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FREDELIG  
GENERALFORSAMLING 
Landsbyforeningen Fælleden afholdt den 
årlige generalforsamling i Nyboe Selskabslo-
kaler den 22. marts. 
    Kutymen har ellers været, at afholde for-
samlingen den sidste weekend i marts måned, 
men det har altid kollideret med den store 
gymnastikopvisning i Nørre Lyndelse, så der-
for blev generalforsamlingen fremrykket en 

uge, i håbet om et større fremmøde – bare en 
skam at gymnastikfolket også gjorde det sam-
me – så der blev ikke vundet noget på den 
konto. Kun 25 personer var mødt frem, trods 
en kendt foredragsholder. 
    Torben Lindegaard Jensen indledte gene-
ralforsamlingen med et lysbilledforedrag om 
bygningskulturen på landet, og kom ind på 
problematikken om skævvridningen og af-
folkningen af vise landområder. Han berette-
de om de efterhånden massive tomme byg-
ningsmasser på landet – gårde og huse som 
struktur-udviklingen har overflødiggjort. 
Hvad skal disse ejendomme bruges til, hvad 
kan og bør bevares? I forbindelse med restau-
reringer af disse gårde og huse, efterlyste han 
en større pietistisk sans og forståelse for vo-
res fælles kulturarv. 
    Efter kaffen og Niels Peter Ellekjærs be-
rømmede kæmpelagkager, begyndte den 
egentlige general-forsamling. Formand Jens 
Ole Storm Pedersen bød velkommen, og fo-
reslog Ole Bork som dirigent. Han blev valgt 
med applaus, og styrede suverænt slagets 
gang. 
    Formanden berettede om årets gang i Fæl-
leden, og sammenlignede Fælled bestyrelsens 
arbejde, med tidligere tiders forsamlingshus-
bestyrelsers dont, nemlig med at lave arran-
gementer for omegnens beboere, men at man 
bare manglede forsamlingshuset. Han cause-
rede over, at nu var muligheden tilstede for at 
generhverve det gamle forsamlingshus, da 
huset er til salg for 1.000.000 kr. 
    Næste punkt på dagsordenen var 

3 

Som tak for foredraget, modtog Torben Lin-
degaard Jensen en samling Fælled Blade 



frem til at bo på et mindre tidskrævende ma-
trikelnummer. Finn modtog et stort velfor-
tjent bifald. Deres engagement i lokalsamfun-
det, med bl.a. arbejdet med Fælleden, Skt. 
Hans fester, m.m. er imponerende, og de vil 
blive savnet i Freltofte. 
    Svend Johnsen fremlagde i sin egenskab af 
kasserer, Fælledens regnskab og budget for 
2009. Fælleden havde 247 medlemmer i 
2008, og et overskud på 15.563 kr. Alt i alt 
ser det lyst ud. Fælledens største økonomiske 
problem og udgiftssluger, er plænetraktoren. 
Åge Spejlborg Hansen foreslog den erstattet 
med en gammel grønthøster!!! 
    Der var genvalg til Inge Højmark Frand-
sen, Jens Ole Storm Pedersen og Per Emil 
Eskildsen. Sidstnævnte har det seneste ½ år 
været med som fuldgyldigt bestyrelsesmed-
lem som suppleant for Karsten Lindhardt. 
    Birte Nybo Jørgensen, Lumby, tager endnu 
en suppleanttjans. Nyvalgt suppleant er Lene 
Damsgaard, Freltoftevej 41. Anne Grethe 
Bøgh Sørensen forsætter som landsbyforenin-
gens yderst kompetente revisor. Kenneth Se-
rup Jørgensen, Freltoftevej 57, blev revisor-
suppleant. 
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”Fælledejerens hjertesuk”. Lulu og Finn Eke-
lund havde ikke så mange suk, men Finn be-
rettede med vemod om at de netop havde fået 
solgt deres gård, og købt parcelhus i Årslev. 
De havde været glade for at bo i Freltofte, og 
takkede for 17 gode år i Freltofte. De så nu 

Ole Bork styrede slagets gang 
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NYT ANSIGT I  
FÆLLEDBESTYRELSEN 
Efter generalforsamlingen konstituerede 
Fælledbestyrelsen sig på følgende måde: 
Jens Ole Storm Pedersen fortsætter som 
formand. Svend Johnsen som kasserer og 
Inge Højmark Frandsen styrer distributi-
onen af Fælled Bladet. Else-Marie 
Albrekt overlader cateringdelen til Birte 
Nybo Jørgensen, og fortsætter i bladud-
valget. 
    Suppleanterne deltager naturligt i be-
styrelsesmøderne, men har dog ingen 
stemmeret, hvis det skulle blive aktuelt, 
hvilket næsten aldrig er tilfældet. 
    Ny i inderkredsen er Lene Damsgaard, 
der i 2006 sammen med sin mand Jimmi, 
overtog Slumstrups ruin af en gård. Med 
imponerende energi og ildhu fik de ryd-
det grunden, og frem af fugl Fønix 
asken, rejste der sig på toppen af bakken 
en ny flot villa, trukket væk fra vejen 
med stor flot have foran. Haven er Lenes 
domæne og lidenskab. De nært forestå-
ende haveplaner er at få vand i det store 
hul midt på plænen, og få plantet et par 
store Guldhængepile omkring det. 
    Lene er født og opvokset på en gård 
ved Nyborg, og har altid været en heste- 
og hundepige. Det med heste har hun 
måttet sætte lidt på stand by, efter at hen-

