne sige sådanne ord. De var 
en slags magiske formularer, som var med til 

at sætte skred i virkeligheden. Når han udtalte 
ordene, var det som om verdenen åbnede sig 
på en ny måde: ”Det skal ej ske ved kraft og 
magt, men ved din Ånd, som du har sagt”. 
Hvor meget ånd, der var i ordene, ved jeg ik-
ke, men ånden var over Leif. Han gav ordene 
liv, så de lynede hen over himlen. Alle var vi 
vilde af begejstring. Vi dansede rundt og råbte 
i kor: ”Helligånden er over os, Helligånden er 
over os – længe leve Leif, længe leve Leif”. 
 
    Disse eftermiddage, hvor hele haven emme-
de af liv, hvor papbægere og fiskesnører, kro-
ketkugler og æblekage, hvor voksne og børn, 
flød sammen i én stor blanding, var for mig at 
se en bekræftelse på Helligåndens eksistens. 
Det må nogenlunde være sådan, disciplene 
oplevede den pinsemorgen, da et sus i vinduet 
pludselig ændrede stemningen. Alle talte og 
råbte i munden på hinanden fuldstændig ude af 
sig selv af glæde. Lige som familien i haven.  



 

Låne- og vidensdeling mellem naboer 
 

    Som beskrevet i sidste nummer af Fælledbladet så har Åge Spejlborg taget et glimren-
de initiativ til at gøre vores alle sammens hverdag lidt nemmere og måske lidt hyggelige-
re. Han har været lidt rundt i nabolaget og har, som det kan ses neden for, samlet en god 
bunke spændende ting som kan lånes eller lejes for en god nabopris. Se mere om videns-
basen og lånebasen på Fælledens hjemmeside (www.freltofte.info). 
    Husk, at sådan et initiativ som dette kun overlever hvis det bliver brugt og bakket op, 
så hvis der er flere der har noget de kan bidrage med, hører Åge meget gerne fra jer (6590 
1772, spejlborg@privatmail.dk). For eksempel er der efterlysning efter en sømpistol og 
en polérmaskine. 
    Hermed tak til alle, der foreløbigt har bidraget. 
 

Uddrag af lånebasen: 
 

  - Drænspade. (Connie og Henrik Have Langagergyden 23 tlf. 6590 2068) 
  - Stor vinkelsliber med 230 mm.med skive til sten og beton, el-
tyndpladeklipper+håndbetjent pladeklipper. (Hans og Britta Bork Freltoftevej 27 ø  tlf. 
6590 1947) 
  - Megagril til mange personer. (Kenneth S.Jørgensen Freltoftevej 57 tlf. 6590 1769) 
  - Betonblandemaskine, kloakrensebånd. (Lone og Vagn Aaberg Birkebjergvej 1 
tlf.6590 2061) 
  - Rørskruestik på bord samt komplet rørgevindskæresæt, el-gaffeltruck, palleløfter, 
el-rundsav til gasbeton. (Jimmy Damsgaard Freltoftevej 41 tlf. 6590 1740) 
  - Drænspade (Anne G. og Jørgen Bøegh Freltoftevej 45 tlf. 6590 2839) 
  - Le, kædetalje, soldat til understøtning af fx. bærende bjælker. (Nina og Kurt Bager 
Freltoftevej 8 tlf. 6590 1020) 
  - Trailer, godkendt lasteevne 325 kg. (Torben Vilhelmsen Mosevej 9 tlf.6590 2828) 
  - Lang udtræksstige, jordbor, boltsaks, 3/4" haveslange. (Jens Barslund Mosevej 14 
tlf. 6590 2662) 
  - Benzingenerator 2000w. (Anders Kjær Freltoftevej 18 tlf. 2752 2674) 
  - 20 tons presse, lang udtræksstige, skelet til æresport, kalkkost med lang skaft, klo-
akrenser. (Åge Spejlborg Freltoftevej 45 tlf. 6590 1772) 
  - Betonblander og murerbaljer, havetromle, rullestillads (op til 4,5 m.) gibspladeløf-
ter til montage af gibslofter. (Dennis Kroun og Stina Buus Jensen  Freltoftevej 20  tlf. 
2857 7938 - 2859 7935) 
  - Lange murbor og træbor, dykpumpe. (Claus Arentoft og Inge Zenner Freltoftevej 
36 tlf. 6590 1091) 
  - Retskinner 2 stk, 3m lange, bruges fx til fliselægning. (Bjarke Henriksen Freltoftevej 
29 tlf.6590 1674) 
  - Presenninger 5 stk. (Birthe og Mogens Jørgensen Lumbygade 1 tlf.6590 1153) 
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Hesteskribent i fritiden. 
    Jeg har ladet mig lokke til at bruge noget 
tid på Fælled Bladet. Nu fritid og tid generelt 
ikke det jeg har mest af.  Min arbejdsplads 
ligger i Norge og der befinder jeg mig rundt 
240 dage om året. I Danmark er jeg så blan-
det ind i diverse organisationer, så som det 
Fynske Dyrskue og Dansk Western For-
ening, for at nævne et par ting. 
    Men Fælled Bladet repræsenterer noget 
der ligger mig meget nært og som jeg syntes 
er værd at bakke op om. Hvis jeg kan gøre 
dette ved at skrive nogle historier så gør jeg 
det gerne. Man må ikke forvente en journa-
lists kyndige og professionelle skrivemåde. 
Desuden er jeg nok blevet lidt afsporet i mit 
danske med mere end 20 år med internatio-
nale arbejdsmiljøer i ind- og udland. 
    Mit valg af temaer vil nok tage udgangs-
punkt i min hverdag. Min helt store passion, 
for uden god mad, er heste. Det skal derfor 
ikke komme bag på nogen at jeg vil lave lidt 
historier rundt om dette emne. Men det kan 
da også henne at der kommer andre ting på 
tapetet. Det vil fremtiden vise.  
    Fotoet stammer fra vores ferie i Rocky 
Mountains. En pragtfuld tur som jeg nok vil 
berette om på et tidspunkt. 
    Første artikel er planlagt til næste nummer 
og her vil hestesporten komme i fokus. Jeg 
vil ikke røbe så meget.                 Jeg kan dog 
sige så meget som at det bliver på højest in-
ternationale plan med udgangs punkt i det 
lokale. 
                                               - Lars Toftdahl.  
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Uddrag af vidensbasen 
 
