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Hedvig, 30 år i Salen. 
              En formiddag i starten af sommeren kigge-de jeg lige indenfor hos Hedvig, kaffen stod, som vanligt, allerede på bordet, og dagens første gæster var på plads i sofaen.     En enkelt af gæsterne kendte jeg ikke, og da Hedvig præsenterede mig, var det med ordene: "Hardy, det er Anders Mælkekusks barnebarn". Hardy, Hedvigs bror, var straks på det rene med, hvem jeg så var.     Min farfar, Anders Rasmussen, kørte mælk for Nørre Lyndelse Mejeri, og kom 
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dagligt i Hedvigs barndomshjem, Linde-gaard, i Lumby.     Hedvigs hukommelse er legendarisk, hun kender alle familier i området, i hvert fald de, der er blevet her, slægtled efter slægtled, ge-nerationer tilbage. Navne og årstal svirrer gennem luften, og skulle hun blive i tvivl, hentes fyldte mapper frem fra skuffer og ki-ster, mapper fyldt med avisudklip, artikler og fotografier. 

Tekst og fotos: 
Else Marie Albrekt 

Den ydmyge indgang til Salen. 

Kaffebord, snak, sang og, ikke mindst samvær. 



da man kom, og det er jo en god ting.     Hedvig og Salen hænger uløseligt sam-men, det har de nu gjort i tredive år, hvem kan næsten forestille sig en begravelse i Nør-re Lyndelse Kirke, der ikke efterfølges af en mindestund hos Hedvig.     Jeg vil gerne her bringe et enkelt vers fra en lejlighedsvise Thorkild Thanning, tidlige-re sognepræst i Nørre Lyndelse, forfattede til Hedvigs 70-års fødselsdag i 2000.  Og er man kommet godt i jord, så dækker Hedvig kaffebord, mens Tage dækker graven til med følgets blomsterflor, og hvis så ingen rejser sig ja, så er Hedvig sjældent bleg, men dukker frem fra køkkenet og siger et par ord.     Jeg vil tro, vi er flere, der ind imellem har overvejet, hvad Hedvig egentlig beskæftige-de sig med før 1985. Foretagsom som få, kan 

    Man skal have god tid, når man besøger Hedvig, men man går altid klogere derfra end 

På åbningsdagen i 1985 var væggene pyntede med fortidens unævnelige, tilsat et enkelt par 
nutidige små trusser. 
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hun næppe have klaret sig med husmoder-hvervet, og et trediveårs jubilæum kan vel være en god anledning til en snak om før og nu.      Efter giftermålet med Harald i 1951 blev Hedvig landhusmoder på gården Lundegaard i Lumby, et almindeligt landbrug, som de forefandtes i halvtredserne, dyr i staldene og afgrøder på markerne. Og havde skæbnen ikke grebet ubønhørligt ind, var de nok ble-vet boende ind i alderdommen, medens børn og børnebørn voksede op omkring dem.     Livet går ikke altid i den retning, vi havde forestillet os. Hedvig og Harald var hen-holdsvis 28 og 30 år, Hedvig gravid med de-res tredje barn, den dag, hvor Harald, som så ofte før, sammen med mølleren, skulle læsse kornsække. Noget, der foregik ved, at en stor kæp blev stukket ind under sækken, der blev løftet lidt op, og den anden kunne få fat i hjørnerne, og få sækken løftet op i vognen. 

    Harald brugte endnu engang løftestangen, der knækkede, og Harald fløj, med stor kraft, tilbage mod muren, og brækkede ryggen.     På sygehuset blev der ikke levnet Harald mange chancer for et liv uden kørestol, men via den lokale læge i Nørre Lyndelse, Bové, kom familien i forbindelse med neurokirur-gen Bisgaard, der var uddannet i Amerika, og ildeset blandt adskillige kolleger. 

Sommermarked 2/6 1991. Musik "Naboerne". 

Høstgilde i Salen 6/10-1989 



    Ud over ovenstående fik Harald opbygget et cykelværksted, og Hedvig holdt pensionat, værelserne var der jo, hvorfor ikke udnytte dem, for 10 kroner om dagen var der fuld forplejning, inklusive madpakker.     I disse år var det ikke ualmindeligt med 15-17 mennesker om spisebordet. Til sin tredi-ve års fødselsdag fik Hedvig af pensionærer-ne foræret en lergryde til husholdningspenge-ne, og hver den første, når lønnen gik ind, lagde beboerne penge i "kassen", der i dag stadig står på hjørnet af køkkenbordet. 

Køkkenholdet 29/11 1992. Fra venstre Henny Munch Jensen fra Nørre Søby, Hedvig og 
Harald. Henny var fast serveringsdame gennem mange år. 
    Bisgaard undersøgte Harald, og konklude-rede, at der var gode muligheder for, at han kunne få førligheden igen: " Giv mig 50 kro-ner, så bliver du min privatpatient ". Harald syntes ikke, der var noget at betænke sig på, og over tid, kom han til at gå igen, men landbruget måtte han opgive.     Et levebrød skulle parret jo have, og med den rådsnarhed, der præger familien, blev det til kyllinger i kostalden, og ål i tre bassiner i hestestalden, ålene måtte dog opgives da vandafledningsafgiften blev indført. 



    Hedvig kunne ikke opfylde behovet for værelser, og ventelisten voksede, en skønne dag købte to af sønnerne, Laurits og Mikael, Nørre Lyndelse Kro og Motel, lagde nøgler-ne foran Hedvig, og sagde: "Nu kan du leje værelser ud". 

    Nu fulgte en travl tid, om den ikke havde været det før, hvor Hedvig cyklede frem og tilbage mellem hjemmet og kroen. Kroens gamle festlokale blev isoleret og istandsat over vinteren, hvorefter det åbnede som "Salen", de lokaliteter vi kender i dag. Forge-makket med hyggelige borde og bænke, hvor man kan få en drink før maden. Salen med plads til 60-70 mennesker, ved festlige lejlig-heder, ved begravelser kan der være 96 per-soner, her kan de også sidde ude foran. Kaf-febordene tog Hedvig sig af, maden kunne man selv lave i det tilhørende køkken, eller bestille udefra.     Efter tre år flyttede Hedvig og Harald per-manent til Nørre Lyndelse, hvor de samlede sig helt om de muligheder som Salen gav dem, og mange nye tiltag så dagens lys. Hver anden uge, kl. 14-17, var der hyggeef-termiddag med kaffe, håndarbejde, kortspil, forskellig underholdning, det kunne også væ-re stegt flæsk og persillesovs, ikke noget med bordbestilling, man kom bare.     Kristi Himmelfartstræf, sommermarked, høstfest og julemarked blev faste bestanddele af byens liv, trods det, at folk med tendens til sortsyn, havde forudsagt Salen en kort leve-tid, et halvt år højest.     Harald fik desværre kun tre år på stedet, men det blev gode år, hvor de begge kunne se, at projektet kunne bære, og at de med de-res tiltag skabte grobund for samvær og glæ-de.     Fælleden ønsker tillykke med jubilæet.  