de og Jimmi har bygget nyt hus i Freltof-
te. Sammen har de tre børn, hvis fornav-
ne alle begynder med A: Asger, Alexan-
der og Amalie. Jimmi har en datter fra et 
tidligere forhold som hedder Amanda, og 
som bor hos sin mor i Nr. Lyndelse. Hun 
cykler tit til Freltofte, og bor hos dem 
hver anden weekend. 
    En hund har de også. Den hedder Ve-
ga, og er en lalleglad hund af racen Do-
gue de Bordeaux. 
    Lene Damsgaard har været syge-
plejske i otte år på OUH, men er nu ansat 
af Odense kommune, som nat hjemmesy-
gepleske. Hun er også en sporty pige, 
som cykler og løber meget, helst 3-4 
gange om ugen, og gerne langt, og i hur-
tigt tempo. 
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FÆLLEDEN LEVER...... 
Siden Lulu og Finn Ekelund i foråret 
2008 satte deres gård til salg, har der 
blandt landsbyforeningens medlemmer 
været en vis usikkerhed om Fælled grun-
dens fremtid. 
Gården er nu solgt, og de nye ejere bak-
ker op om Fælled ideen, så derfor kan vi 
forsat benytte os af Fælled grunden. Are-
alet som vi har til rådighed er imidlertid 
blevet halveret fra en, til en ½ tønde 
land. Det er bestemt ingen ulempe, da 
det meste lå unyttigt hen i højt græs, som 
skulle slås med traktor og klippes mindst 
en gang årligt. Fodboldbanen er flyttet 
hen i forlængelse af legepladsen, og bag-
ved igen er Skt. Hans bålpladsen lagt, 
med fin udsigt til Søsted. 
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Arbejds- og åbningsdagen på Fælleden, var 
på vores arrangement indstik i forrige Fælled 
Blad, annonceret til søndag den 26. april. 
    Uheldigvis kunne ingen fra bestyrelsen 
alligevel denne dag (konfirmationstid) så 
derfor blev det besluttet at flytte arbejdsda-
gen til lørdag den 2. maj. Flytningen blev vit-
terliggjort på vores til lejligheden opsatte 
skilte, og annonceret på Facebook siden. 
    Det afholdt imidlertid ikke en lille trofast 
og ihærdig skare i at møde frem på den først 
fastsatte dag. De undrede sig godt over, at 
ingen fra bestyrelsen var mødt, men ikke de-
sto mindre fik de slået græsset, hakket ukrudt 
og revet petanque-banerne. En af aktørerne 
denne dag, havde godt nok set skiltene, men 
ikke læst nærmere på dem, da hun jo godt 
vidste hvad der stod på dem! Pas på med det 
– man tror man ved hvad der står, men skilte-

ne kan lige såvel berette om ændringer og 
aflysninger. Arbejdet var imidlertid bestemt 
ikke spildt, og aktørerne skal have kæmpetak 
for den gode indsats. 
    Den 2. maj oprandt så den officielle ar-
bejds- og åbningsdag. Endnu engang mødte 
en pæn skare frem, omkring 15 deltagere. 
Det var glædeligt sammenlignet med sidste 
år, hvor kun fire deltog. 

DOBBELT OP ARBEJDSDAG 

Lene Damsgaard havde sønnerne med på 
plænetraktoren 



8 

       Pilehegnet blev beskåret, og grenene 
smidt på Skt. Hans bålstakken, som ligeledes 
blev flyttet til en ny placering indenfor den 
ny Fælledgrund. Ligeledes blev græsset slået, 
og der blev lavet en smutvej gennem grøften 
indtil Lene og Jimmi Damgaards garage, 
hvor plænetraktoren og benzindunken nu 
står. Fælleden har overtaget borde og bænke-
ne, som tidligere stod i Fælledgården. De er 
nu også opmagasineret samme sted som plæ-
netraktoren. 
    Det var således en skøn dag, hvor vi fik 
noget fra hånden, med hyggeligt samvær i 
sidegevinst. Prikken over i´et var Lenes 
fremragende kage, som høstede mange roser. 
    Til jer som ikke smagte den, bringer vi, 
som en ekstra medlemsservice, opskriften 
her: 

 

Der var tid til lidt hygge i det fine vejr 

Her er en der virkelig forstår at hygge sig. 
Jens Frandsen med en kølig pilsner 



 

SOMMERFRUGTKAGE 
 
DEJ: 
250 gr. margarine (blødt eller smeltet) 
200 gr. Sukker 
4 æggeblommer 
2 dl. Mælk 
150 gr. Mel 
2 tsk. Bagepulver 
 
Margarine og sukker røres sammen, herefter 
kommes en æggeblomme i ad gangen i blan-
dingen og røres rundt. Mel, bagepulver og 
mælk tilsættes. 
    Dejen smøres i den smurte bradepande. 
Dernæst fordeles marengsmassen ovenpå. 
 
MARENGS: 
4 æggehvider 
300 gr. Sukker 
2 tsk. Vanillesukker 
 
Hviderne piskes meget stive. Sukker og va-
nillesukker vendes forsigtigt i.. Fordeles 
oven på dejen. 
 
BAGETID: 
Bages nu ved 180  -  200 grader i 25  -  30 
min. Marengsen må gerne være gyldenbrun. 
 

Kagen afkøles nu (vigtigt  -  så flødeskum-
met ikke smelter) 
 
INDEN SERVERING: 
1/4 ltr. Piskefløde piskes til flødeskum og 1/4 
ltr. Cremefraiche vendes i massen. Kagen 
kan nu pyntes med følgende: 
 
PYNT: 
Jordbær, kiwi, melon, ananas, vindruer eller 
hvad man nu har lyst til. Frugten fordeles 
oven på kagen. Server evt. en skål med ekstra 
frugt til. 

 GLARMESTER 
TIM DEGN 

 
DØGNSERVICE 

20 72 13 99 
Freltoftevej 40,  

Freltofte 
 

Alt glarmesterarbejde og 
forsikringsskader udføres 
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DE NYE FÆLLEDEJERE: 
 

VI BOSATTE OS I MIDTEN 
Den 1. april 2009 overtog Ann-Lisbeth 
Sanvig og Morten Albek Fælledgården, 
på Freltoftevej 43. 
    De kom fra hvert sit hjørne af Fyn. I 
Freltofte har de nu slået pjalterne sam-
men, og fundet nyt hjem og liv - midt i 
det hele. Ann-Lisbeth har sin gamle 
Fjordhest og høns med, og har købt får, 
som har fået lam. 
 