  - Havebrug, bogbinding (Claus Østergaard Søstedvej 40 tlf. 6599 2154)  
  - Dreje, fræse i metal herunder ædelmetal (Stina Buus Jensen Freltoftevej 20 tlf. 2859 
7935)  
  - Dekoration o.m.a. kreativt (Randi Post Freltoftevej39 tlf. 6590 2412)  
  - Gravering i alle metaller bl.a. skilte (Dennis Kroun Freltoftevej 20 tlf. 2857 7738)  
  - Fest/dansemusik v. bandet Gate Sixty-Four (Åge Spejlborg Freltoftevej 45 tlf. 6590 
1772)  
  - Computerviden (Kent Frandsen Mosevej 10 tlf. 2138 5312)  

Black Mountain Ranch, Colorado, USA.   
Foto: Lars Toftdahl 
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Tekst og foto 
Finn Ekelund                               
 

Omelet med salat 
til 2 pers. 
 
Omelet: 

6 æg 

12 spsk. mælk 

Salt og peber 

Pisk æg godt sammen og kom mælken i.  

Rør det sammen. 

Varm en pande op med lidt margarine og 

kom æggemassen i. Skru lidt ned for varmen. 

Jeg plejer at bage den under låg til den er ly-

sebrun på undersiden. 

Del omeletten i 2 og læg den på hver sin tal-

lerken 

 

Den lille rest salat fra dagen i forvejen forde-
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Jeg hader at smide mad ud. 

les på halvdelen af omeletten og resten foldes 

over 

. 

Der kan toppes med dressing 

 

En kold øl smager godt til. 



Flot eftermiddag med 
seje tøser  
Tekst: Svend Johnsen 
Billeder: Britta Kruse  
 

U- landshjælp, når det er bedst 
    Kathrine Bork Kruse og Julie Bergstedt 
Bork havde arbejdet i mange måneder med 
forskelligt erhvervsarbejde for at tjene penge 
til at realisere en drøm om dels at opleve det 
Afrika, man ikke kan opleve som turist, dels 
at udfordre sig selv ved at gøre en indsats for 
fattige og vanskeligt stillede børn ved at bo 
og leve blandt dem på lokale betingelser og 
hjælpe dem ved at give dem en meningsfyldt 
hverdag med leg og læring. 
    Kathrine og Julie havde derfor arrangeret 
sig med en organisation ved navn Projects 
Abroad for at komme til at arbejde to måne-
der i september, oktober 2012 på et børne-
hjem i Tanzania. Opholdet blev dog også 
krydret med fire dages safari og et ophold på 
Madagaskar. 
    Blandt andet med det formål at skaffe 
yderligere midler til børnehjemmet, havde 
Katrine og Julie d. 3. marts inviteret familie 
og venner og bekendte til et foredrag på fri-
skolen i Nr. Lyndelse om oplevelserne i Tan-
zania. 
    Vi fik denne eftermiddag en flot gennem-
gang af Katrine og Julies oplevelser og 

smagsprøver på de retter, som de havde lært 
at lave under opholdet. 
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To veloplagte piger holdt foredrag 

Smagsprøverne blev nydt af de fremmødte  



Frivillig i Tanzania på 
Håb for Afrika 
Tekst og fotos:  
Julie Bergstedt Bork & Kathrine Bork Kruse 
   

    Hvis man ikke har været i Afrika, er det 
svært at forestille sig hvordan forholdene i 
virkeligheden er. Da vi  meldte os som frivil-
lige, anede vi ikke hvad vi gik ind til. Vi 
skulle rejse med organisationen Projects 
Abroad, og vi havde ønsket at arbejde med 
både undervisning og børnepasning, desuden 
skulle vi bo hos lokale i Arusha nær Kiliman-
jaro i Tanzania. 
    Da vi ankom, blev vi indlogeret på børne-
hjemmet Tumaini for Africa (”Håb for Afri-
ka”). Børnehjemmet husede 19 skønne børn 
og familien der drev stedet. På børnehjemmet 
var der også en skolebygning, men det var 
svært at finde ud af, præcis hvad den blev 
brugt til og hvad vores rolle var. Der var få 
tegn på at andre frivillige havde været der før 
os.  
    Vi vidste ikke, hvilke konkrete opgaver, vi 
gik ind til. Vi blev mødt af nogle børn med 
forholdsvis meget tid og stor interesse for 
”de nye frivillige”. Vi begyndte på eget initi-
ativ at lave skole med dem, og de blev hurtigt 
glade for undervisningen og vores engage-
ment, og plagede om ”school, school?”.  
    Det hele var nyt for os, og der var ikke ret 
meget skolemateriale at finde på stedet, men 

vi blev hurtigt klar over, at vores tiltag og 
ideer faldt i god jord. Fantasien og kreativite-
ten blev sat på prøve, og med tiden fandt vi 
en god struktur for undervisningen. Vi byg-
gede langsomt en hverdag op med børnene, 
fuld af leg og læring. 
    Eftersom vi boede på børnehjemmet, hav-
de vi meget tid sammen og lavede derfor to 
skolehold, et om morgenen og et om efter-
middagen. Vi indførte skema og små eksa-
mener, så det blev lettere at se, hvor børnene 
forbedrede sig, og hvor der skulle sættes eks-
tra ind. 
    Da børnene ikke talte engelsk, og vi ikke 
talte swahili, var tavleundervisning en stor 
udfordring. Vi indførte en kombination af 
papiropgaver med individuelle udfordringer 
samt sange og lege, hvilket børnene fik me-
get større gavn af, og undervisningen med-
førte tydelige resultater. Det var fedt at se, 
hvordan vores arbejde gjorde en forskel. 
    Hver skriftlig opgave og eksamen i bl.a. 
engelsk og matematik blev gemt i mapper, så 
nye frivillige kunne se, hvad børnene havde 
lært og arbejdet med. Desuden skrev vi alle 
de sange og lege ned, som vi lærte børnene. 
    Da vi kom, virkede det kaotisk og ustruk-
tureret. Men samtidig gav dette os mulighe-
den for selv at skabe rammerne og tilrette-
lægge livet på Tumaini. Vores indsats og do-
kumentation på stedet vil forhåbentlig også 
gøre det lettere for nye frivillige, så de kan 
tage over, hvor vi slap. 
    Da vi tog hjemmefra, vidste vi heller ikke 
hvilken verden vi gik ind til, vi kunne kun 
gøre os tanker om børnenes skæbner. Vi var 
spændte på at se Afrika med egne øjne. 