Hedvig i dagligstuen november 2015 



     Lørdag d. 12. september afholdtes der 
stor fest for naboer, familie og venner hos 
Jimmy og Lene. Anledningen var Lenes 40 
års fødselsdag, Jimmys 50 års dag sidste år 
og et kommende kobberbryllup den 6. de-
cember. 
    Udover Jimmy og Lene består familien af 
Amalie, 7, Alexander, 9, Asger, 12 og Aman-
da, 17. 
    Lene er uddannet sygeplejerske og har i de 
senere år arbejdet som fast nattevagt i hjem-
meplejen hos Odense Kommune, men er nu 
beskæftiget med dagarbejde på Søby Søgård. 
    Jimmy er uddannet maskinarbejder, senere 
maskinmester og har praktiseret på adskillige 
arbejdspladser (også til søs) gennem årene. I 
2011 startede Jimmy selvstændig virksomhed 
i samarbejde med Hvide Sande Skibsværft. 
Produktet er kraner og knowhow til offshore- 
og vindmølleindustrien. I firmaet er Jimmys 
kerneområder salg og udvikling. 
    I den sparsomme fritid bruger Jimmy tid 
på at køre sønnen Asger til -træning og - 

stævner, men det er vist ikke det store afsavn, 
da Jimmy også interesserer sig for dette om-
råde. Ellers er han også maskinmester der-
hjemme på parcellen med alle forekommen-
de tiltag og planer, som der er mange af. 
   Lene er et jern til at få noget fra hånden og 
hun har stor energi. Hun må også være meget 
varmblodig, for der skal ikke være ret mange 
varmegrader, før hun ses i bikini-outfit, som 
regel arbejdende i haven. Hun ses også lø-
bende i hurtigt tempo på gader og stier. Tidli-
gere sammen med Jimmy, men så kunne hun 
ikke få pulsen op, så nu er det mest alene. 
    Jimmy og Lene købte gården efter salig 
Peter Slumstrup i 2005, hvor de startede med 
at fjerne de faldefærdige bygninger for deref-
ter at opføre nye bygninger på grunden. 
    Det har i høj grad bidraget til forskønnelse 
af Freltofte city, ikke mindst grundet den 
flotte have foran huset, hvor der i øjeblikket 
arbejdes på at etablere en sø. Hullet til søen 
har været der et stykke tid, men jordbunden 
består af sand, som ikke kan holde på vandet. 
Derfor er planen at påføre lerarten bentonit i 
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Set og sket  Tekst og fotos: Åge Spejlborg Hansen 

Fest på Noahs Ark   (Freltoftevej 41) 

Lene og Jimmy planlægger haveprojekter på den nye terrasse 



bunden, som vil gøre den vandtæt. 
    Jimmy og Lene er meget udadvendte og 
hjælpsomme på alle måder og bidrager posi-
tivt til det sociale liv i byen, hvilket i høj 

grad påskønnes. 
   (Det er Jens Krogsgaard, tidligere Freltof-
tevej 12, der begyndte at kalde Jimmy og Le-
nes hus "Noahs Ark", fordi husets konturer 
minder om et skib set fra vejen.) 
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Set og sket  Tekst og fotos: Åge Spejlborg Hansen 

Asger,  Amanda,  Alexander samt Lene og 
Jimmy. Amalie var ikke hjemme 

Jimmy og Asger ved crosseren 

Smedjen jævnet med jorden 
     Dødsboet efter smed Jens E. Andersen, 
Freltoftevej 53, som har været til salg et styk-
ke tid er nu ved at blive trimmet til fremtidigt 
forventet salg. 

    Ulrik Andersen, søn af Jens Erik Ander-
sen, fortæller at der laves reparationer og 
forbedringer på stuehuset, træer er fældet og 
smedjen er fjernet fra parcellen efter råd fra 
ejendomsmægler. 
    Ændringerne har medført større overskue-
lighed og muligheder for etablering af garage 
eller udhus for nye ejere. 

Smedens hus uden smedje 



   Godt så, jeg har lagt mærke til regn, grå-
vejr, nøgne træer og mørket, der fra begge 
ender trænger sig ind på dagen. Det er natur-
ligvis ikke det gode vejr, jeg tænker på. Det 
er det gode naboskab. Og hvordan hænger 
det så sammen? Jo, om sommeren får vi rig-
tig meget forærende: Vi er i haven, går tur i 
det smukke vejr og er i det hele taget meget 
synlige for hinanden.  
    Det, at vi jævnligt ser hinanden og hilser, 
holder afstanden mellem os kort. Vi får af og 
til slået en sludder af, får en tår øl eller en 
kop kaffe – og somme tider griber det om 
sig. Når vi så får snakket med de rigtige, kan 
vi endda holde os ajour med hele landsbyens 

liv. Der er nogle i enhver by, der ved mere 
om den slags end de fleste. Men også de ved 
mere om sommeren. For vore veje og blikke 
krydses ganske enkelt oftere om sommeren, 
hvor vi er mere ude – og ikke har så travlt 
med at komme ind igen. 
    Efterhånden som det bliver mørkt, både 
når man skal af sted på arbejde, og når man 
kommer hjem igen, får vi færre timer ude 
blandt hinanden, hvor vi bor. Måske ses man 
ved postkasserne, der jo nu står ude ved ve-
jen, når avisen, en rudekuvert eller et sjæl-
dent brev finder vej dertil. Men man er sjæl-
dent klædt på til en længere snak, for varmen 
inden døre kalder, og man skulle bare lige 
hente avisen/posten. 
    Hvad kan vi så gøre ved det? For at det 
ikke skal ende som i de fleste større byer, 
hvor kun få kender deres naboer ordentligt, 
kan vi da i hvert fald hilse på hinanden, når 
vi har chancen. Græsset skal ikke slås mere; 
æblerne er plukkede eller faldet ned; de sid-
ste blade falder vel selv til ro i et hjørne af 
haven; måske skal tagrenderne tilses en sid-
ste gang. Men ellers er det småt med uden-
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Billede fra:   www.danmarkguide.dk  

 Tekst:  
Hans Tophøj Bork 

Sommer hele året? 