    Ann-Lisbeth kommer fra Hårslev på 
Nordfyn, og er uddannet billedkunstner 
på Det Fynske Kunstakademi 1986-91. 
Hun har i mange år levet af sin kunst, og 

af undervisning. I Hårslev havde hun 
eget værksted og atelier. 
    At leve af kunst er som bekendt en 
hård og usikker levevej, så derfor tog 
hun en merit læreruddannelse, og er nu 
folkeskolelærer i Morud, hvor hun har 9. 
klasse til dansk og tysk. Her har hun ar-
bejdet i to år. 
    Sideløbende maler hun stadig, og er 
ved at indrette værksted i det nye hjem. 
Ann-lisbeth Sanvigs billeder kan købes 
hos Galleri Rasmus. Netop nu er hendes 
billeder med på en gruppeudstilling i 
Huset Tavi, Skagen, og kan her ses i pe-
rioden 21. maj – 6. september. 
    Hendes datter Clara, som er 13 år, bor 
skiftevis en uge hos moderen, og en uge 
hos faderen i Odense, og her går hun i 
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ANN-LISBETH SANVIGS 
BILLEDUNIVERS 
Ann-Lisbeth Sanvigs billeder sælges 
gennem Galleri Rasmus. 
    På galleriets hjemmeside: www. 
gallerie-rasmus.dk  kan man se bille-
der, og læse mere om hendes kunst. 
    Redaktør af Kunstavisen, Tom Jør-
gensen, skriver blandt andet om Ann-
Lisbeth Sanvigs billedunivers: 
 
”Ved første øjekast tror man, at man 
er i Provence. Ann-Lisbeth Sanvigs 
landskabsmalerier ulmer og gløder og 
farven er lagt i fede, patose lag signa-
lerende kraft, styrke og overskud. Ind-
til man ved nærmere eftersyn opdager, 
at naturen ser udpræget skandinavisk 
ud og at farven er præget af den fug-
tighed i luften, der gør nuancerne blø-
dere i modsætning Sydens brændende 
lys. Hun forener fornemmelsen for 
Nordens lys med et gallisk tempera-
ment. 
    En syntese af modsætninger, der er 
hele kernen i hendes kunst, og er hen-
des store styrke. Hendes billeder er på 
én gang kontrollerende og tempera-
mentsfulde, stålsatte og venlige, farve-
stærke og blødt modellerede. Et træk, 
som er sjældent i kunstverden, hvor 
man som regel er enten det ene eller 
det andet”. 
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skole indtil efter sommerferien hvor hun 
starter i Odense Friskole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Morten Albek kommer fra Svendborg 
på Sydfyn. Han er oprindelig gartnerud-
dannet, med speciale i orkidéer. Siden 
1989 har Morten været TV-Fotograf hos 
TV2-Fyn. 
    Mortens altoverskyggende interesse 
og store lidenskab er bonsai – træer holdt 
i miniatureform, ved hjælp af gentagne 
klipninger af grene og rodnet. Morten er 
formand for Dansk Bonsai Selskab, og er 
webmaster for selskabets hjemmeside.        
Han har også sin egen hjemmeside om 
bonsai, og har skrevet adskillige artikler 
til både danske og internationale tids-
skrifter. En enkelt bog er det også blevet 
til. 
    Mortens 11 årige datter, Anna, går 
stadig i skole i Svendborg, og bor ligele-
des hver anden uge hos forældrene, men 
bor samtidig med Clara på Fælledgården, 
så de to piger har glæde af hinandens 
selskab. 
 
 

 
BONSAI 
Er det japanske navn for en dyrknings-
metode, som skaber dværgvækst hos 
træagtige planter. Det er en omkring 
1000 år gammel kunstform, der hand-
ler om at dyrke levende billeder af 
træer i skåle. 
    Det er egentlig en gammel kinesisk 
kunstform, som er blevet videreudvik-
let og forfinet i Japan, og regnes her 
som et kunstudtryk på linje med teater 
og musik. 
    Træerne, der dyrkes i specielle skå-
le, kræver megen pasning, især med 
vanding om sommeren. De fleste bon-
sai er mellem 25 og 90 cm høje, og de 
ældste endnu levende bonsaiplanter 
hævdes at være næsten 400 år gamle. 
    Efter 2. verdenskrig har bonsai 
kunstformen vundet popularitet og 
udbredelse over hele verdenen. 
    Læs mere om bonsai på foreningens 
officielle hjemmeside:  
www.bonsai-danmark.dk 



FASTELAVNSFEST  
I NYE OMGIVELSER 
I mange år har Fælleden afholdt fastelavns-
fest i Nina og Kurt Bagers lade på Freltofte-
vej 8.  
    Det er imidlertid nu slut, da Kurt har været 
så ubetænksom at placerer en lift på det sted, 
hvor vi plejer at slå katten af tønden. 
    De gode år kommer som bekendt ikke dår-
ligt tilbage, og Nina og Kurt skal have mange 
tak for deres gæstfrihed gennem årene. Liften 
er dog ingen hindring for vores traditionelle 
æblemostarrangement, som fortsætter på ste-
det. 
    I stedet blev der den 22. februar holdt fa-
stelavnsfest i Lene og Jimmi Damsgaards 
garage, Freltoftevej 41, Freltofte. Her deltog 
omkring 50 udklædte børn og voksne i tøn-
deslagningen, og fortærede med stor iver de 
mange hjemmebagte fastelavnsboller. Tør-
sten blev slukket i varm kakao og sodavand, 
og der var kølige pilsnere til de voksne. 
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FARLIG SMUTVEJ 
Efterhånden har vi vænnet os til den nye 
omfartsvej ved Lumby, og strømmen af biler 
på vej til Freltofte, som bliver fanget i blind-
gyden for enden af Langagergyden/
Lumbyvænget, er stærkt aftaget. 
    Desværre er der cyklister og kondiløbere 
som endnu skyder genvej ad den gamle rute - 
lige forbi hvor jordvolden ender, og over 
omfartsvejen – med mange farlige situationer 
til følge. 
    Aida Jespersen som bor Lumbygade 8, 
fortæller til Fælled Bladet, at hun tit er ner-
vøs over de farlige scener der opstår, og over 

især et par drenge – sandsynligvis fra Freltof-
te - som i høj fart på cykel krydser omfarts-
vejen, uden at kigge sig ordentligt for. Biler-
ne fra Nr. Søby siden kommer i høj fart, og 
tit har hun hørt biler bremse kraftigt op. Hun 
opfordrer alle til at benytte den fine cykelsti 
og tunnelen, i stedet for den farlige smutvej. 
Fælleden opfordrer ligeledes til det samme, 
og til at forældrene i Freltofte tager en snak 
med de kære små. 
    En løsning på problemet kunne være en 
forlængelse af jordvolden, men det synes 
Aida Jespersen er en dårlig ide. ”En vold 
ville være ærgerligt, så har vi jo ingen udsigt 
mere” 