 

Nr. Lyndelse El A/S 
Benny Rasmussen 

 

40 17 45 45 
 

Lumbyvej 56, Lumby 

Julias og Herman 



    Børnene på Tumaini var alle endt dér, for-
di deres egne forældre ikke kunne klare op-
gaven. Nogle fordi de var meget syge af 
f.eks. AIDS, andre var gået bort, og i værste 
tilfælde var børnene blevet forladt. 
    Dette var tilfældet for brødrene Herman og 
Julias. Drengene bar tydeligt præg af deres 
hårde start på livet, og deres historie gjorde 
stort indtryk på os. Deres mor forlod famili-
en, da brødrene var små, fordi faren var sam-
men med en anden kvinde. Denne kvinde 
kom til at passe lidt på de to små drenge, 
men ofte var de overladt til sig selv alene 
hjemme, de skulle selv skaffe mad, og kom 
ikke i skole. I en alder af 4 og 7 år, efterlod 
faren sine børn på den lokale busstation og 
forsvandt. Her flakkede de omkring i 3 dage. 
Heldigvis for Herman og Julias, var der no-
gen der kom dem til undsætning, og i dag har 
de et trygt og godt hjem på Tumaini. 
    De tidlige svigt har mærket de to drenge. 
Herman, den ældste er blevet alt for tidligt 
”voksen”, og har svært ved at slippe ansvars-
følelsen overfor de mindre børn. Han udviser 
stor omsorg og tager hurtigt ansvar for op-
dragelse og konflikthåndtering. Det var me-
get imponerende, hvor dygtig han var i sko-

len og hvor godt han tog sig af de andre. Al-
ligevel kom det klart til udtryk, at han selv 
havde manglet at nogen gav ham samme om-
sorg. Han var f.eks. den der holdt omfavnel-
sen længst, når der skulle deles godnat kram 
ud. 

Julie, børnene og Tumainis swahililærer, Furaha på udflugt til den lokale skole. 



perspektiv på tilværelsen, og på de afrikan-
ske børn, hvis liv vi fik lov at sætte et posi-
tivt præg på. 
    Trods levestandarden og vilkårene for det 
folk vi mødte på vores rejse, er de meget 
livsglade, og håbet for en bedre fremtid lever 
i Afrika! Hvis du vil i kontakt med børne-
hjemmet, ønsker at støtte arbejdet på Tumai-
ni eller selv kunne tænke dig en udfordring 
og oplevelse som denne, så kontakt os ende-
lig. (Julie, 21217624 & Kathrine, 51882372). 
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Boogie Woogie i undervisning om kroppen med Kathrine 

    Lillebroren Julias, på 7 år var ligesom sin 
bror dygtig i skolen og en sød dreng, men 
også hos ham så man spor af den hårde barn-
dom. I en stille stund greb man ham ofte i at 
sutte på tommelfinger, eller med et meget 
alvorligt blik, funderende over livet. Han var 
desuden meget afhængig af den tryghed han 
fik fra sin storebror. Hvis han f.eks. skulle 
sove adskilt fra Herman, tissede han i sengen 
om natten.  
    Trods deres tunge bagage, var det alligevel 
muligt for os at give dem glæde ved livet. 
Det gjorde stort indtryk, at se deres begej-
strede smil, når de gav slip og ubekymret løb 
rundt og legede som et hvert andet barn. Un-
der vores ophold så vi en skøn udvikling hos 
drengene, og i det hele taget hos børnene på 
Tumaini. De åbnede op og fandt glæde ved 
livet og opmærksomheden fra to hvide piger, 
som viste dem oprigtig interesse og omsorg. 
    Vores arbejde og indsats på Tumaini, skul-
le vise sig at blive utrolig givende og livsbe-
kræftende, både for os, som har fået et nyt 
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Koncentrerede elever i  ”afternoon school” 

Dans, sang og leg indgår som del af undervisningen 



 Vandhave 
    Vandstanden i mosen bag ved Freltoftevej 
51 og 53 er steget betragteligt, således at det 
meste af haven på Freltoftevej 53 er blevet til 
en del af mosen. Naboens have er også i fare-
zonen da vandet i mosen går næsten op til 
skel. Også landbrugsjorden omkring mosen 
er berørt af den forhøjede vandstand. 
    Freltoftevej 53 er den tidligere Freltofte 
Smedie som ejes af den 90 årige smed Niels 
E Andersen som nu i 2 år har boet på pleje-
hjem i Brobyværk og smedien og huset har i 
perioden stået tomt. 
    En opringning til sønnen Ulrik Andersen 
skabte lidt klarhed over hvilke planer der evt. 
vil blive iværksat. Årsagen til den forhøjede 
vandstand er defekte dræn. Ulrik har talt med 
kommunen og vil snarest kontakte de impli-
cerede lodsejere så drænet kan blive repare-

ret. Huset vil i den nærmeste fremtid blive 
klargjort til salg således at der kan flytte nye 
beboere til vores område. 

Haven bag Freltofte Smedie 

Diamantbryllup i Lumby 
    Egon og Johanne Henriksen Langagergy-
den 20 kan den 12. maj fejre deres diamant-
bryllup. Festen holdes i "Salen" i Nr. Lyndel-
se med familie, venner og naboer. De er nu 
begge 86 år, og er friske og raske og travlt 
beskæftiget med at passe deres gård og flotte 

have. Landbrugsjorden er dog i de senere år 
blevet forpagtet ud.  
    Af og til tager de dog bilen og kører et 
smut til Sverige, hvor deres søn bor sammen 
med sin svenske kone. De har også en datter 
som bor under mere hjemlige himmelstrøg. 
De stammer begge fra egnen ved Gelsted og 
har endog gået i samme skoleklasse. Da var 
de dog ikke kærester i skolen, men det kom 
senere. De købte gården i Lumby 1960. De 
synes begge de har valgt den rigtige ægtefæl-
le og glæder sig dagligt over deres gode sam-
liv nu på tresindstyvende år .  
 

