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Grundlovsdag – sommeren i 
Fælleden begynder 
 
Tekst og fotos: Anders Kjær 
 
    Grundlovsdag i Freltofte bliver ikke fejret 
med politiske taler, men med rolig hygge i 
grusgraven. Flaget var hejst og en trofast 
skare af beboere fra egnen var mødt op til 
spil og hygge. 
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Flaget vajede over Bygrusgraven 

Der var plads til flere på hyggedagen, og nogle kom til senere. 

Stigegolfspillet kræver ihærdighed og 
præcision 
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    Alt tyder på at vores landsbyfestival er 
kommet for at blive. I hvert fald så længe 
der findes så mange ildsjæle der bidrager 
med hjælpsomhed i form af mange for-
skellige kompetencer, gode ideer og der-
til godt humør. 
    Netop det gode humør og positivitet 
var nogle dækkende nøgleord for den 

Tekst og foto:  
Anders Kjær 

Festival i Freltofte 

Mange i området havde hejst flaget på festi-
valdagen 

Igen i år var programmet fyldt op med fri-
villige kunstnere 

Mange skilte og plakater i lokalområdet 
kaldte til fest. Nogle havde i nattens mulm 
fået en mere anstændig påklædning. 
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Lydmanden Micael Lund og hans familie sørgede for glimrende lyd hele festivalen igennem  

Efter en fin velkomsttale, spillede formanden Åge med i Freltofte Byorkester 



netop afholdte festival. Alle de hårdt ar-
bejdende aktører fra begyndelse til af-
slutning skylder vi en stor tak. 
    Også udstillere, leverandører, samar-
bejdspartnere og sponsorer takker vi for 
deres bidrag, der gav os mulighed for at 
tilbyde et så nuanceret program af høj 
kvalitet. 
    Fra gæsterne, som anslås til 300, har 
vi kun fået ros og tilkendegivelser om, at 
de kommer til næste år igen. Også fra de 
udenbys scenekunstnere, der kun fik et 
symbolsk honorar, var der ros som: "Fed 
festival, godt publikum", " Vi vil gerne 
komme til næste år igen etc." 
    Også tak til vejrguderne, som begun-
stigede os med dejligt vejr. 
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Forberedelserne til dagens rykind er stille gået i gang 

Jørgen Nordby leverede stille ballader og 
melodiske stykker 
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Halmballerne var dagen igennem den perfekte legeplads for børnene 

Smadremanden delte frugt, flødeboller og polerede sten ud som præmier 



 

Fælleden delte ud af gamle blade og hvervede nye medlemmer. 
Husk at få din nabo med ind i Fælleden 
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Festivalmarkens ejere Kurt og Nina nød 
den gratis sildemad ved festivalens start 

Ole og Frida. Man blev tit i tvivl om hvem 
der egentlig styrede hvem 

Publikum fulgte bugtalerdukkens livagtighed i åndeløs spænding 



 

Tandemcyklen fik kørt mange kilometer med legesyge børn og voksne. Fra næste år er der 
tvungen brug af cykelhjelm.  



 

 
GLARMESTER 

TIM DEGN 
 

DØGNSERVICE 

20 72 13 99 
Freltoftevej 40,  

Freltofte 
 

Alt glarmesterarbejde og 
forsikringsskader udføres 

 
Nr. Lyndelse El A/S 
Benny Rasmussen 

 
40 17 45 45 

 
Lumbyvej 56, Lumby 

Bjarne tog sin tørn ved grillen, hvor der i løbet af festivalen blev stegt mange pølser 



 

12 

Den syngende hund Uffe gav hals til gamle travere 

Vibeke og Karen Margrethe malede smukke motiver på børn og voksne 
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Freltofte Hjemmeservice var på pletten med Irish coffee 

Ponyridningen var populær hos børnene Stylterne var en udfordring for alle 



 

Bandet No Name bød på svingede messingmusik 



 

15 

Strarup/Larsen Trio spillede blød rock 

Swingle Strings i fuld harmoni 



 

Gate64 fik ordenlig gang i dansegulvet. Jam Brothers sluttede aftenen på glimrende vis, 
men dem fik vi desværre ikke noget billede af.  