dørs sysler for os, der ikke har hund 
(hundelufterne må da i det mindste møde 
hinanden, og så har de da det at tale om). Vi 
andre går måske stadig ture, men ikke så re-
gelmæssigt og i hvert fald ikke så ofte. 
    Kan vi ikke ses udendørs, må vi gøre det 
indendørs. Hvis man nu ikke kan time det 
med at fange hinanden ved postkassen eller 
ses under luftning af koner/mænd, børn og/
eller hunde. Så må det gribes mere radikalt 
an. Lykkes det ikke ’i flugten’ at få inviteret 
nogen hjem til kaffe (eller te, bevares), så må 
man selv invitere sig på en kop et-eller-andet. 
For det gode naboskabs skyld kan man jo ta-
ge kage med. Her forudsætter jeg selvfølge-
lig, at man kender sine naboer tilstrækkelig 
godt til at vide, om det skal være en glutenfri 
klid/gulerodskage eller en chokoladekage 
med væg-til-væg kalorier.  
    Således bevæbnet med kage – eller i denne 
tid med pebernødder, brunkager eller hvad 
der nu er familiens yndlings-julebag – kan 

man sikkert få lov og lejlighed til at komme 
ind hos naboen. Om ikke andet kan man lave 
en aftale om en kaffetår på et senere tids-
punkt. I hvert fald får man vist sin omsorg og 
interesse. Og det er der altså en masse sol-
skin i. 
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Nye beboere i Lumby 
     Jens Schultz, 35 er flyttet ind i Langager-
gyden 22 sammen med datteren Sophie, 11. 
Jens har tidligere boet i Nr. Søby, men efter 
en skilsmisse, har han valgt et mindre hus til 
sig og Sophie. 
    Jens er uddannet slagter og arbejder hos 
BF-OKS i Hesselager, som sælger kød en-
gros. Han har også en lille bibeskæftigelse 
med sit eget firma, Slagter Spings Kød og 
Grill, hvor han tager ud og griller til fester 
m.m. 
    I sin fritid er Jens involveret i spejderar-
bejdet i Nr. Lyndelse. Jens ser frem til at lære 
områdets beboere nærmere at kende. Hermed 
velkommen til Lumby fra Fælledbladet. 

 
Kagebillede 

Jens Schultz ved Langagergyden 22. Sophie 
på 11 år syntes det var for pinligt at blive 
fotograferet 



    I 1914 startede første verdenskrig, den 
sluttede i 1918, året efter den russiske revolu-
tion. Mor kom til verden i 1922. Hun opleve-
de mellemkrigstiden, anden verdenskrig, 
koldkrigen, Vietnam-krigen, Falklandskri-
gen, krigene i Mellemøsten og borgerkrigen i 
Jugoslavien.  
    Med mors død dør der ikke blot en person, 
men en tid og en fortælling – en epoke; noget 
der var engang. Hun kunne huske de første 
månelandinger, campingvognens opfindelse, 
Bob Dylan hæse og ’hvæse’ stemme, giro 

413. Hun levede, da den store filosof Martin 
Heidegger skrev Sein und Zeit, James Joyce 
skrev Ulysses og Tom Kristensen Hærværk.  
    Mor oplevede trediverkrisen, mørklæg-
ningsgardinerne i fyrrerne, anderumperne i 
halvtredserne, hippierne i tresserne. Hun 
mødte de venstreorienterede i halvfjerdserne, 
de højreorienterede i firserne, de selvoriente-
rede i halvfemserne, samtalekøknerne i nul-
lerne og den efterfølgende økonomiske krise.  
    Hun hørte dansktoppen, Ivan Rebroff, Ja-
mes Last, Niels Hausgaard – han er nordjyde, 
så han er et godt menneske, sagde mor – og 
punken, som hun hadede – og selvfølgelig 
folkelige Kim Larsen, som hun til sidst hade-
de at elske.  
    Mor kunne både Røde Mor og Fader Vor. 
Hun fik børn, svigerbørn og børnebørn. Hun 
holdt hund og kaniner, fugle og fisk, og jeg 
mener også, vi havde en vandrende pind – 
men jeg er i tvivl. 
    Den danske velfærdstænkning fra Stauning 
til i dag, med alt hvad det indebærer, er på 
den måde samlet i mors liv. Det er tankevæk-
kende. Mors liv er Danmarkshistorie.  

En tid der gik  
og en tid vi fik 

Tekst: 
Anders Kjærsig  
Sognepræst i  
Nr. Søby 



    Mor var både hjemmegående, passede hus 
og have, og så var hun sygeplejerske i fars 
praksis. Far var selvfølgelig lægen, byens 
private kødtømrer, der lappede folk sammen, 
når de havde snittet sig i pølserne.  
    Men ringede det på døren, og man ikke 
skulle frekventere lægen selv, men lægens 
hustru, så var vi børn klar over, at så var man 
vitterlig syg. Mor var nemlig en ligelig blan-
ding af psykolog og moralist, og hun vidste, 
hvordan man skulle tale med mennesker og 
ikke mindst opdrage dem. Det foregik altid 
inde i den såkaldt ”lille stue”. Det var ikke 
fars stærke side at komme derind. Alligevel 
supplerede de hinanden godt: far var naturvi-
denskabsmand og mor tog sig af alt det an-
det. 
    Det gjaldt også i forhold til have og køk-
ken. Her var der arbejdsfordeling. Far dyrke-
de grønsagerne, og mor forarbejdede dem. 
Thomas og jeg åd det hele.  
    Nede i kælderens inderste rum lige under 
trappen stod der fad ved fad og krukke ved 
krukke. Jeg nævner i flæng: syltede græskar 
både sure og søde, rødbeder, asierne, syltede 
blommer i madeira, frisklavet vindruesaft, 
græskar- og appelsinmarmelade med ingefær 
i. Der var to store frysere fyldt til randen med 
hjemmelavet leverpostej, frikadeller og is – 
rigtig is med chokolade i. Der var jordbær og 
hindbær, stikkelsbær og ribs. Og gik man op 
i spisekammeret, kom man til hjemmebaget.  
    Her har Thomas og jeg brugt en del tid. Vi 
hjalp nemlig mor med at tømme kagedåser-
ne, når hun ikke så det. Der var engelsk 
plumkage, kiksekage, hjemmelavet marci-
pan, brunkager, saltkager, smørdrømme og 
hvad de ellers hed alle disse kager. I en af 
kagedåserne havde mor skrevet en seddel. På 
den stod der: ”Kære børn, man må ikke stjæ-
le – heller ikke fra sin egen mor”.  
    Til morgenmad fik vi friskdyrket kefir og 
friskpresset gulerodssaft med fløde i. Det 
smagte ikke altid lige godt, men som mor 
sagde: ”Drenge! Fløden er for tarmfloraens 
skyld”. Ok – kunne vi tilføje og Gud være 
med dig.  