 
Set og sket  Tekst og fotos: Åge Spejlborg Hansen 



 
Dødsfald 
    5. april døde 85 årige Gunner Hansen, 
Freltoftevej 25. Gunner var frisk næsten til 
det sidste og han fik efter eget ønske lov at 
dø i hjemmet, hvilket hans kone Else også 
var glad for. Gunner og Else købte huset i 
1966 og han arbejdede som chauffør hos bl.a. 
HVS Kraner i Odense. I 2004 blev han udsat 
for en tragisk faldulykke i forbindelse med 
kirsebærplukning, hvilket medførte lammelse 
i underkroppen. Selv om han nu måtte affin-
de sig med en tilværelse i rullestol fortsatte 
han med et aktivt liv i hus og have. Gunner 
havde også kreative evner som billedkunst-
ner og har malet utallige malerier som pryder 
væggene i hjemmet og som vækker gode 
minder om Gunners liv og tilværelse også 
efter hans død. 
 
 

 
Set og sket  Tekst og fotos: Åge Spejlborg Hansen 

Gunner i haven 

Velkommen til Daniel, Katrine og Lea 
 
    Daniel og Katrine Alleslev Ørskov er sam-
men med deres datter Lea på 1½ år flyttet til 
Freltofte. De har købt huset på Freltoftevej 
61. Mange ved sikkert, hvad det er for et hus 
når jeg oplyser, at det var her Svend Byrge-
sen boede tidligere. 
    Daniel er opvokset i Vejle og er uddannet 
elektriker. Daniel har derudover installatør-
eksamen. Katrine er ikke flyttet så langt 
hjemmefra idet hun er opvokset i Lindeskov 
ved Dømmestrup og har gået på Carl Nielsen 
Skolen i Nr. Lyndelse. Katrine er uddannet 
sygeplejerske og arbejder på hjerte/lunge 
kirurgisk afdeling OUH.  
    De har boet i lejlighed i Odense inden det 
købte huset i Freltofte, så nu glæder de sig til 
at få foden under eget bord. Har også fremti-
dige planer med forandring af første sal. 
 
 

Daniel, Lea og Katrine 
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    Lørdag den 4. maj 2013 blev der afholdt 
kulturdag i tidsrummet kl. 14-17. Der var 
fælles afslutning i aulaen hos børnehuset 
Regnbuen på Røjlevej 22, med bandet Irish 
Coffée. 
    Kulturdagen var arrangeret af lokalrådet 
for Nr. Søby og Nr. Lyndelse. 
    Vejret viste sig fra sin bedste side, så efter 
et langt og koldt forår, var det skønt med lidt 
lys og varme. 
    Ved alle kulturdagens deltagere var der 
opsat et fælles banner, der både fungerede 
som hjælp til at finde stedet og som et fælles 
symbol. 

    Overalt mødte man glade og smilende del-
tagere og gæster, og der var rig lejlighed til at 
udveksle bemærkninger om udstillinger, om 
dagen og om de mange aktiviteter. 
    I Salen havde Hedvig arrangeret udstilling 
om befrielsesdagene, med et væld af billeder 
og forskellige andre ting og sager. Det var 
blandt andet interessant at se gamle billeder 
fra den gang alderdomshjemmet, det senere 
Humlehaven, blev bygget, og som nu er revet 
ned. 
    Længere fremme ad ruten, foran Carl Niel-
sens Barndomshjem, havde en flok elever fra 
6. klasse, boder med salg af kager, til medfi-
nansiering af den forestående lejrskole. 
    Som lovet bød museet på den nyindspille-
de Espansiva-symfoni og et glas rødvin. Beg-
ge dele kunne nydes samtidigt med at sam-
lingerne kunne beses, eller sammen med en 
snak med en veloplagt museumsvært. 
    Også konfirmandstuen i Nr. Søby var i da-
gens anledning lukket op, og de besøgende 
blev budt på kaffe, hyggesnak og besøg i kir-
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 Tekst og foto: 
Peter Albrekt 

En spjældkandidat viste vej til museet.  

Kulturdagen 

Fra fængselsmuseet. Det giver en rigtig god 
oplevelse, når man er sammen med en en-
gageret fortæller  



ken. 
    Man kunne på lang afstand høre, at der og-
så foregik noget på Nr. Søby stadion. Dels 
var der jubelen fra publikum, når der score-
des mål, dels var der spillernes interne kom-
munikation under spillet. Uden at have det 
helt store kendskab til denne ædle sport, tør 
jeg godt påstå, at spillerne havde prøvet det 
før, og det var svært ikke at lade sig rive 
med, når spillet pludselig udviklede sig og et 
angreb endte med at få bolden anbragt i må-
let hos den chanceløse målmand. Det hedder 
vistnok keeper på godt nydansk. 
    Fængselsmuseet på Søbysøgård var også 
velbesøgt med gæster der gik afslappede 
rundt og nød samlingerne. En ung far fortalte 
engageret et par medbragte børn om de man-
ge spændende ting, heriblandt noget så vold-
somt som et par håndgranater. 

    Varmestuen havde udstilling af strik fra 
strikkeklubben og bød også på en kop kaffe. 
Også her havde der været godt med besøgen-
de. 
    Næste stop på ruten var Regnbuen, hvor 
kunstforeningen Carl Nielsen af 1977 havde 
en lille informationsstand. 
    I lokalarkiverne var der travlhed med at 
bese lokaler og udstillinger. Ikke mindst 
Knud Reffstrups mange billeder fra Nørre 
Søby og omegn, tiltrak sig stor opmærksom-
hed. Imens havde Irish Coffée travlt med at 
øve sig til den afsluttende koncert. 
    En rundtur i Regnbuens mange lokaler gav 
en oplevelse af en spændende institution med 
rige udfoldelsesmuligheder for stedets mange 
børn. Store og små lokaler med et væld af 
spændende hyggekroge og aktivitetsmulighe-
der er med til at give gode rammer for både 
børn og voksne. 

En velbesøgt afslutning i Regnbuens aula. Det er desværre ikke muligt her at gengive mu-
sikken, men den var absolut værd at lægge øre til.  



    Tidsrejsen ved Nr. Lyndelse Kirke havde 
også god tilslutning og publikum kvitterede 
med klapsalver som tak for oplevelsen. Der 
var ca. 30 deltagere i tidsrejserne, så meldin-
gen lyder, at det gerne må gentages. 