MARGIT OG OLE I AF-
TÆGTSHUSET 
Godt nok er Ole Park Hansen ejer af proprie-
tærgården Lumbygård, i Lumby, men ikke 
desto mindre, bor han godt og bekvemt, med 
fru Margit, i gårdens aftægtshus. 
    Hidtil har hovedbygningen været beboet af 
Oles forældre, Åse og Bent Hansen, men de 
er begge nu gået bort, så derfor overvejer næ-
ste generation at rykke ind i stuehuset. 
    Egentligt bor de godt nok i aftægtshuset, 
og har her rigeligt med plads, især efter at 
deres to drenge, Jesper og Stefan er flyttet 
hjemmefra, og nu studerer i København. Der 
er næsten alt for mange rum til dem i Lum-
bygårds statelige stuehuse, med over 320 
kvm. beboelse, et stuehus som også kræver 
en dyr og gennemgribende modernisering, 
for at føre huset frem til moderne standard. 
    Ole Park Hansen gik på efterløn i 2007 og 
nyder nu sit otium, og har således i virkelig-
heden nået en passende alder til aftægtshuset. 
Den store hobby er travheste, og han har 

amatørlicens som travkusk, og deltager hver 
eneste uge i sommerhalvåret, med sine heste 
i travløb på Odense væddeløbsbane. 
    Han blev født i 1944 og flyttede med sine 
forældre ind på Lumbygård i 1955, hvor de 
overtog gården efter Åses forældre, Kaj og 
Ellen Park. Ole fik en solid højere handelsud-
dannelse med efterfølgende skoleophold i 
London og Paris. Han blev først udlært i J.J. 
Larsens handelsgård i Faaborg, og har senere 
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Aftægtshuset på Langagergyden 32 

Alleen op til Lumbygård 



delse Børnehave på Dømmestrupvej, og her 
har hun været siden. I dag er hun souschef i 
børnehaven, samt en særdeles skattet person 
af både kollegaer, børn og forældre. 
    De blev gift i 1980, og fik to drenge, der 
som tidligere nævnt, er fløjet fra reden. 
    Margit er i øvrigt en entusiastisk deltager i 
Lumby koret – berygtet viden om – og en 
særdeles ihærdig udøver af den ædle kunst, 
mavedans. 
    Nu går de så og overvejer deres og Lum-
bygårds fremtid. Nok er den stor og herska-
belig, men tiden og strukturudviklingen er jo 
også løbet fra denne gård, og vedligeholdel-
sen og renoveringen af denne, er en stor post, 
selv om håndværkerne er lige ved hånden, da 
flere af omegnens tømrer har lejet lagerplads 
i drifts-bygningerne. 
Læs i næste nummer af Fælled Bladet om 
Lumbygårds historie og mindeord over 
gårdens seneste beboere, Åse og Bent Han-
sen. 
 

 

Margit i Nr. Lyndelse børnehave 

Ole med en af hans heste. 

Margit og Ole 

især arbejdet med eksportsalg af landbrugs-
maskiner. 
    I sen 70-erne mødte Ole Margit Arndt fra 
Århus, og de faldt for hinanden. Margit, som 
i 1975 var blevet uddannet som pædagog, 
betingede sig, at hun skulle have fundet sig et 
job i nærområdet, inden hun ville flytte ind i 
huset på Langagergyden 32. Det lykkes, og 
den 1. august 1979 begyndte hun i Nr. Lyn-



MALERMESTER LUNDGREN, 60 ÅR 



Den 27. april 1949, kom Ole Karl Vilhelm 
Lundgren til verden, i det selv samme hus 
som han i dag ejer, beliggende på adressen 
Mosevej 18, Freltofte Mose. 
    Blot tre måneder forinden, havde hans for-
ældre, Andrea og Harald Lundgren, købt hu-
set, og flyttet ind sammen med Oles to ældre 
søskende, Tove og Kurt. Købsprisen var 
13.500 kr. Huset var ældgammelt, og strå-
tækt. Der var 2-3 tønder land til ejendom-
men, og kun et træ! På det tidspunkt var mo-
sen endnu ikke tilgroet. Med i handlen fulgte 
to geder og tolv høns. 
    Ole Lundgren kom i Freltofte Skole, og 
senere i den nyoprettede centralskole, Carl 
Nielsen Skolen. Efter syv års skolegang, kun-
ne de – som Ole siger – ikke lærer mig mere, 
og han blev karl hos Johanne og Egon Hen-
riksen i Lumby. 
    Interessen, og lysten til at tegne og male 
var stor, så gennem det år han arbejdede på 
gården, fulgte han aftenkurser på Fyens 
Kunstakademi i Odense. 
    I 1964 kom han i malerlære hos malerme-
ster A. C. Hansen, Kærhuset, Nr. Lyndelse. 
Der blev han udlært, og havde sit virke i 13 
år. Hos navnkundige Christian Hansen, be-
nyttede man endnu i 1960-erne de gamle ma-
lerteknikker. Nutidens plastic- og akrylma-
lingstyper var knap kommet på markedet, så 
Ole fik lært at blande malingen selv, og male 
med linolie, lim- og mosfarver. Chr. Hansen 

havde en stor købmandsdisk på værkstedet 
med mere end 30 skuffer, indeholdende for-
skellige tørfarver. Der var en langt højere far-
veintensitet i de gamle malingstyper, men 
alligevel savner Ole dem ikke. Jeg er ikke 
linolieromantikker, det er både hurtigere og 
nemmere med de moderne malinger. 
    Til et bondebal i Allested Forsamlingshus, 
mødte han i 1973 Conny Møller fra Ståby. 
De blev gift i 1975 og har sammen fået tre 
drenge, Peder, Bjarne og Allan. I 1976 købt 
de ejendommen Lindely i Nr. Søby. Der hav-
de oprindeligt været 20. tdr. land til ejendom-
men, men jorden var udstykket til parcelhuse. 
Bygningerne var fra 1700-tallet, og meget 
forfaldne da familien Lundgren overtog dem. 
Ole restaurerede stedet med ildhu – og næn-
som hånd. I det hele taget kan Ole godt lide 
at restaurerer gamle møbler og huse. I 1983 
købte de et endnu mere forfaldent sted, et 
gammelt faldefærdigt hus ved siden af hans 
mors hus på Freltofte Mose. Huset havde i 
flere år stået tomt, endda fuldt møbleret, med 
mugnet indtørret mad i køleskabet. Husets 
ejer Jens Jensen boede syg i en lille lejlighed 
i Odense, og kom på plejehjem. Han havde 
bevidst og stædigt ladet huset stå til, men 
solgte i sidste ende til maler Lundgren. Huset 
på Mosevej 14 var så brøstfældigt, at det ikke 
var bedre værd end at vælte. Men det måtte 
Ole ikke for Amtet. De gav ham dog tilladel-
se til en tilbygning, og ud fra denne blev der 
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Således så huset ud i 1949, da Oles forældre overtog det 