Fætter-kvartetten fik sat gang i fællessang og stemning 
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12 

Jeg fremstiller foderhuse/foderbræt i 3 stør-
relser. De er ganske solide.  
    Det er fortrinvis brugte paller, der er brugt 
til fremstillingen.  
    Behandlet med 2 gange træbeskyttelse i 
teak farve.  
    Foderhuset kan hænge på en gren, men 
indtrykket bliver fuldendt med et stativ.  
   De to største foderhuse, er med dekoration 
på søjlerne. 
Finn Ekelund 
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 Størrelse Højde Bund dia Tag dia Pris 

1 31 26 37 250,- 

2 40 35 46 325,- 

3 48 45 62 425,- 

Se mere på: www.finn-ekelund-blog.dk 



Sankt Hans i Freltofte 
Grusgrav 
Tekst: Anders Kjær 
Fotos: Vagn Aaberg 
 
    Vanen tro blev der igen i år holdt Sankt 
Hans aften i Freltofte, og også denne gang 
blev den holdt i grusgraven. Der var ca. 50 
mennesker der spiste deres medbragte mad i 

Fælledens fine festtelt, og da tiden nærmede 
sig til båltændingstid dukkede der yderligere 
en håndfuld mennesker op. 
    Formanden holdt en fin velkomsttale, og 
Åge Spejlborg, Finn Svendsen og Hans Peter 
Soelmark spillede op til sang og hygge. 
   Det var en smuk aften i grusgraven, og 
snart steg flammerne mange meter til vejrs. 
Endnu en gang blev en smuk tradition holdt i 
hævd i Fælledens regi. 
 

Den medbragte mad nydes. 
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I ligestillingens navn var heksen i år M/K 

Børnene nåede lige at komme ned inden 
Kurt tændte bålet 

Bålet blussede højt og flot 



    Lørdag den 21. maj 2016 var for den 
nordlige del af Faaborg-Midtfyn Kommune, 
nærmere betegnet Nr. Lyndelse, Nr. Søby, 
Dømmestrup, Freltofte, Lumby og Søsted en 
dag ud over det sædvanlige. Tre års forbere-
delse skulle nu munde ud i en omfattende 
kultur- og aktivitetsdag, hvor det hidtil stør-
ste antal deltagere lukkede døre, stuer og in-
stitutioner op. 
    Med et deltagertal på ca. 50, var det des-
værre ikke muligt at nå rundt til alle, uanset 
god vilje og efterfølgende dårlig samvittig-
hed. 
    Første stop på rundturen var Bramstrup, 
hvor en veloplagt Sophy Langkilde fortalte 
om stedet og fremtidsplanerne. Som det ses 
på billedet er et omfattende gravearbejde i 
gang, og så er det endda den mindste del af 
projektet, for længe inden de første skovlful-

de grus kom frem, var der allerede lagt pla-
ner for, hvordan det hele skulle se ud bagef-
ter. Planer, der rækker ikke blot 5 eller 10 år 
ud i fremtiden, men adskillige generationer, 
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Tekst og fotos: 
Peter Albrekt 

Kultur- og  
aktivitetsdagen 2016 

 Sophy fortæller om de spændende planer for landskabet 

En ladcykel afprøves 



hvor der gradvist vil opstå et område for kul-
tur oplevelser og -aktiviteter, der formes og 
bruges af mennesker i et planlagt samspil 
med naturen. 
    Næste stop var Carl Nielsens Barndoms-
hjem, hvor der var mulighed for at se udstil-
lingerne og lytte til Carl Nielsens musik og få 
sig en snak om stedet og komponisten. 
    Symfonien husede i dagens anledning et 

Kunsthåndværk i Brugerhuset Varmestuen 

Arbejdende kunstner Karen Margrethe 
Spejlborg i Hverdagsmuseet 



lille loppemarked, hvor forskelligt inventar, 
der ikke længere behøvedes i institutionen 
kunne købes for en billig penge. Som det 
fremgår af billedet side 20, blev det grundigt 
afprøvet forinden. I Symfonien var der også 
løbende fortælling om stedet og dets fremtid. 