    Mor troede fuld og fast på Gud og på hans 
søn. Hun var i mange år fast kirkegænger i 
Vejrup Kirke. Det var far også, men han faldt 
som regel i søvn til stor irritation for mor. 
Mor troede på jomfrufødsel og opstandelse – 
som hun sagde: ”Jeg køber hele pakken”. 
    Winston Churchill sagde engang, at når 
jeg kommer op i himlen, vil jeg have min so-
fa med. Grundtvig ville have sin lænestol 
med. Gad vide, hvad mor vil have med? Sø-
ren Kierkegaard ville blot have et lille stykke 
jord – på den måde lignede han far.  
    Mark Twain blev engang spurgt, hvor han 
helst ville hen, når han døde: Himlen eller 
helvede? Han tøvede lidt og sagde så: I him-
len er der et vidunderligt lys – men hvad med 
vennerne?  
    Mor ved, hun skal op til far – selvfølgelig. 
Hvor skulle hun ellers hen? Og sådan er det. 
Når vi mennesker taler om det himmelske 
rige, indretter vi det altid efter det jordiske. 
   Jeg vil derfor slutte talen med en lille meta-
fysisk grille. Skal man i al sin naivitet fore-
stille sig opstandelsens fuldendelse – når en-
gang vi skal mødes i Guds rige – må det se 
sådan ud: 
    Far går ude i haven. Han er ved at beskære 
frugttræerne. Når han er færdig med dét, skal 
han i gang med at grave. Selv i paradisets 
have bliver man nødt til at grubbe og grave 
dybt; der kunne jo være senegræs. Gud selv 
står og kigger på med et stort overbærende 
smil. Måske spørger han far: ”Hvad laver 
du”? – og far vil svare: ”Jeg graver, og træn-
ger til”, som far altid sagde, ”lidt postevand”.  
    Inde i køkkenet står mor. Hun er i gang 
med at sylte og skal til at lave mad. Måske 
lægger hun en enkelt syvkabale, imens hun 
snitter græskar, vi ved det ikke. Pludselig åb-
ner hun et vindue og siger til far: ”Viggo, vil 
du være så sød at skrælle kartoflerne”? Far 
kikker forelsket op på hende, og med stor en-
tusiasme svarer han: ”selvfølgelig Grethe, 
men skal det være lige nu, vi har jo evighe-
den foran os”. 
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    Den første novemberstorm suser om hus-
hjørnerne, og det er allerede næsten helt 
mørkt, da jeg henad femtiden cykler ned ad 
vejen for at besøge det unge par, der er flyttet 
ind i nummer 2 her på Søstedvej. 
    Marie og Sigurds gamle stuehus, hvor de 
flyttede ind som nygifte for snart 60 år siden, 
i 1956, ligger mørkt og øde hen, men fra 
sidebygningens to små vinduer kastes et 
svagt lysskær ud på gårdspladsen. Her i Si-
gurds kombinerede carport og redskabsskur, 
som han byggede efter stormen i december 
1999, der ødelagde store dele af avlsbygnin-
gerne, har et ungt par sat bo for i hvert fald, 
det kommende år, medens de får revet det 
gamle stuehus ned, og får bygget nyt. 

    Hyggeligt og varmt er der inden døre, hvor 
Josephine, Troels og lille Elias på to år tager 
imod til en lille snak om deres tilværelse, 
som den former sig for nærværende. 
    Josephine har tilbragt mange glade stunder 
her på stedet, hos farmor og farfar: "Der er 
noget ganske særligt over et sted, hvor man 
har leget på vejen som barn, og er blevet kørt 
ned", siger hun, og smiler lidt vemodigt. 
    Josephine er sygeplejerske, og arbejder i 
treholdsskift i sårafdelingen på Odense Uni-
versitetshospital. 
    Troels er tømrer og arbejder i firmaet 
Brødsgaard Byggeri i Lumby. Han regner da 
også med, at stå for en god del af nybyggeriet 
på grunden, men nedtagningen af det gamle 
hus, som de regner med at klare over vinte-
ren, vil parret få et nedbrydningsfirma til at 
klare. 
    Ligesom Josephine kender Troels området 
godt, hans mor, Elsebeth Sig, er vokset op i 
det nærliggende Nørre Søby, og der er be-
stemt ingen af de to, der synes, at 
"udkantsdanmark" er lige i nærheden. 
    Foråret bliver byggetid, og da det nye hus, 
stort set, skal ligge på tomten af det gamle, 
kan byggeriet følges på nærmeste hold for 
alle der måtte være interesserede. 
    Vi ønsker den lille familie held og lykke 
med deres nye tilværelse her i det lille sam-
fund på Søstedvej. 
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Tekst og fotos: 
Else Marie Albrekt 

Nye beboere på Søsted-
vej. 

Indkørslen til Søstedvej 2. 

Den lille familie samlet ved spisebordet. 



 



Kong Frederik IX måt-
te vige for Jon Jensen 

 
Tekst:  
Karsten Lindhardt 
 
Fotos:  
Private og professionelle 
portrætfotografer  

    Jon Flemming Jensen blev 65 år og bi-
sat i Nr. Lyndelse Kirke 10. oktober 2015. 
Han solgte slægtsgården Elmely på Mose-
vej i Freltofte i 2010 og boede i de sidste 
leveår i et parcelhus i Nr. Søby.     Jon Jensen var en vaskeægte, fynsk bonde. 
Han var livsglad og talte gerne med folk og 
fæ, inkl. cockerspanielen Viggo. Han elskede 
sit arbejde som landmand. Modsat mange 
andre landmænd beklagede Jon sig aldrig 
over vejret. Han kunne kun blive vred - me-
get vred! - hvis han oplevede, at personer 
blev behandlet uretfærdigt. Da han fyldte 64, 
sagde han, at han havde fortrudt, han ikke 
havde givet sig tid til få en god kone og nog-
le rare børn. Han var det fjerde barn i en stor 
familie. Tre søstre er døde før ham, to af dem 
som spæde. Det femte barn lillebroderen 
Jørgen, bor med egen familie i Nr. Søby. 
    Kong Frederik IX måtte vige for Jon, da 
han kom til verden i 1950 på slægtsgården 

Elmely i Freltofte. Fyn var i sidste halvdel af 
februar 1950 vært for en stor NATO-øvelse. 
Orange bekæmpede Blå. Orange tropperne 
havde hovedkvarter på flere gårde i landsby-
en. Generalstaben holdt til på Elmely, men 
da vandet gik på Jons højgravide mor, så 
blev alle de højtstående militærfolk smidt ud 
fra gården. I al hast blev alle eleverne på 
Freltofte store skole sendt hjem.  
    Klokken 12 ankom Kong Frederik IX i 
generaluniform i et stort, sort dollargrin med 
chauffør. Kongen vinkede og gjorde honnør 
til de mange freltoftere, der var mødt op. Han 
gik ind i skolen, underskrev en protokol, røg 
to cigaretter, vinkede og gjorde honnør igen, 
før han kørte videre i dollargrinet. Jon blev 
født kl. 12.20, og generalstaben kom tilbage 
et par timer senere til hovedkvarteret på Mo-
sevej 6. De lykønskede nybagte mor Else 

Jon passede gårdejer Erna Pedersen jorder omkring Mosevej 13, da hun ikke magtede opgaven mere. Hun fylder 101 år i 2016. Jon er blevet tyndhåret og har fået gråt hår over ørerne. Han nærmer sig 50 år på billedet. 