    På Hestehavegaards Hverdagsmuseum var 
alle sejl sat til en spændende dag. Der blev 
strikket, kniplet, spundet, syet patchwork og 
syet på smyrnatæpper til den store guldme-
dalje. Aktiviteterne var nærmest internationa-

 
GLARMESTER 

TIM DEGN 
 

DØGNSERVICE 

20 72 13 99 
Freltoftevej 40,  

Freltofte 
 

Alt glarmesterarbejde og 
forsikringsskader udføres 

Eleverne i 6. klasse havde været så fornuftige at benytte dagen til at skaffe sig lidt støtte til 
lejrskolen. Et godt initiativ og nogle veloplagte elever, der fortjente den støtte de kunne få. 



le, for man kunne se både en norsk og en 
svensk nationaldragt. Festligt ud over alle 
grænser. De ca. 70 besøgende gav da også 
udtryk for, at der blev budt på gode oplevel-
ser, selvfølgelig med kaffe til. Uden kaffe går 
Danmark i stå. 
    Ved afslutningen i aulaen, var det imidler-
tid ikke så meget kaffen, der gjorde sig be-
mærket. Der blev serveret pølser med brød 
med et glas vin, en øl eller en vand til. 
    Et særdeles velspillende band underholdte 
og modtog mellem hvert nummer velfortjen-
te klapsalver. Der var fyldt godt op, så også 
her må kulturdagen siges at have været en 

succes. 
En stor tak skal rettes til de mange deltagere, 
der har gjort det muligt, og til de mange be-
søgende, der har gjort det umagen værd. 
 
 

Lis Rasmussen spinder på livet løs. Det var en speciel og god oplevelse, at få en rok til at 
snurre i stuerne. Det er helt uundgåeligt, at Jeppe Aakjærs vemodige tekst dukker op i tan-
kerne. Rokken er helt ny og udstyret med to pedaler, så man let kan skifte spinderetning. 
Lis er i svensk nationaldragt fra Oxie ved Malmö. 



  

Beboerne på Lumbygaard 
    Ole Jensen 53 og Lisbeth Pedersen 43 er 
flyttet ind på Lumbygaard i efteråret 2012, 
hvor de bor til leje. De kommer begge fra 
Fredericia og deres samliv er forholdsvis nyt. 
De havde brug for meget plads da Lisbeth 
medbringer 5 børn fra tidligere forhold nem-
lig Frederik 18, Benjamin 16, Sebastian 13, 
Alexander 6 og William 3. De nyder alle den 
gode plads i huset og ikke mindst udenoms 
arealerne, hvor man kan opleve landlivets 
glæder. Ole Jensen holder sig i form med 
brændesamling/kløvning da der skal en del 
brænde til at fyre op i det store hus.  
 

 
Set og sket  Tekst og fotos: Åge Spejlborg Hansen 

Ole og Lisbeth med to af børnene. 

Nye folk på Lumbygade 
    Lenni og Dorthe Brødsgaard har købt 
Lumbygade 2 og flyttede ind på gården her 
midt i februar. Lenni 35 og Dorte 32 er drifti-
ge folk og de har haft flere ejendommme 
som de har renoveret og derefter solgt. Sidst 
Hvidkærgaard i Nr. Nyndelse. De vil renove-
re hele gården fra A - Z men de forsikrer at 
de ikke vil flytte mere foreløbig. Lenni er 
tømrermester med 3 ansatte og Dorthe er 
operationssygeplejerske på OUH. Parret har 
to børn Laura på 6 og Hjalte på 3.  
 
 
           Lenni og Dorte med Laura og Hjalte 
 



 

Ny beboer i Freltofte 
    1. december flyttede Teresa Axelsen ind 
på Freltoftevej 31. Hun har lejet en del af 
huset der ejes af Kris Larsen. Teresa er 27 år 
og er uddannet frisør. Kan dog ikke tåle at 
arbejde som frisør mere, så hun har planer 
om omskoling til anden uddannelse. Teresas 
sprogtone afslører at hun er opvokset på 
Nordsjælland, men har dog boet i Nr. Lyn-
delse nogle år. Efter en skilsmisse valgte 
Teresa så at flytte til Freltofte. Med til Frel-
tofte har Teresa også sønnen Noah på 7 år. 
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Fællesindkøb 
    En del beboere i området har træpillefyr, 
og har derfor brug for masser af gode træpil-
ler til konkurrencedygtige priser. Derfor er 
en del beboere gået sammen om at indhente 
gode tilbud ved storkøb. Hvis andre er inte-
resserede i at være med i fælleskøb kan man 
henvende sig til Hans Bork tlf. 6590 1947. 
Andre beboere køber kløvet træ til deres 
brændeovne. Det kunne derfor tænkes, at der 
ligeledes er interesse for at oprette et fælles-
indkøb for dette produkt. Det kræver blot, at 
der melder sig en koordinator på dette områ-
de. 
 

Kan man finde legekammerater i 
vores område? 
    Måske kunne det det være interessant for 
forældre og børn at vide, hvor der bor andre 
børn man eventuelt kan lege med. Derfor har 
Fælledbladets udsendte lavet en lille uautori-
seret optælling af børn under konfirmations-
alderen i områderne Søsted, Lumby og Frel-
tofte.  
    I Freltofte bor der 45 børn fordelt med 26 
på Freltoftevej, 4 på Jyllandsgyden, 7 på 
Grønmosevej, 2 på Mosevej, 3 på Kærsmin-
devej og 2 på Birkebjergvej. I Søsted bor der 
8 børn, alle på Søstedvej. I Lumby bor der 11 
børn, fordelt med 5 på Lumbygade, 3 på 
Lumbyvej, 2 på Langagergyden og 1 på 
Lumbyvænget. 
 