    Fængselsmuseet på Søbysøgård var, som 
ved de tidligere kulturdage, åbent og velbe-
søgt. Omkring 75 besøgende fik lejlighed til 
at se museets spændende samlinger, der både 
viser en udvikling fra det ungdomsfængsel 
Søbysøgård indrettedes til i 1933 til det mo-
derne fængsel, det er nu med både åben og 
lukket afdeling. Museet vidner også om den 
utrolige fantasi indsatte i tidens løb har ud-
foldet for at omgå reglerne, både med hensyn 

22 

Smukkere og bedre kan det ikke blive, Harmoniorkestret giver koncert i præstegårdshaven 
under de blomstrende æbletræer 

Børnekoret fra Carl Nielsen Skolen giver 
koncert i præstegårdshaven 

Blæserkoncert ved SuperBrugsen i  
Nr. Lyndelse 



til ikke autoriserede nydelsesmidler, til våben 
og til kommunikation med omverdenen. 
    Hestehavegaards Hverdagsmuseum havde 
også sat alle sejl til og allerede inden klokken 
slog 10 og kultur- og aktivitetsdagen formelt 
begyndte, havde de første besøgende indfun-
det sig. 

Arbejdende værksteder i Hverdagsmuseet 

Kunsthåndværk i Brugerhuset Varmestuen 



    I museets nyindrettede samlingsrum var 
der i dagens anledning maleriudstilling med 
en stor samling spændende billeder malet af 
Karen Margrethe Spejlborg. Kunstneren selv 
var også til stede og arbejdede koncentreret 
på nye værker. 
    Derudover var der patchwork, knipling, 

Søsteds Miniatures splinternye skilt 

Besøgende hos Søsteds Miniature 

Store stærke mænd der passer på Fængsels-
museet på Søbysøgård 

Besøgende i Fængselsmuseet 



strikning, uldspinding. Omkring 80 besøgen-
de lagde deres vej forbi museet. Museet hav-
de i dagens anledning indforskrevet en 
svensk viking fra Sverige til at forestå farv-
ning af uldgarn med plantefarver, og hun be-
nyttede også lejligheden til at lave en lille 
forbrugeranalyse. De mange besøgende gav 
alle udtryk for, at de mange forskelligartede 
aktiviteter og udstillinger var årsagen til, at 
de havde valgt at besøge Hverdagsmuseet, så 
det ved vi til en anden god gang, forhåbent-
ligt til en gentagelse af dagen om tre år. 
    Længere nede ad Søstedvej holdt Søsteds 
Miniature til, med køreture og fremvisning af 
miniatureheste 
    Også her kom der rigtig mange besøgende 
og interessen for de små firbenede var tilsva-
rende stor.  
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Fra Gerkens have, en flot blomsterportal 

Billede th. 
På det nærmeste en skulptur, hvor slyng-
planten har skabt et smukt relief på træ-
stammen 



Fødsel i Søsted 
Tekst og foto: Else-Marie Albrekt 
 

    Her i Søsted har en ny lille verdensborger 
set dagens lys den 14/6. Storken, der i et tids-
rum var placeret ud for Søstedvej 2, havde en 
lyserød ble i næbbet, så var vi alle orienteret, 
en vældig sød skik. 
    Egentlig havde jeg forestillet mig et 
dåbsbillede, men den nybagte mor kunne for-
tælle mig, at de alle havde nydt dagen, og 
gæsterne, så meget, at de " kun" havde fået et 
billede af kagebordet. 
    Den lille pige blev døbt Sara Marie Sig i 
Nørre Lyndelse Kirke, dåben blev foretaget 
af vores lokale sognepræst Mette, der netop 
var hjemvendt fra ferie. 
    Sara Marie er opkaldt efter oldemor Marie, 
men vil i daglig tale blive kaldt Sara. 
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Den glade og veloplagte familie med Sara, 
storebror Elias, Josephine og Troels. 