Jon Jensen var en flot repræsentant for 
Freltofte. Han gik vagt på Amalienborg 
og passede godt på kongefamilien. 



han overtog gården i 1978 fra sine forældre, 
der flyttede ind i en nybygget aftægtsvilla på 
Freltoftevej 8A.  
    Hans far, Aage Jensen, købte i 1959 den 
første traktor i landsbyen. Den blev sendt fra 
England og kort efter blev gårdens to hopper 
sendt til slagteren. Jon købte to store trakto-
rer. Nyttige trækdyr, mumlede han og betalte 
for begge to millioner kontant. Jon opkøbte 
meget jord og mange gårde og betalte alt 
kontant. Han arbejdede kun 16 timer i døg-
net, og det vides bestemt, at han aldrig holdt 
ferie. Han kunne deltage i et traktor-stævne 
eller i et dyrskue, men han nåede altid hjem 
inden aften, fordi dyrene skulle fodres og 
køerne malkes. Han så ingen grund til at rej-
se uden for Fyn. Og dog, han blev i 1970 
taget til den Kgl. Livgarde i 14 måneder og 
fik talt med Kong Frederik flere gange, da 
han gik vagt på Amalienborg. Kongen værd-
satte livgardistens knastørre humor og hans 
manglende evne til at blive imponeret. 
    I 1971 var der fire butikker og 21 aktive 
gårdejere og husmænd i Freltofte. I 1980 var 
butikkerne lukket, og i 2010 var Jon den ene-
ste gårdejer i landsbyen og den sidste, der 
tjente til livets ophold i landsbyen. Siden har 

 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 

Kong Frederik fortæller Menig 646 Jensen 
fra Freltofte om det gamle sølvskrin, der 
har tilhørt livgarden i mere end 300 år  
Jensen med en sund og velskabt dreng og 
fortsatte derefter krigen mod den blå fjende. 
    Jon var 5. generation på gården. Efter syv 
års skolegang blev han efter konfirmationen 
sendt ud for at tjene på flere store gårde. Han 
vidste meget om landbrug hjemmefra, men 
han snuste til vigtige fag som drifts- og til-
skudsøkonomi. Han var godt klædt på, da 



Jon solgt til tilflytteren René og tilflytteren 
Søren Greve Jørgensen har overtaget Bæk-
gården på Kærsmindevej. Jon fandt udviklin-
gen skæv med de mange tilflyttere, der bosat-
te sig i Freltofte. Men i takt med, at han lærte 
dem bedre at kende, havde mange af os et 
fornøjeligt venskab med ham. Han holdt af et 
godmodigt drilleri. Hvis nogen ønskede at 
kloge sig om landbrugets vilkår, så hørte han 
pænt på, før de fik et verbalt snudeslag fra 
ham.  
    For en halv snes år siden blev han alvorligt 
syg. Grisegyllen og komøget angreb hans 
lunger. Lægen rådede ham til at kvitte alle 

dyrene straks; undtagen hunden Viggo. Men 
svinene og kreaturerne, som han snakkede 
med hver dag, ville han nødigt slippe. Med 
vemod solgte han slægtsgården i 2010 til den 
unge landmand, René Lund Gabrielsen, der 
har Jons fordums styrke. 
    For to år siden blev hans vejrtrækning målt 
og lyttet på. Kun ni procent af hans lunger 
kunne med besvær holde blodet og hjertet i 
gang. Han fik konstant ilt. Han ville gerne 
have haft flere leveår, men kræfterne slap op. 
Bevidstløs blev han lagt i respirator, og da 
OUH lægen slukkede den, sov han stille ind 
en halv time senere. 
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1960. Gårdejer Aage Jensen, død i 2006, var flittig og nøjsom: Hans slægtsgård var veldre-
vet, og han var nok den mest velhavende landmand i landsbyen. Han blev kun overgået af 
sønnen Jon, der sidder i midten med en masse Brylcreme i håret. Jon turde satse på nye 
afgrøder og han overgik faderens tæft for gode handler. Til venstre hans søster Birthe, der 
døde af kræft i 2014. Den yngste søn Jørgen, der sidder på mor Elses skød, var en lille ef-
ternøler. Hun døde i 2013. Jørgen bor i en stor villa i Nr. Søby sammen med Lene Ander-
sen og nyder besøg af børn og børnebørn. På egnen er han bedst kendt som "Lille Jørgen". 



 

 
Set og sket  Tekst og fotos: Åge Spejlborg Hansen 

Vivi er kommet tilbage 
     Vivi Ross, 53 er flyttet ind på Freltoftevej 
16 hos Jørgen Knudsen, 57. Parret har været 
kærester i længere en periode, hvor de boede 
hver for sig. De har begge 2 voksne børn fra 
tidligere forhold. 
    Vivi er født og opvokset i Ringe, hvor 
hendes forældre stadig bor, men har i en stor 
del af voksenlivet boet på Sjælland, hvor hun 
har et hus i Fuglebjerg mellem Næstved og 
Slagelse. Det er nu lejet ud. 
    Vivi har revisorbaggrund og arbejder som 
regnskabschef i transportfirmaet P. K. Juste-
sen i Korsør. 
    I stille stunder, som der tidligere ikke var 
så meget af som enlig mor med børn og job, 
slapper Vivi af med kreative sysler inden for 
områderne klippe, klistre, tegne og male. 
    Hun løber også jævnligt og går ture, gerne 
sammen med Jørgen. For år tilbage har hun 
også gennemført to maratonløb.   
    Vivi og Jørgen glæder sig til en fremtidig 
tilværelse i Freltofte uden hjemmeboende 
børn. De er dog ikke alene, da Vivi medbrin-

ger sin hund. Det er en 8-årig Jack Russel 
terrier. 
    Så nu er der igen kommet hund i huset 
efter en periode, hvor Jørgen ikke har haft 
hund. 
    Vivi føler sig godt modtaget i Freltofte og 
kender allerede mange, og glæder sig til at 
deltage endnu mere i det sociale liv i områ-
det. 

   Jørgen fandt Vivi via Facebook gennem 
venners venner, hvor Jørgen blev opmærk-
som på Vivis kontrafej, som han mente vir-
kede bekendt. De har nemlig været kærester 
som teenagere. 
    Så han skrev til hende, om hun var den 
Vivi, han flirtede med i sin ungdom. Det var 
hun, og så var det jo bare om at puste til 
flammen, som afdøde komponist og tekstfor-
fatter John Mogensen beskriver i sit hit "To 
mennesker på en strand". 

Hunden Bobby, Vivi og Jørgen 



Det lykkedes tredje gang 
 
    Knud Henriksen, Freltoftevej 24, har i 
mange år haft en aqua-rende, dvs. en smal 
aflang kloak, der gik tværs over indkørslen til 
huset. Den var for år tilbage opsat af kommu-
nen for at forhindre vejvand i at løbe ind i 
hans lavere liggende indkørsel og videre til 
huset. Årenes slidtage havde nu forårsaget 
sammenbrud, så den ikke længere var i stand 
til at hindre vejvandet i at løbe ned af ind-
kørslen til huset. 
    Knud ringede derfor til kommunen for at 
få udskiftet renden. 
    Kommunen sendte en tekniker for at se på 
sagen og konklusionen var, at man undlader 
at skifte renden, men i stedet laver en dæm-
ning eller en form for bump så vandet fort-
sætter forbi indkørslen og efterfølgende løber 
ind på græsset ved gadekæret. 
    Imidlertid fungerede praksis ikke efter 
teorien og vandet løb stadig ned til Knuds 
hus. 
    Efter en ny besigtigelse fjernes renden og 
en større dæmning opbygges. 
    Knud klagede igen over konstruktionens 
effektivitet og nu kommer der folk fra kom-
munen med 25 liter vand, som hældes ud på 
vejen og fotos dokumenterer vandstrømmens 
bevægelser over nyanlægget og ned ad ind-
kørslen stadigvæk. 
    Så blev anlægget lavet om for tredje gang. 
Denne gang sattes en helt ny kloak op ved 
dæmningens begyndelse for at tage hoved-
parten af vejvandet inden det skal forbi ind-
kørslen, samtidig ændres der endnu engang 
på dæmning m.m. 
    Knud har efterfølgende (indtil videre) ikke 
haft nedstrømning af vejvand i sin indkørsel. 
    I første anlægskonstruktion brugtes 7 ar-
bejdstimer, anden gang 14 timer, tredje gang 
14 timer, i alt 35 timer, derudover kommer 
besigtigelse og evt. tegninger. Der blev også 
brugt en hel del materialer: asfalt, brosten, 