bygget nyt udenpå det gamle hus, der efter-
følgende blev pillet ned indefra. Det kaldes 
restaurering. 
    Familien Lundgren nåede ikke engang at 
bo et år i dette hus. I 1985 døde Oles mor 
Andrea, 78 år gammel. 
    Hun havde været enke siden 1974. Ha-
rald blev kun 63 år, men var slidt op af et 
hårdt arbejdsmandsliv. 
    Endnu engang gav Ole sig i kast med en 
omfattende bygningsrestaurering, og i dag 
er der næppe mange bygningsdele tilbage 
fra det hus, som hans forældre købte i 1949. 
Huset har nu i 24 år været familien Lund-
grens base, og herfra er malerforretningen 
drevet. 
    Ole Lundgren begyndte som selvstændig 
malermester i 1977. Han har altid haft me-
get at lave, med en stor og trofast kun-
dekreds. Firmaet er blevet kørt med få 
ansatte, for det meste kun en medhjæl-
per. De sidste seks år har han kørt alene. 
Ole er ikke kunstig med hvilke typer ar-
bejder han udfører. Intet arbejde er for 
stort- eller småt. Dog er han kunstig 
med kvaliteten af arbejdet. Her gås ikke 
på kompromis, malerarbejdet skal udfø-
res ordentligt. Det er sikkert også grun-
den til at han benyttes af både Nr. Lyn 

 
delse- og Nr. Søbys Kirker og Præstegårde, 
og at han udfører malerarbejder på herregår-
dene Ravnholt og Lykkesholm. For tiden går 
han op tapetser filt på nyt loft. Selvom baner-
ne er 6. m. lange, klarer han det snildt ene 
mand. 
    Selvom Ole Lundgren nu er blevet 60 år, 
har han ingen aktuelle pensionsplaner. Han 
er glad for sit arbejde, og har forrygende 
travlt. Den såkaldte finanskrise har han over-
hovedet ikke mærket noget til. 
    Først når han fylder 63, vil han gå på efter-
løn. Så vil han nyde otiumet, og dyrke sine 
forsømte interesser. Passe den store have, 
restaurerer møbler, besøge kunstmuseer, ha-
ve tid til at være i sommerhuset på Djursland. 
Han vil stadigvæk male, men nu med olie på 
lærred. 
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Freltoftevej 14, engang i 60-erne 

Conny og Ole Lundgrens hjem anno 
2009. Flaget er hejst i anledning af 
Oles fødselsdag. 



 

60. Åge spejlborg Hansen 
 Freltoftevej 45, Freltofte, fylder 60 år 
tirsdag den 16. juni. 
    Åge Spejlborg Hansen – i daglig tale 
kaldet Åge Mekaniker - købte sammen 
med kæresten Karen Margrethe ”Berthas 
hus” i 1975, og der bor de endnu. Først 
købte de huset, siden blev de gift og op-
fostrede tre piger; Anne Sofie, Marie 
Louise og Rose. Fra 1975-90 drev Åge 
Mobil servicestationen på Svendborgvej 
i Hjallese. lige overfor Fehr Ford. Mobil 
kæden blev i 1990 overtaget af Shell, og 
i forbindelse hermed, skiftede Åge livs-
bane. Han tog en pædagog-uddannelse, 
og har siden arbejdet i SFO-en på Skt. 
Clemens Skolen. 
    Åge har altid været meget aktiv i Frel-
tofte bylivet, og var i sin tid en af hoved-
mændene bag opførslen af andelsvind-
møllen ”Sleipner”, som lå placeret vest 
for byen 1987-2002. En anden stor inte-
resse er musikken, og han mestre mange 
instrumenter. Han har givet lyd fra sig i 
flere sammenhænge, og lokalt givet prø-
ver på hans kunnen, blandt andet i børne-
haver, Skt. Hans fester og høstfester. 

 
 
 

Nr. Lyndelse El A/S 
Benny Rasmussen 
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Lumbyvej 56, Lumby 



 

 

BÆKGÅRDEN SAT TIL SALG 
Engang var Bækgården på Kærmindevej 2 i 
Freltofte, landsbyens største gård. 
    Allerede omkring år 1800 solgte herregår-
den Bramstrup den til familien Gertsen, som 
i generationer hidtil havde drevet den som en 
fæstegård. Gårdenes jorder var efter udskift-
ningen i 1794 blevet samlet for sig, hvor de 
før udskiftningen - i dyrkningsfællesskabets 
tid - var placeret i op til 80-100 aflange jord-
stykker, fordelt hulter til bulter mellem de 
andre bønders jordstykker, over hele ejerla-
vet. 
    Der var dengang over 100 tønder land til 
gården, og ejendommen fik ved nymatrikule-
ringen matrikelnummer 1. Finanskrisen i 
begyndelsen af 1800-tallet, betød at der skete 
en voldsom udstykning af gårdens jorder, 
som blandt andet gav en helt ny gård, 
”Kjærsminde”, og flere huse – de huse som 
alle i dag har noget med matrikkel nummer 
1. Omkring år 1900 blev Bækgården beteg-
net som et bolsted, med lidt over 20. tønder 
land. 
    I 1974 købte det unge ægtepar Ulla og 
Henning Møller Jensen gården af Karen 
Godske og sønnen Niels Godske Pedersen, 
som måtte opgive den. Ulla og Henning hav-
de hidtil været bestyrer af Hvidkærgården i 
Nr. Lyndelse (Lumby), hvis dage som land-
brug var talte, p.g.a. byudviklingen. 
    De drev Bækgården traditionelt med mal-
kekvægsbesætning og planteavl. Der blev 
bygget til- og om, kvægbesætningen blev 
udvidet, og der blev købt jord til ejendom-
men. I hele deres ejertid blev gården flot ved-