Guldbryllup 
 
Tekst og fotos: Else-Marie Albrekt 
 
 
    Her i sommerens løb, har der været ikke 
mindre end tre af livets store fester her på 
Søstedvej.   
    Vi siger tillykke til Connie og Knud Chri-
stensen, der blev viet i Fangel kirke den 18. 
juni 1966, og herefter satte bo på Søstedvej 
12, som de havde overtaget nogle få dage 
før, helt nøjagtigt den 11. juni. 

Knud og Connie 



Bryllup i Søsted 
Tekst og fotos: Else-Marie Albrekt 
 
    Fælledbladet ønsker Sanne og Kim tillyk-
ke med brylluppet den 13. august. 
    Vielsen foregik i haven på Søstedvej 10, 
og blev foretaget af vores lokale sognepræst 
Mette. 
    Efter vielsen var der fest i haven til den 
lyse morgen, en utrolig dejlig dag, siger både 
Sanne og Kim, og de to dejlige unger, Vil-
helm og Agnete. 
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Bryllup i Lumby 
 
Tekst: Åge Spejlborg 
Fotos: Mette Risager 
 
    28. maj på en dejlig solskinsdag var flaget 
oppe og æresporten sat ved Elmegaard, Lum-
byvej 60. Anledningen til festivitas var Kri-
stians og Cecilies bryllup. 
    De blev viet i Nr. Lyndelse Kirke og efter-
følgende var der kaffe og bryllupskage hjem-
me på gårdspladsen til de mange gæster, 
ca.70. 
    Om aftenen var der middag i loen og her 
måtte brudeparret også træde dansen i brude-
valsen. Der var hyret et band til festen, som 
først sluttede da solen stod op. 
    Kristian og Cecilie er tilflyttere og købte 
gården tidligere på året. Bygninger og have 
bliver holdt i den flotteste stand. 
    Cecilie, der er nyuddannet fysioterapeut, 
er efter nogle vikariater startet som selvstæn-
dig på klinikken Mors Krop på Middelfartvej 
i Odense i samarbejde med klinikkens ejer. 
    Hermed et stort tillykke fra Fælledbladet. 

Det yndige brudepar 



Nye beboere i  
Freltoftevej 37 

 
Tekst og fotos: Åge Spejlborg 
 
    1. juni flyttede Dennis Bjarne Thomsen, 
41 og Mia Lizzi Jørgensen, 26 ind på Freltof-
tevej 37. Tidligere boede de i Lumby-Tårup i 
Odense N. 
    Med til familien hører også børnene Mela-
nie, 15 år, Lucas, 15 år, Luca Christiane, 4 år 
og Kraya Fillipa, 1/2 år. De to ældste børn 
som er tvillinger, har Dennis fra et tidligere 
forhold og Luca Christiane har Mia ligeledes 
fra et tidligere forhold. Kraya Filippa har 
Dennis og Mia sammen. 
    Dennis er født og opvokset i Odense og 
Mia stammer fra Svendborg. 
    Dennis arbejder i metalindustrien på en 
virksomhed i Stige, hvor de bl.a. laver brem-
seklodser. 
    Mia har for tiden barselsorlov. Begge er 
aktive fodboldspillere i fritiden. 
    Hermed velkommen til Freltofte. 

Familien foran Freltoftevej 37 



Sensommerkvad 
 
Tekst: Hans Tophøj Bork 
 
 
”Septembers himmel er så blå”, 
en dejlig sang fortæller. 
Skønt efteråret banker på, 
om stadig vækst  den melder. 
Den spår om alnaturens magt, 
om lys, der snart står tændte, 
om høst og herlig farvepragt, 
om mere godt i vente. 
 