Sankt Hans 
  Fælleden inviterer igen i år til midsommerfest d. 23. 
juni kl. 18. Kom til Freltoftevej 43 med madkurven. Vi 
sørger for udsmykning af borde, musik, bål og båltale. I 
leverer det gode humør og sangstemmerne. 
Tilmelding nødvendig til Åge Spejlborg på tlf.: 

65901772 eller 31657400 

Teresa og Noah 



Hos Lone og Vagn 
 

    Når jeg går fra Freltofte og ud af Birke-
bjergvej kigger jeg altid op til den markante 
gule bygning, der i tidligere tider var ramme 
om den lokale mølleindustri. Det er Birke-
bjergvej 1 som i daglig tale omtales som 
møllen. Der har tidligere i dette blad været 
beskrivelser af møllens historie, men hvordan 
mon tilværelsen er for de nuværende beboe-
re? 
    Møllen ligger lidt tilbage fra Birkebjergvej 
via grusvej, så det er lidt svært at få indblik i, 

hvad der foregår deroppe. Jeg blev derfor rig-
tig glad da Lone og Vagn Åberg indvilgede i 
at fortælle lidt om deres liv og virke. 
    Et samspil af omstændigheder og begiven-
heder førte til Lone og Vagns bosætning i 
Freltofte. Vagn er oprindelig jyde, søn af en 
kriminalassistent fra Struer, og Lone er kø-
benhavner og enebarn af forældre med egen 
butik inden for grønthandel. 
 
Uddannelse 
    Begge beskriver deres skolegang som vel-
lykket, Vagn husker at det var her, at naturvi-
denskaben åbenbaredes for ham. I Lones 
skole fungerede Lone ofte som hjælpelærer 
for hendes klassekammerater både i skolen 
og derhjemme. 
    Det var derfor helt naturligt for Lone sene-
re at uddanne sig til lærer på Blaagaard Stats-
seminarium i København ligesom det var op-
lagt for Vagn, at blive civilingeniør, hvilket 
der kun var mulighed for på Danmarks Tek-
niske Universitet i København. 
    Så sker det at jyden og københavneren 
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 Tekst og foto: 
Aage Spejlborg Hansen 

Lone og Vagn 

Freltofte Gl. Mølle 



mødes på et kollegium og sympati opstår. 
Vagn og Lone bliver færdige med deres ud-
dannelser og forestiller sig en fremtidig karri-
ere i København. Det var let at få job som 
lærer men sværere for Vagn at få job som 
ingeniør. Imidlertid viser det sig, at der er en 
stilling i Odense hos Thrige Titan, hvor Vagn 
efterfølgende bliver ansat. Lone tager derfor 
med til Fyn, og de bosætter sig i en lejlighed 
i Vollsmose. Lone får hurtigt job på Højby 
skole. 
 
Freltofte 
    På Højby skole møder Lone, Bente Krogs-
gaard der på daværende tidspunkt boede i 
Freltofte Gl. Skole. Hun fortæller Lone, at 
der en stor bygning med masser af udenoms-
plads til salg i Freltofte. 
Således gik det til at jyden og københavneren 
kom til Freltofte i 1977 
    Der var nok at gøre for det unge par på 
møllen som trængte til en grundig overha-
ling. Vagns far mente det ville tage 5 år in-
den de var færdige med at renovere. Vagn 
mente på daværende tidspunkt at det var en 
af de mest tåbelige udtalelser han havde hørt 

længe. Så lang tid kunne det da ikke tage'.  
Vagn indrømmer dog nu, at de faktisk ikke er 
helt færdige endnu. 
    Begge var nu travlt optaget af job, hus, og 
have hvor der dyrkes grøntsager og plukkes 
bær til syltning osv. En hund, katte og høns 
hørte også med til bedriften. 
 
Børn 
    Lone har en onkel i København, der havde 
arbejdet i Grønland, som blev gift med en 
grønlænder. De flytter til København og får 
to børn. Imidlertid går ægteskabet ikke godt 
og der er bl.a. alkoholproblemer, så børnene 
mistrivedes. Vagn og Lone bliver opfordret 
til at blive plejeforældre for Knud og Inga 
som børnene hedder, Efter en kort betænk-
ningstid indvilger de og Knud og Inga flytter 
ind på møllen, Året er 1980 og Knud og Inga 
er 2 og 3 år gamle. 
    Lone og Vagn siger i dag, at det var en 
stor omvæltning og krævende for dem at få 2 
børn på en gang og som også var belastet af 
en dårlig opvækst. Men her i Freltofte hos 
Lone og Vagn kom der struktur, stabilitet og 
kærlighed ind i deres tilværelse 



    Mange her fra Freltofte husker sikkert Inga 
og Kurt med udprægede grønlandske træk. 
Mine børn legede bl.a. med dem. Forældre-

rollerne for de to børn optager meget af Lone 
og Vagn tid, så der er ikke så meget overskud 
til andre gøremål i fritiden og det meste af 
haven bliver til naturreservat. 
    Inga er i dag folkeskolelærer, har job og 
bor i Holte. Knud har prøvet lidt forskelligt 
har bl.a. taget hf fag for at forbedre sine mu-
ligheder for uddannelse. Knud bor i dag i 
Odense. 
 
Årene går 
    Lones far er død for mange år siden men 
Lones mor, der var bosat i København, får på 
sine ældre dage konstateret Alzheimers syg-
dom. Lone der er enebarn føler et stort an-
svar for sin mor. Efterhånden som sygdom-
men skrider frem er Lone i København flere 
gange om ugen. Efterfølgende får Lone mo-
ren til Humlehaven i Nr. Lyndelse, så Lone 
bliver i stand til at besøge hende oftere. Lone 
beskriver morens sygdomsperiode som hård 
og opslidende. Moren dør i 2009 
    I Vagns sidste arbejdsår foregik transpor-
ten mellem arbejdspladsen i Odense og Frel-
tofte på cykel. Årsagen var, at Vagn fik kon-
stateret diabetes 2 i 1999, så cykelturen var 
på en måde en del af behandlingen. De fleste 
af os i Freltofte om omegn har sikkert mødt 
Vagn på cykel mellem Freltofte og Volder-
slev. 
 