ligeholdt, og der har altid været ryddeligt og 
pænt omkring ejendommen. År 2000 blev 
køerne sat ud, Henning begyndte at dyrke 
alternative afgrøder, såsom spinat- og kålfrø. 
    Henning Jensen var en dygtig landmand, 
som altid var åben over for sine omgivelser, 
venlig og hjælpsom, og meget engageret i det 
lokale foreningsliv. Han blev ramt af den 
modbydelige kræftsygdom, og døde i februar 
2009, kun 60 år gammel. 
    Ulla Jensen har derfor sat Bækgården til 
salg. Hun fyldte her i vinter også 60 år, og 
synes ikke hun magter den fortsatte vedlige-
holdelse af den store have, og de mange byg-
ninger. Da heller ingen af deres to børn, Hel-
le og Søren, ønsker at overtage den, er sagen 
klar nok, og den 32. ha. ( 57. tdr. l. ) store 
gård er netop nu til salg for 8.885.000 kr. 
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PETER BOYSEN ER NY 
FORMAND FOR NR. LYN 
Som så mange andre foreninger, måtte Nr. 
Lyndelse/Søby Fodbold Club – ofte i daglig 
tale kaldet for Nr. Lyn – ud i ekstraordinær 
generalforsamling for at få en ny bestyrelse. 
Selv om klubben har over 250 medlemmer, 
var fodboldafdelingen i overhængende fare 
for nedlæggelse. 
    Peter Boysen, Freltoftevej 34, træner for 
U15 fodboldpigerne, lod sig overtale til en 
tjans i bestyrelsen. 
    At han så endte på formandsstolen, havde 
han slet ikke forestillet sig. ”Men det skal 
nok gå”, siger han. ”Jeg regner med god 
hjælp fra de andre”. 
    Peter og hans bedre halvdel, Dorte, købte i 
1987 huset på Freltoftevej 34 på tvangsaukti-
on. Han er udlært tømrer i Odense verdens-
firmaet Hans Jørgensen & Søn, og drev fra 
1991 selvstændigt tømrerfirma i Freltofte.  
    I 1995 var udsat for en arbejdsulykke, 
hvor han mistede fingrene på den ene hånd, 
og måtte derfor stoppe virksomheden. I ste-
det læste han videre til bygningsingeniør, og 
har som sådan arbejdet for Svendborg Kom-
mune. I dag driver han igen selvstændig virk-
somhed, både tømre- og rådgivende ingeni-
ørfirma. 
 
 

IDRÆTSFORENINGEN I NR. LYN-
DELSE 
Ofte siger man, at sport og politik ikke må 
blandes sammen. Men i virkeligheden er 
idrætsforeningernes opståen temmelig 
politisk betinget – endda i en nationali-
stisk og militaristisk ånd. 
    Idrætslivet har rod i skyttebevægelsen, 
som især efter det ydmygende smertelige 
nederlag til Østrig-Preussen i 1864, fik 
vind i sejlene. 
    Ved et møde på Odense Rådhus den 3. 
januar 1866, blev Odense Amts Skyttefor-
ening stiftet, med deltagelse af 170 mænd 
fra hele Odense Amt. Initiativtageren til 
mødet, Kaptajn W. Kluver åbnede mødet 
ved bl.a. at udtale om foreningens formål: 
”Sagen har dobbelt øjemed; dels at styrke 
den nationale følelse hos folket, dels at 
udvikle den krigeriske sans i befolkningen 
ved både legemlig og åndelig henseende 
at udvikle landets ungdom, der – når det 
behøves –skulle værge fædrelandet.” 
    Efterfølgende blev der oprettet 23 kred-
se. 7. kreds bestod af Højby, Stenløse, 
Fangel, Nr. Søby og Nr. Lyndelse. Til 
kredsforstander valgtes justitsråd Langkil-
de, Bramstrup. Året 1866 er således Nr. 
Lyndelse/Søby Idrætsforeningers fødsels-
år, og de har således efterhånden 143 år på 
bagen. 
    De skytter der ikke var optaget af skyd-
ning, og måtte vente på deres tur, gjorde i 
deres pause gymnastikøvelser. Det var 
mest militærlignende øvelser, såsom hug-
getfægtning, stokkekamp og spring over 
hest. Endnu var gymnastikken kun en bi-
ting, men fra 1880-erne ændrede det sig, 
med indførslen af den såkaldte Svenske 
gymnastik, som var mindre militærpræget, 
og efterhånden blev gymnastikken det 
mest populære. Man havde til huse i Nr. 
Lyndelse Friskole. Senere byggede man 
her et øvelseshus – på Dømmestrupvej 24 
- hvor såvel skytter som gymnaster kunne 
holde til. 
    Gårdejer Jens Peter Jensen fra Lumby  
(1878-1973) var i mange år leder af gym-

Peter Boysen mellem oversigtstavler over 
Fodboldklubbens fire boldbaner og kampin-
fo ved klubhuset. 



 

23 

nastikken, æresmedlem og med i landsor-
ganisationen. Han berettede i et avisinter-
view, i anledningen af foreningens 100 års 
jubilæum i 1966, om skytternes endeligt. 
Det skyldtes at alle skytter i landet, skulle 
melde sig til bevogtningstjenesten under 
1. verdenskrig, og – ”pludselig var der 
næsten ingen skytter tilbage”. 
    Nu skal man lige have in mente, at Jens 
Peter Jensens sarkasme, nok også bunder i 
hans politiske overbevisning. Han var 
Radikal, og var i mange år formand for 
Sognerådet. Radikale var jo ikke de store 
tilhængere af forsvarssagen. 
    Ved Skytte- og Gymnastikforeningens 
generalforsamling i 1924, vedtog man at 
dele sig op i hver sin forening med egen 
ledelse og pengekasse – dog med en fælles 
hovedformand. En konstruktion som har 
holdt helt frem til nutiden, selv om den i 
dag er noget amputeret, da man mangler 
en hovedformand. 
    Fra 1930-erne kom der også fodbold og  
håndbold på programmet, og i 1935 blev 
Nr. Lyndelses første sportsplads indviet.  