helt ny kloak og derudover maskinarbejde. 
    Knud, der har haft en mangeårig håndvær-
kerkarriere i det private erhvervsliv, undrer 
sig over Fåborg-Midtfyn Kommunes disposi-
tioner og ressourceforbrug i forbindelse med 
ovennævnte eksempel, og har svært ved som 
håndværker og skatteborger at forstå det hen-
sigtsmæssige i, at han ikke bare kunne få sin 
tidligere velfungerende aqua-rende udskiftet, 
som han bad om.  
    Vi må håbe at det kommunale vejvæsen 
har lært noget af ovenstående.  
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Set og sket  Tekst og fotos: Åge Spejlborg Hansen 

Knud ved sin indkørsel 



    Hvis man kører ad Vesterskovvej så langt 
man kan, ender man ved en idyllisk landejen-
dom omkranset af sø, bakker og grønne mar-
ker med nysgerrige skotsk højlandskvæg.      
Her er højt til himlen, men også til loftet for 
her bor Karen, 64 og Niels Lauritsen Ras-
mussen, 57 som sammen har fundet opskrif-
ten på det gode liv. 
    Karen er født i Årup, hvor hendes far hav-
de en frisørsalon. Karen beretter om, at det 
var et hjem, hvor man tog det kristne bud-
skab alvorligt og derfor ofte deltog i kirke-
gang. Søndagsskole var også obligatorisk for 
de fire børn i familien. Men der var også 
plads til andre ting og måder at realisere sig 
på. Forældrene accepterede, at Karen, der var 
lidt af en drengepige, kørte rundt på hurtige 
knallerter og tilmed var aktiv på den nærlig-
gende crossbane. 

    Karen afsluttede skolegangen med en real-
eksamen og kom i lære som advokatsekretær 
i Odense. Karen havde da mødt sin kæreste 
Svend Åge, der var maskinarbejder, som hun 
senere blev gift med.  
    De etablerede sig i en ejendom i Odense. 
Efter endt læretid blev Karen ansat i Kredit-
foreningen Danmark i 1978. I 1984 afhænde-
de de ejendommen i Odense og flyttede til 

Freltofte, nærmere betegnet Grønmosevej 2. 
(Huset med den lille husstandsvindmølle) 
Svend Åge fik job på Freltofte Maskinfabrik 
hos Bjarne Knudsen. Senere startede Svend 
Åge Midtfyns Ejendoms Service. Familien 
var da vokset med 3 børn, alle piger. 
    Karen og Svend Åge havde da rigtig fået 
smag for landlivets glæder og anskaffede sig 
nogle af de store jyske heste. Svend Åge 
brugte dem til pløjning og skovarbejde. Det 
var derfor en drøm, der gik i opfyldelse, da 
de 1994 fik muligheden for at købe landejen-
dommen på Vesterskovvej 5, hvor der i mod-
sætning til Grønmosevej var plads både ude 
og inde til både heste, kvæg, høns, hunde og 
katte. 
    På Vesterskovvej er et jordtilliggende på 
11,5 hektar. Svend Åge trak sig ud af Midt-
fyns Ejendoms Service, som han etablerede 
sammen med en kompagnon og helligede sig 
arbejdet på landejendommen, dog suppleret 
med en deltidsansættelse som pedelmedar-
bejder på plejehjemmet Åhaven i Ferritslev. 

Karen og Niels 
Tekst og fotos: 
Åge Spejlborg 

Citroënen der var i Sverige 



Svend Åge blev syg efteråret 2005 og døde 
af ondartet prostatakræft i januar 2006. 
    Mange af Fælledbladets læsere har sikkert 
haft besøg af Karen i forbindelse med opta-
gelse af lån og kreditvurdering, da hun har 
haft det meste af Fyn og øerne som arbejds-
område. Et arbejde som hun også betegner 
som sin hobby. Ikke mindst når hun på så-
kaldte ambulancetjenester kunne afværge 
tvangsauktioner. Ejendomskæden Home har 
tilsyneladende bemærket Karens gode egen-
skaber, fordi i 2003 efter 25 år i K.F.D., blev 
Karen af Home i Ringe tilbudt et job, hun 
ikke kunne sige nej til. Her virkede Karen 
med salg af ejendomme frem til 2010, hvor 
hun valgte at gå på efterløn.  
    Niels er født og opvokset i Vøjstrup på et 
husmandssted med 10 tønder land. Husdyr-
holdet bestod af 7 køer, 5 grisesøer og 2 
nordbagger heste. Mor solgte asparges fra 
ejendommen. Underligt at tænke på, at en 

familie kunne leve af et så lille produktions-
apparat i forhold til i dag, hvor man mindst 
skal gange det med 20. 
    Niels havde en fascination af maskiner og 
traktorer, derfor var han lidt ærgerlig over, at 
faren blev ved med at holde på hestene i for-
hold til andre. Heldigvis kunne han få afløb 
for sin interesse hos de omkringboende bøn-
der i fritidsarbejde efter skoletid. Efter real-
eksamen blev han ansat på en større gård, 
hvor der var traktorer af mærkerne IH. 
Deutz, David Brown og en MF 175.  
    Niels kom på Korinth Landbrugsskole i 
1977, men han blev dog ikke rigtig land-
mand, idet han efterfølgende blev ansat på 
Ollerup Maskinstation. Niels blev også gift 
med sin Bente og fik to børn. De boede først 
i et hus i Høje Dong, senere en lille landejen-
dom i Stenstrup, hvor han samtidig forpagte-
de jorden fra sit fødehjem.  
    Niels prøvede også grisehold, men opgav 
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Parret med deres choppere af mærket Yamaha Virago, 1100 cm3 



da han ikke kunne få sig selv til at stikke med 
injektionssprøjter og da slet ikke kastrere gri-
sene. Trods sin maskuline fremtoning er han 
også en blød følelsesladet mand (siger Ka-
ren). 