Forandring 
    Lone og Vagn har været så heldige at de-
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res arbejde også har været deres interesse, 
men grundet omstrukturelle ændringer hos 
Thrige Titan bliver Vagns afdeling nedlagt i 
2009 og Vagn mister sit arbejde hvilket han 
er ked af. Vagn er da 62 år. Han vælger der-
for at gå på efterløn og året efter vælger Lone 
at gøre det samme. Selv om de var glade for 
deres job, er de nu også glade for de mulig-
heder den jobfrie tilværelse giver. 
    Nu har de taget fat på at få køkkenhaven i 
gang igen. Vagn har selv opsat solfangeran-
læg og fortæller med begejstring om alle tek-
niske detaljer og muligheder. Der bliver også 
tid til kulturrejser til København. Via Politi-
ken informeres om hvad der rør sig i hoved-
staden. Bl.a. går de ofte til forpremierer, hvor 
prisen kun er det halve. Men for det meste 
bruges lokale kulturelle tilbud. 
    Lone og Vagn bruger også en del tid på 
motionscykling. Går til spinning to gange om 
ugen. De er også medlem af en lille gruppe 

(fortrinsvis bestående af Lones tidligere kol-
legaer) som om sommeren cykler ud i det blå 
en gang om ugen. Man mødes på skift hos 
hinanden, hvor værten i forvejen har planlagt 
en rute og så afsluttes der med kaffe og hyg-
geligt samvær. Her i foråret har gruppen væ-
ret Ungarn, hvor de har cyklet 220 km rundt 
om en sø. 
 
Appendiks 
    Undervej gennem vores samtale kan jeg 
ikke undgå at lægge mærke til at Lone taler 
klart og tydeligt.   (det sætter en lettere høre-
hæmmet som jeg stor pris på) Hun er en god 
fortæller og med en naturlig autoritet. Hun 
har helt sikkert været en god lærer. 
    Vagn er en lidt mere genert og tilbagehol-
dende type indtil han lærer folk at kende og 
føler sig tryg, men så skal jeg også lige love 
for, at han har meget på hjerte. Specielt om 
alle de typer af elektromotorer han har været 
med til at udvikle hos Thrige, men også om 
samfundsforhold, hvor han har markante og 
interessante meninger. 
 
Fremtid 
    Lone og Vagn kan godt li' at bo i Freltofte 
og sætter pris på at der er blevet mere tid til 
andre ting end tidligere. Fx at engagere sig 
mere i det nære miljø. Vagn har nylig sagt ja 
til at indgå i bestyrelsesarbejde i Fælleden. 
Han er også med i en lille lokal klub som kal-
des Tresserklubben. Den er kun for mænd 
over 60 år. Men ikke af den slags fra Muppet 
Show. 
    Lone og Vagn var også engageret i jule-
træsprojektet på Freltofte Gadekær. Der er 
grund til at forvente at mange flere i lokal-
området fremover vil komme til at nyde godt 
af Lone og Vagns evner, engagement og go-
de selskab. 
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Hanne Christensen 
runder de 80 somre 

Hanne med familie til fællesfotografering. 

    Falder talen på Nørre Søby, er det uund-

gåeligt, at den også falder på Hanne. Jeg lær-
te Hanne at kende for mere end 30 år siden. 
32 for at være lidt mere præcis, og det var i 
forbindelse med at jeg tiltrådte den ledige 
stilling som partsredaktør i Sognet. Sognet 
var den gang forholdsvis nyt i bladverdenen, 
og det helt specielle var, at det den gang var 
et kirkeblad uden at være det, forstået på den 
måde, at kirken udgav det, men sognets be-
boere skrev det. Som ny skribent, var det 
oplagt at hilse på. 
    Hverken den gang eller senere kunne der 
herske tvivl om, at byens ve og vel lå Hanne 
meget på sinde, og fra 1991 har hun været 
fast huspoet og skribent i Skulderbladet for 
Nørre Søby og omegn. Lige siden det første 
digt blev sat i Skulderbladet, er der en stor 
del af bladets læserskare, der som det første 
slår op på månedens digt. Forståeligt nok, for 

Hanne har en evne til at formulere hverda-
gens oplevelser, tildragelser, tanker og følel-
ser i underfundige, rammende og lyriske rim, 
der ”går lige ind”. 
    Serien ”I lyst og nød” er også et af Hannes 
”børn”. Den er så livagtig og nærværende, at 
der i starten var mange, der spurgte ind til, 
hvor Kaj og Gurli bor. Nogle mente endda at 
vide hvor, fordi signalementet passede på en 
prik på nogen de kendte. 
    Med et til tider sørgmodigt glimt, forhol-
der Hanne sig gennem Kaj og Gurli til hver-
dagens større eller mindre omskifteligheder 
og genvordigheder. Hvis fællesskabet og det 
fælles ansvar vi har og måske påtager os for 
hinanden er truet, har Gurli en holdning til 
det. At man udfylder sin plads og gør som 
man bør, er indlysende for Hanne, og det er 
på den baggrund lige så indlysende, at der 
reageres, hvis de der udøver magt og indfly-

Tekst og foto: 
Peter Albrekt 



delse ikke gør det. Når man som Hanne har 
modet og evnen til at sige til og sige fra, vil 
der indimellem blive reageret, men der vil 
desværre sjældent blive reageret på samme 
begavede måde. 
    Skulderbladet skylder Hanne megen tak. 
Tak for poesien, for modet og for styrken. 
Det er en flot indsats du har ydet for Nørre 
Søby, i diverse råd, i Skulderbladet, i Varme-
stuen, for Fælledbladet, for kulturen og for 
fællesskabet. 
    At ”Det meste af Nørre Søby” som det 
blev sagt torsdag den 2. maj, ”mødte op for 
at hylde dig” viser, at det har været anstren-
gelsen værd, og skulle det gode vejr tages til 
indtægt, må det være for dig. Jeg kan faktisk 
ikke huske, at der har været dårligt vejr på 
din fødselsdag. 
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                                                      I lyst og nød 

Tekst: Hanne Christensen 
 
    Min fine cykel vil så gerne ud at køre - høre lærken – køre langs 
marker med vinter-falmet græs. 
Men bare jeg nærmer mig skuret, hvor den står, piber mine lunger, 
mine ben syrer til. Selv om jeg egentlig gerne vil. 
    Jeg vender om, går hjem, sidder lidt og bander for mig selv.  – 
Siger både ”sgu” og ”fanden” – kunne være den sidstes Oldemor! 
    Men solen er vågnet, blæsten i et roligt hjørne – det er nu eller 
aldrig!  Op på cyklen kommer jeg, med min dalle-valle vinter kon-
di – jeg ånder ind,  puster ud, overlader resten til den gode Gud. 
    Men når jeg Vejle-Allested Brugs og hjem igen med livet i be-
hold – vil jeg skåle med mig selv i en Tuborg – forårsgrøn og kold. 