     Det var gymnastikforeningens med-
lemmer, som egenhændigt knoklede med 
udgravningen og opbygningen af den 
smukke sportsplads. I dag er Børnehaven 
”Toppen” lagt i hullet, nedenfor den i sne-
vintre, mest eftertragtede kælkebakke i 
omegnen. 
    Efter 100 år blev Nr. Lyndelse og Nr. 
Søby idrætsforeninger slået sammen, for-
kortet til NLSIF. 
    Fod- og håndbold var nu blevet de stør-
ste sportsgrene, og idrætsforeningen vok-
sede støt sammen med de nye parcelhus 
kvarterer. Opførslen af Carl Nielsen Hal-
len i 1974 gav håndbolden og badminto-
nen et ekstra boost. 
    I de senere år har idrætten fået konkur-
rence af langt flere udbud til børnene, og 
forældrene synes at have mindre tid til 
foreningsarbejdet, så alle grene af idræts-
foreningen – og andre foreninger for den 
sags skyld – kæmper en brav kamp, for 
bare at kunne samle en bestyrelse. 
                                                           -josp 
 

Gymnastik pigehold fra 1920-erne. Blandt pigerne er Erna Pedersen, Freltofte Mose, som i 
dag er 94 år. 



HER VIL JEG SYNGE OG 
DANSE OG LE 
Fynboerne har ord for, at være glade og imø-
dekommende, således også Agnethe Bjørn på 

Søstedvej 1, skuespiller  og pilgrimsvandrer 
m.m.. I mange måneder har hun boet som i et 
Torneroseslot, bag vildtvoksende træer og 
buske. 
     Byggeriet i forbindelse med den nye mo-
torvej, store gamle træer, der måtte lade livet 
i fremskridtets navn. Lastbiler og gravkøer, 
der for larmende frem og tilbage så huset ry-
stede i sin grundvold. Så helt anderledes end 
hun havde tænkt sig da hun fandt, og købte, 
huset i 2003. 
    Stilhed var, hvad hun ønskede sig aller-
mest, at være nær naturen, at få en lille snak 
med naboerne, at synge i haven midt om nat-
ten, hvis hun havde lyst. 
    I mange måneder ”gemte ” hun sig bag 
hækken, men nu er Søstedvej ved, at være i 
sin gamle gænge, og vi kan igen se både ud, 
og ind af vinduerne i det gamle hus for enden 
af vejen. 
    Og så er hun slet ikke fynbo! 
     Agnethe er født på Djursland, hvor hun 
voksede op, som den yngste af en pigeflok på 
tre. Faderen  var mejeribestyrer, moderen læ-
rer 
    I gymnasieårene arbejdede Agnethe som  
organist i to kirker, men faste fremtidsplaner 
blev der ikke lagt, hun ville gerne så meget. 
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Agnethe Bjørn april 2009 
Foto Peter Albrekt 

Mejeriet i Auning ca. 1920 



Noget med ord, journalist, forfatter, måske 
hellere noget med orgel, hun kunne uddanne 
sig til organist. 
    Straks efter gymnasiet satte Agnethe kur-
sen mod U.S.A., hvor hun slog sig ned i sta-
ten Washington, her spillede hun orgel på 
konservatoriet, fik sangundervisning og gik 

på kunstskole. 
     Næste stop på vejen blev Århus universi-
tet, hvor litteraturstudiet stod på skemaet, 
skønt Agnethe brugte al sin tid på studenter-
scenen, hvor hun fik fine anmeldelser. 
    ”Jeg vil være skuespiller”, det er ikke no-
get man  siger, heller ikke selv om man har 
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Agnethes mor  -   
Laura Bjørn Pedersen ca. 1920 

Agnethes far  -   
Niels Bjørn Pedersen ca. 1920 

Yurten i haven i Søsted  Foto Peter Albrekt 



en kusine, der hedder Grethe Thordahl. 
    Det gik efterhånden op for Agnethe, at alt 
det hun gerne ville, var samlet i skuespillet, 
sang, musik, tekster osv. og hun begyndte, at 
læse hos en skuespiller. 
    Fra 1962-65 var hun elev på Ålborg teater 

hos Karen Marie Løwert, bl.a. sammen med 
Lisbeth Dahl og Per Pallesen. 
     Herefter gik turen videre til København, 
hvor der blev arbejdet med radio og indspil-
let film, med bl.a. Dirch Passer, som hun i 
øvrigt også arbejdede sammen med i cirkus-
revyen, Forskellige teatre i hovedstaden blev 
det til, inden turen atter gik til Fyn og Odense 
teater i 1971. 
    Midt i 70-erne fik manden arbejde i Norge. 

 

Sune Roholt og Agnethe Bjørn i yurten ved 
Søsteds jubilæumsfest 2008. 
Foto Peter Albrekt 



Taleundervisning måtte der til, men så var 
Agnethe også klar til, at indtage de norske 
teatre, på flydende norsk forstår sig. Det var 
her i Norge, at grunden blev lagt til Agnethes 
fremtidige virke, idet hun her, via en god hol-
landsk veninde, fik øjnene op for kabaretens 
muligheder. ” I kabareten kan du være dig 
selv ”. 
     Efter hjemkomsten blev det ti somre i Bo-
gensekabareten, sideløbende med arbejdet på 
Odense teater, et samarbejde der løb frem til 
1997, hvor Agnethe overtog teatret i Vintap-
perstræde, som hun havde været med til, at 
starte i 1979. Hun kaldte det Katakomben 
fordi det lå under jorden.. Vintapperteatret 
fortsatte nede ved åen, i Teaterhuset. I Kata-
komben blev der serveret mad, hvad der var 
noget helt nyt dengang, det er dog senere ble-
vet taget op flere steder. 
    I 2001 købte matadoren Bill Rasmussen 
hele gaden, og der blev varslet nye tider. 
Hidtil havde de siddet husfrit hos Alm.Brand, 
som ejede gaden. Nu skulle der lægges en 
husleje på 17.000 kr. om måneden, hvad de 
slet ikke havde råd til. Teatret måtte lukke. 
    Kulturministeriet sendte 400.000 kr., som 
naturligvis skulle anvendes med omtanke. 
Agnethe rejste alene rundt i Sverige, opsat på 
alt med kultur, her så hun en yurt i en park. 
Via internettet lykkedes det, at finde et firma 
i Oregon, USA, der fremstillede dem, forme-
delst 100.000 kr. Spærrerne er lavet af Ore-
gon pine, gulv og bænke er lavet herhjemme. 
Der blev spillet første gang i yurten foråret 
2002 på Bogense camping. 
    Igennem nogle år lå yurten fast i Mønter-
gården, medens Agnethe boede med sine re-