    Niels drev ejendommen sideløbende med 
sit arbejde på Ollerup Maskinstation. Her var 
han på rette hylde, og han taler med stor be-
gejstring om maskiner og traktorer. 
    Mødet     I 2008, hvor Karen havde været enke i to 
år, havde hun bestilt Ollerup Maskinstation 
til at reparere markdræn. Hun havde også be-
stilt en motorcykellift til brug for eftersyn af 
sine motorcykler. 
    Hun havde nu brug for en stærk mand til at 
få den etableret i værkstedet, så hun gik ud i 
marken og spurgte, om der var en der ville 
hjælpe hende med problemet. Det var sådan, 
at Niels mødte Karen første gang. Niels var 
på dette tidspunkt i skilsmisseforhandlinger. 
Niels var sikkert imponeret over den gæve 
Karen, der kørte på motorcykel, så han invi-
terede hende på køretur den efterfølgende 
weekend, hvilket hun sagde ja til, selv om 
hun overhovedet ikke havde forestillet sig 
noget om nyt parforhold. Hun mente, at hun 
havde fået styr på tingene efter Svend Åge 
død, og at det kørte fint, som det var. 
    Men – det blev til flere køreture. De blev 
dog ikke kærester med det samme, der gik 
lang tid, sagde de. Jeg spurgte så, hvor lang 
tid der gik inden Niels flyttede ind. ”Jae... 4 
måneder, men på prøve”. 
    Det gik rigtig godt, og i 2012 blev de viet i 
Nordby Kirke på Fanø. Valget skyldtes til-
knytning til Fanø grundet Karens sommerhus 
på øen, som hun sammen med Svend Åge 
købte for 25 år siden. Niels havde også holdt 
ferier i huset i tiden inden brylluppet. 
    Nu er sommerhuset på Fanø dog solgt, og i 
stedet har de sammen købt et sommerhus ved 
Nissum Bredning ved Limfjorden. 
    Kort tid efter Niels og Karen mødtes, hav-
de Karen planlagt en motorcykeltur sammen 
med sin ældste datter tværs over USA på rou-
te 66. 
    Niels havde to år forinden købt en kinesisk 
motorcykel på Ørbæk Marked, nok grundet 
hans interesse for mekanik. Han havde dog 
ikke tænkt det var nødvendigt med motorcy-
kelkørekort. Men det var det, hvis han skulle 

Niels og Karen hos højlandskvæget 



til USA og køre sammen med Karen og den 
øvrige delegation. Så det blev hurtigt bragt i 
orden. De havde efterfølgende store oplevel-
ser på turen. 
    Senere har de været i Harzen og på Færø-
erne på motorcykel. De skulle også til Sveri-
ge, men på afrejsedagen øsregnede det, og 
vejrudsigten lovede ikke bedring i dagene 
fremover. Niels og Karen havde nogen tid 
forinden købt en gammel Citroën 2CV, som 
de fik renoveret, så de lod motorcyklerne stå 
og tog på bilferie i 2CV’en. Det vakte meget 
opsigt med en fransk 2CV i Saabernes og 
Volvoernes hjemland. 
    Igennem årene har Karen også haft over-
skud til at være aflastningsfamilie for i alt 5 
plejebørn. Hun har den store glæde, at de alle 
er kommet godt i vej med gode uddannelser. 
    Der er nok at se til, for hun har stadig kon-
takt til alle fem + sine egne tre, Niels' to og 
indtil videre 10 børnebørn. Karen holder og-
så af havearbejde og dyrker specielle planter 
drivhuset, for eksempel jungleagurker, ci-
tronagurker, honningmeloner og tomater med 
sjældne farver. Der er ikke længere jydeheste 
på ejendommen, men stadig højlandskvæg og 
specielle høns m.m. 
    Niels har gennem årene opbygget en større 
samling af veterantraktorer og gamle land-
brugsmaskiner. Når han er rundt på job hos 
bønder og andre, så kigger han lige ind i ma-
skinhusene og ser om der er nogle interessan-

te ting, som han kan købe til en fornuftig 
pris. Og det kan han ofte, for han er en flink 
og tillidvækkende mand. Niels deltager jævn-
ligt med maskiner i veterantræf, hvor man 
kan opleve dem i arbejde. Niels ved næsten 
alt om traktorer og maskiner og kan reparere 
og restaurere næsten alt. Han er nu også ved 
at klargøre en fiskerjolle til brug ved som-
merhuset ved Nissum Bredning. Freltofte-
festivalen har også nydt godt af Niels' gamle 
maskiner, da han i sommer udstillede dele af 
sin samling. 
    Fremtidsudsigter    Når Niels går på pension om 8 år, kan 
drømmen muligvis være at sælge den nuvæ-
rende ejendom og flytte op til Nissum, men 
derudover have et mindre hus på landet på 
Fyn. Jeg spørger om det ikke var noget med 
en lille lejlighed i Odense. Svaret fra Karen 
kommer prompte: ”Vi kommer kun til Oden-
se, når vi er tvunget til det”. Jeg spørger så 
Niels, om han kan undvære alle sine maski-
ner og traktorer. Svaret er: ”Jeg har snakket 
med de omkringliggende naboer i det jyske, 
og det er lige før der er håndslag med hensyn 
til lagerplads til værksted og maskiner”. 
    Hvor er det livsbekræftende og møde men-
nesker, der stadig sætter pris på at bo på lan-
det. 
    Hermed tak Karen og Niels fordi de ville 
delagtiggøre Fælledbladets læsere i deres liv 
og levned. 
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Racehønsene skal også passes 

Karen og Niels på terrassen ved gårdspladsen  



Æblemostdagen 2015 
Tekst: Anders Kjær     Fotos: Vagn Aaberg 
 
    Den 5. oktober var der æblemostning hos 
Kurt og Nina. Årets æblehøst var sød og ri-
gelig, og der var rigtig mange der slog vejen 
forbi med deres kurve, kasser, trillebøre, 
dunke, flasker, poser, glade efterårsminer og 
selvfølgelig masser af æbler. Det blev til 
nogle hyggelige timer med kaffe, kage og 
masser af snak. Og sidst på eftermiddagen 
gik det igen hjemad med skvulpende guld til 
ganerne. 
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Der var mange mennesker og trængsel i 
løbet af dagen 

Æbler skulle vaskes og slibestenen drejes 

Jens viste hvorden en 80-årig drejer pressen 



 

Spelt med grøntsager 

Jeg hader at smide mad ud. 
af Finn Ekelund                               

25 gram smør 3½ dl parboiled spelt 3-5 gulerødder i små tern 3 løg i tern 7 dl grøntsagsbouillon 1 tsk. groft salt  400 gram kyllingefars 2 små hakkede fed hvidløg 1 dl bredbladet persille ½ tsk. groft salt Friskkværnet peber  5 stilke bladselleri i små tern 1½ dl cremefraiche   Der kan serveres små tomater til.  