    Den 15. maj 1948 var en festdag i Nørre 

Søby. Nørre Søby Kino åbnede med  ”Livet 
på Hegnsgaarden”, der vistes for en stor ind-
budt kreds.  Manden bag kino var smedeme-
ster Alfred Herluf, som i mange år havde 
interesseret sig for filmfremvisning.  Efter to 
afslag fra de bevilgende myndigheder lykke-
des det i 1947 Alfred Herluf at få bevilling til 
at drive biograf i Nørre Søby. 
    Der var stadig gang i smedjen, som var i 
en selvstændig bygning.  I en anden del af 

den gamle ejendom indrettedes biografen.  
Her følger uddrag af datter Inga Herluf Niel-
sens erindringer. 
    ”Nu blev der travlhed.  Der blev lavet teg-
ninger (arkitekt Kyed, Odense), og der skulle 
lånes penge.  Der blev snakket med håndvær-
kere, så byggeriet kunne gå i gang først på 
sommeren 1947.  Biografen blev opført ved 
ombygning og udvidelse af de bestående ud-
bygninger.  Men det var vist næsten kun taget 
og gavlene og selve grunden, der blev gen-
brugt. 
    Forhallen blev indrettet i den tidligere 
garage, og der blev bygget et vindfang ved 
indgangen.  Operatørrummet blev bygget 
uden på bygningen. Det følgende forår fore-
gik så selv indretningen. Der blev indkøbt 50 
bløde stole i København.  De var brugt og 
havde stået i Tivolis Koncertsal og blev nu 
anbragt på dertil indrettede afsatser bagerst 
i salen.  Det blev de 4 dyreste rækker til 2,60 
kr. pr. billet.  Der blev lokalt lavet lidt hårde-
re stole til resten af salen.  De tre forreste 
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rækker kostede 1,20 kr. og resten 1,80 kr.  I 
alt 162 pladser.  I forhallen blev der indrettet 
toiletter, billetsalg og en kiosk. 
    Fra B&O i Struer blev der indkøbt en helt 
ny kino-maskine.  Den står i dag på museet 
på Søbysøgård.  Der blev også købt en pla-
despiller og nogle plader, så der kunne spil-
les musik inden forestillingen og i pausen. 
    Det var nødvendigt med en pause.  Filme-
ne ankom fra København eller fra en anden 
biograf i en stor pakke med som regel 5 rul-
ler.  Der skulle så klippes og klistres og spo-
les over på to store spoler.  Der blev derfor 
holdt pause, mens der blev skiftet spole.  Der 
skulle selvfølgelig også uddannes en opera-
tør.  Denne opgave påtog skomager og land-
post Chr. Poulsen sig.  Han kom ”i lære” i 
en anden biograf. Derefter skulle han aflæg-
ge prøve på Teknologisk Institut i Køben-
havn.  Senere aflagde min far samme prøve, 
så han kunne afløse i sygdomstilfælde. 
    På premieredagen var byens og omegnens 
børn inviteret til forpremiere om eftermidda-
gen.  Om aftenen var der fest i Forsamlings-
huset efter forestillingen, og der blev skrevet 
om begivenheden i de fynske aviser.  Hele 
herligheden havde nu stået mine forældre i 
60.000 kr.  Herefter fulgte 15 fantastiske år.  
Der var kalkuleret med en belægningspro-
cent på 50, men den blev i stedet på næsten 
60. Der havde i gennemsnit været 96,2 per-
soner pr. forestilling i det første år.  Allerede 
året efter kunne mine forældre se, at det gik 
så godt, at de kunne undvære indtjeningen 
fra smedjen. Den blev lejet ud til smedeme-
ster Gunnar Jensen, som i 1952 købte det 
nedlagte mejeri og flyttede smedjen dertil.. 
    Selv om der mest var glæder ved at være 
biografejer, var der også megen spænding 
ved det. Vil folk overhovedet se den film?  
Hvis det bliver snevejr eller regnvejr, kom-
mer folk ikke cyklende.  Er sommeren for 
varm, kommer de heller ikke.  Så hver aften 
var det spændende, hvor mange der kom.  
Måske skulle forestillingen ligefrem aflyses.  
Det skete dog heldigvis meget sjældent.  Men 
i 1951 var alt aflyst i næsten en hel måned 
pga mund- og klovsyge.  Så kom der ingen 
penge i kassen i den måned. 

     Ca. engang om måneden blev der lavet en 
forestilling for fangerne fra Søbysøgård. Så 
kom de gående op til byen ad Stationsvejen. 
    En gang om året blev beboerne på alder-
domshjemmet i Nr. Lyndelse inviteret til en 
juleforestilling.  Det kunne så enten være 
”Nøddebo Præstegård”, ”Jul i Købmands-
gården” eller noget helt tredje.   
    Min far skriver:  ”Vi startede den 15. maj 
1948 og havde 15 dejlige år.  Fjernsynet, 
bilerne og en urolig ungdom bevirkede, at vi 
besluttede at nedlægge biografen den 1. no-
vember 1963.” 
    I 1966 døde Alfred Herluf, og kort efter 
solgte Gudrun Herluf ejendommen til køre-
lærer Erik Nielsen, som for en kort tid gen-
oplivede Nørre Søby Kino.   Efter en ombyg-
ning rullede den første film over lærredet i 
juli 1968 (”Den rige enke”).  Ved gennem-
bladning af aviser for 1970 og en afstikker til 
april 1971 fandt jeg følgende notits i 
”Morgenposten” for 8. april 1971: 
”Provinsens mest hyggelige biograf lukker”.  
Erik Nielsen siger bl.a. i et interview:  
”Biografen er blevet en bibeskæftigelse, hvor 
den oprindelig var tænkt som det modsatte.  I 
gennemsnit var der sidste år [1971] 25 besø-
gende pr. forestilling, og det er ikke nok i en 
biograf med 157 pladser, stort lærred og de 
nyeste maskiner. Vi mærker konkurrencen fra 
det stigende antal danske film, der vises i 
fjernsynet.  – ”Ben Hur”  og  ”Præriens 
skrappe drenge”  blev de sidste to film på 
plakaten.” 
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