September smager dobbelt sødt 
af brombær og af blommer, 
af æbler klædt i gult og rødt, 
når deres tid nu kommer. 
En særlig duft, en særlig smag 
kan blusse op og skinne. 
En aura om en særlig dag, 
der sætter sig som minde. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Snart er det tid for fugletræk 
i flokke og i kiler. 
Selv sommerfugle flyver væk, 
mod syd de alle iler. 
Med svampe i en dejlig ret 
kan smagfuldt bord vi dække. 
I vindueskarmen ganske tæt, 
kastanjedyr på række. 
 
Et efterår er mange ting, 
og selv om lyset svinder. 
Så er det del af årets ring, 
der liv med liv forbinder. 
For lys og mørke, vår og høst 
hinandens liv betinger. 
Det er en glæde og en trøst, 
september her os bringer. 



Sammenom# 
 
En stemningsfortælling om et øje-
bliks møde mellem mennesker i 
min by. 
 
Tekst og foto: Britta Kruse 
 
Jeg er optaget af det at "høre til", at finde si-
ne tilhørsforhold. I et langt liv har man man-
ge og forskellige, ikke bare ét. Men nogle 
varer længere end andre, og selv om det til-
syneladende ser ud til at noget hører op, kan 
ens tilhørsforhold vare ved, fordi man bare 
hører til. Sådan tænker jeg det er med en af 
vor bys gamle dinosaurer, Jens Krogsgaard. 
Han har boet mange år i byens lilleskole, og 
han boede der da jeg kom til byen. Kunne det 
være anderledes, kunne man tænke. 
Men så. 
    Jeg har altid syntes, at hans hus var et af 
de smukkeste i byen, så da han pludselig en 
dag havde sat et til salg skilt op, var det ikke 
underligt at huset blev solgt straks. Jens flyt-
tede til en anden bolig, men han er ikke flyt-

tet ud af vores by. Han kommer her til mange 
af de sammenkomster byen holder. Og ud 
over at holde fast i det fællesskab han har 
haft i mange år, har han også opbygget et 
nyt. Til den lille familie der købte hans hus. 
Jeg indfangede dette vidunderlige foto til vo-
res Sankt Hans-aften, og blev varm om hjer-
tet ved at se hvordan tilhørsforhold gør noget 
ved os. 
    Jens havde siddet der ved langbordet og 
spist omgivet af gamle naboer, men også sid-
det og lagt mærke til at den lille Baldur var 
vågnet op, og lyste af glæde da den lille gut 
nu kom over for at "sludre lidt" med ham. 
    At have et tilhørsforhold rækker dybt, det 
skaber muligheder for at styrke fællesskaber 
– også dem vi ikke vidste ville komme. Mø-
det med nye godtfolk, som også vokser ind i 
fællesskabet og pludselig hører til. Vi giver 
hinanden steder at høre til og vi har da meget 
at være sammenom# Det er vores kommunes 
nye slogan. Jeg ved ikke helt nøjagtigt hvad 
der er tænkt, men jeg ved nøjagtigt at i så-
danne øjeblikke i min by er sammenom# at 
høre til. 
    Tak til Jens for at inspirere mig til at tænke 
lidt over det med at høre til. 
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Aktiviteter i Fælleden 2016       
 
Søndag den 25. september kl. 14  
Store legedag og børnedyrskue  
Afholdes ved Sanne og Kim på Søstedvej 10, Søsted. Alle børn er 
velkomne med eller uden alle slags dyr. Der vil være ringridning 
på firhjulet crosser og fri leg i den store have.   
Tilmelding af heste senest et par dage før på 21709393, alle andre 
dukker bare op.  

 
Søndag den 9. oktober kl. 14  
Æblemostdag  
Æblemostedag hos Nina og Kurt på Freltoftevej 8. Medbring æbler 
og emballage til den færdige most. Der er kaffe og kage til salg.  
 
Søndag den 27. november kl. 16   
Juletræstænding  
Mød op ved gadekæret i Freltofte og vær med til at synge julen ind 
1. søndag i advent. 