Kom halvdelen af smørret i en tykbundet gry-
de ved kraftig varme, men uden at det bruner. 
Svits spelt og grøntsager  -  ikke bladselleri  -  
i et minutstid, tilsæt bouillon og salt og lad det 
koge i ca. 25 min ved svag varme under låg. 
Kom resten af smørret i en anden gryde og 
steg kød og hvidløg til det smuldrer og skifter 
farve. 
   Tilsæt persille, salt og peber og varm kødet 
igennem og smag til. 
Kom bladselleri, cremefraiche og kødet i spel-
ten og server retten i en varm skål. 
 Pynt Blade af bladselleri og bredbladet persille. 

En gang i mellem går jeg køleskabet igennem for rester af grøntsager, inden de bliver for 
gamle. Der var gulerødder, bladselleri, løg og spelt. Det skulle bruges nu.  
    Retten smager rigtig godt, det eneste er, at udseende bliver en smule trist, når der kommer 
cremefraiche i retten, men smagen er bedre end at man serverer cremefraiche ved siden af. 

Foto: Finn Ekelund 



Freltoftevej 8a solgt 
     1. oktober overtog Jan Wæhrens, 64 og 
Helle Kjær Wæhrens, 63 ejendommen, hvor 
Åge og Else Jensen tidligere boede. Ægtepar-
ret har børnene Anne, 27 og Signe, 29. 
    Jan og Helle er begge født og opvokset i 
det nordlige Jylland, men har de sidste 20 år 
været bosat i trekantsområdet. 
    Jan er uddannet radiomekaniker og har ef-
terfølgende læst til elektroingeniør på Århus 
Teknikum. Han er ansat hos Vattenfall og 
praktiserer på Nordjyllandsværket i Ålborg, 
hvor han udover det tekniske også har øko-
nomistyring som ansvarsområde. 
    Helle er uddannet lærer på Silkeborg Se-
minarium og har arbejdet som efterskolelæ-
rer, men i de seneste 25 år som underviser på 
VUC. Har også en uddannelse som psykote-
rapeut. Er for nylig gået på efterløn. 
    I fritiden elsker de at sejle i deres sejlbåd 

som er hjemmehørende i Bogense. Også 
sommerhuset i Rødhus ved Jammerbugten 
benyttes, ikke mindst af Jan, idet han bor der, 
når han er på arbejde i Ålborg. Helle sætter 
også pris på have og naturoplevelser. 
    Jan og Helle har valgt at bo i Freltofte, for-
di deres datter Signe og svigersønnen Stefan 
for 1 år siden flyttede til den gamle skole i 
Freltofte, tidligere Jens Krogsgårds bolig. 
    Så er de også tæt på deres tre børnebørn, 
der bor ved Signe og Stefan. De håber at ge-
nerationerne fremover kan hjælpe og støtte 
hinanden. 
    I den nære fremtid skal boligen renoveres 
og moderniseres efter smag og behov. Fore-
løbig er der installeret nyt varmeanlæg i form 
af en luft til vand varmepumpe, som jo ligger 
lige til højrebenet hos elektroingeniøren Jan. 
    Hermed velkommen til Freltofte, vi håber, 
at I kommer til at sætte pris på områdets 
mange kvaliteter.  
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Helle og Jan 



Tilbage til rødderne 
     Jørgen Svith, 70 er flyttet fra sin ejendom 
på Freltoftevej 33 til en mere ældrevenlig lej-
lighed i Fåborg. Beslutningen taget grundet 
dårligt helbred gennem flere år.  
    Jørgen stammer fra Fåborg-området, hvor 
han stadig har netværk, så det var derfor na-
turligt at flytte tilbage dertil.  
    Huset i Freltofte har gennem længere tid 
været til salg, men Jørgen håber nu på, efter 
en prisjustering, at huset bliver solgt inden 
for overskuelig fremtid. Jørgen har boet i 
Freltofte siden 1996.  
    Her fra Freltofte ønskes held og lykke med 
hushandel og den fremtidige tilværelse i Få-
borg. 
 

. 
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Der har tidligere været bageri i ejendommen på Freltoftevej 33, derfor den store skorsten. 



Unica Flowers lukket ned. 
 
    Når man passerer gartneriet på Søstedvej 
15, kan man ikke undgå at bemærke, at alle 
drivhusene er fjernet og at beboelsen står 
tom. Huset og de tilbageværende bygninger 
er sat til salg. 
    Gartneriet ejes af Bent Møllegaard Niel-
sen, som sammen med sin kone Bodil købte 
gartneriet i 1972. Igennem alle årene har de 
løbende moderniseret og udvidet drivhusare-
alet. Produktet var begoniaer af mange for-
skellige arter. 
    I 2012 flyttede Bent og Bodil til et nyop-
ført hus på Lumbyholmvej i Nr. Lyndelse og 
sønnen Lennart, der er gartneruddannet, flyt-

tede ind i Søsted sammen med sin kone Mil-
le, der etablerede sig som dagplejemor. Det 
var tanken, at næste generation skulle tage 
over efter Bodil og Bent.  
    Tidernes ugunst for branchen og pengein-
stitutters manglende interesse i at medvirke 
til generationsskifte var årsagen til beslutnin-
gen om at sælge ejendom og jordtilliggende. 
Lennart og Mille er nu flyttet fra Søsted og 
har købt hus i Nr. Søby. 
    Mille har stadig sine dagplejebørn på den 
nye adresse og Lennart arbejder nu på gart-
neriet Lundager i Fangel, som Unica Flowers 
igennem årene har haft lidt samarbejde med. 
    Bodil og Bent har igennem årene også 
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Beboelsen Søstedvej 15 
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støttet lokale kulturelle tiltag med sponsering 
af flotte blomster. De har også tidligere lagt 
lokaler til høstfest m.m., når forsamlingshu-
set ikke var i drift. Bodil døde 29. maj 2015, 
kun 64 år gammel. 
    Til ejendommen er der et jordtilliggende 
på godt 6 ha. Beboelsesareal er 232 m2, og 
der er en stor isoleret lagerhal på 640 m2 med 
høj port, samt anden lagerbygning på 163 m2. 
Alt fremtræder velholdt og i god stand. Stue-
huset blev totalrenoveret i 80’erne. Prøv at 
google ejendommen og se, hvor meget du 
kan få for under 2 millioner. Mon ikke der 
snart er en køber, der opdager det gode til-
bud.   
 

 Tidligere læssehal med personale- og kontorfaciliteter 
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Nogle dyr var større end deres ejere, andre mindre 

Motocross ringridningen var et hit 

Børnedyrskue i Søsted 
Tekst og fotos: Anders Kjær 
     Den 20. september lagde Sanne Fiedler 
Rasmussen og Kim Laulund, Søstedvej 10 
have og mark til årets børnedyrskue. Det var 
en flot dag, og 8-10 børn viste deres dyr 
frem. Efter behørig samtale med dyrlægen 
om dyrenes ve og vel, fik alle fremmødte 
overrakt Fælledens flotte førstepræmie-roset. 
Resten af dagen var der fri leg og motocross 
ringridning.  
 

Dyrlægen Sidse udspurgte børnene om de-
res kæledyr 

Der var udelt begejstring over de fine præ-
mier 