kvisitter i et hus i Pernille Lykkes boder. 
    Imidlertid lagde Odense kommune nye 
planer for området omkring Møntergården. 
Der skulle laves ny indgangsportal, og huse-
ne i gaden skulle inddrages til en udvidelse af 
museet. 
    Yurten blev hjemløs. 
    Agnethe prøvede forskellige muligheder 
af. Danmarks eneste mimeteater, beliggende 
i Vestergade i Odense. Bazaren, hvor hun 
blev udsat for et voldsomt røveri, der kostede 
hende 30.000 kr. En overgang overvejede 
hun Hollufgård, men blev enig med sig selv 
om, at fremover ville hun kun slå sig ned på 
beskyttede steder. 
    Efterhånden modnedes tanken om et lille 
hus i fredelige omgivelser, og hun faldt for 
huset på Søstedvej, der blev købt som døds-
bo. 
    Adskillige dejlige børneforestillinger er 
det blevet til her i Søsted: Søsteds jubilæum i 
2008, og så er der jo de tilbagevendende 
høstfester, hvert år i September, hvor Agne-
the samler sine naboer til en dejlig aften med 
sang og musik over medbragt mad og drikke. 
I øjeblikket arbejdes der på en ny børnefore-
stilling, der er et sammendrag af tre forskelli-
ge eventyr: Konen med æggene, Det er gan-
ske vist og Den grimme ælling. 
    Udover dette, arbejder Agnethe på et styk-
ke om Anne Marie Carl Nielsen, der mulig-
vis vil blive spillet på pladsen foran barn-
domshjemmet. 
    Da jeg flyttede hertil, bad jeg en lille bøn 
om, at det måtte gå godt, siger Agnethe, og 
det synes jeg det er. 
                                       Else-Marie Albrekt 

 



28 

Fotografen er naboen Søren jensen. Jakob blev konfirmeret i sdr.nærå kirke.  
Festen blev holdt i Dømmestrup forsamlingshus. 

Frederik Ladefoged Jensen i Boggiebil  



KONFIRMANDER 2009 
Ligesom vi plejer, bringes her navnene på 
2009 årets konfirmander. 
    Det er efterhånden ingen nem opgave, da 
det ikke er givet, at unge bosiddende i Nørre 
Lyndelse Sogn bliver konfirmeret i Nr. Lyn-
delse Kirke. Vi vover pelsen, og håber vi har 
opsnappet alle årets konfirmander. 
    Årets første konfirmand var Anne Sofie 
Rodam, Birkebjergvej 3, Freltofte, som blev 
konfirmeret i Årslev Kirke Palmesøndag den 
5. april. Så fulgte Jakob Baltzer Henriksen, 
Freltoftevej 63. Han går til dagligt i Sdr. Næ-
rå Friskole. Store Bededag er den store kon-
firmationsdag i Nr. Lyndelse. Fra Carl Niel-
sen Skolen kan nævnes følgende fra Fælled-
landet: Fra Dømmestrup, med aner i Lumby, 
Rasmus Lund Hansen. Fra Freltofte, Stine 
Boysen og Oliver Tim Holm. Lige indenfor 
Nr. Søby grænsen ved Røjle Skov; Frederik 
Ladefoged Jensen. 
    Fra Friskolen, med tilknytning til Fælle-
den: Bjørg Boye Gudbrand, Nr. Lyndelse. 
Fra Lumby Jesper Mogensen, og fra Nørre 
Søby Niels Henrik Pedersen. Fra Freltofte 
Lea Bergsted Bork og Christian Barslund 
Jepsen. 

 

Stine Boysen  



 

 



Hvorfor hedder det sådan ? 
LUMBY KÆR I FRELTOFTE 
På Birkebjergvej, bag Kærsgårds gamle 
hønsehus, ligger et vandhul omringet af 
træer, og ligeledes ifyldt en del sten, gre-
ne og kvas. 
    De gamle i Freltofte kaldte dette sted 
for Lumbykær. Imidlertid ved ingen læn-
gere hvorfor det hedder sådant – de fleste 
kender slet ikke navnet - og stednavnets 
oprindelse synes at fortage sig i fortidens 
tåger. 
    Umiddelbart tænker man jo også på 
nabolandsbyen Lumby, og undre sig må-
ske over, hvorfor noget i Freltofte har 
navn efter Lumby? 
    Granskning af det gamle udskiftnings-
kort over Freltofte fra 1794, løser måske 
gåden. På kortet kan man se, at området 
umiddelbart nord for kæret, kaldes for 
Lung-agers Hutter. En tolkning af sted-
navnets oprindelige betydning afhænger 
af navnets alder. Lung betyder Lyng. 
Ager kender vi i betydningen ”dyrket 
jord” og Hutter er lig med ”små mark-
stykker”. Om så kortlaveren i 1794 har 
noteret det rigtige navn, må indtil videre 
henstå i det uvisse. Hans skrift er noget 
gnidret og sjusket, og måske står der 
Long, og så er betydningen en helt an-
den. Forleddet i landsbynavnet Lum-by 
er Lund – mindre skov – og det er muligt 
at navnet også er Lund, i omtalte områ-
de. Et svar kan sandsynligvis findes i 
matrikel-bøgerne fra 1680-erne, men det 
er tiden vist ikke til at granske i, her og 
nu. 
    Kær kender vi i betydningen vandhul, 

hvor dyr kan drikke vand. Gadekær var 
sådanne fællesejede vandingssteder. Må-
ske er Lumbykær et gammel Freltofte 
gadekær. Ved siden af kæret har der væ-
ret gravet grus, og efter sigende, var det 
en gammel bygrusgrav. Det er ikke man-
ge år siden, at Kærsgårds nuværende 
ejer, Keld Christoffersen, udjævnede de 
værste kanter og skrænter, og lod områ-
det opdyrke. Før det skete, var området 
velbesøgt af landsbyens kælkeglade ung-
dom, når der vel og mærke var sne. 
    Gennem adskillige generationer er 
stednavnene således mundtligt gået i arv 
– overleveret gennem 1000 år – og med 
tiden er navnene naturligt nok blev for-
vansket, og deres oprindelige betydning 
gået tabt. 

 

 
 

Malermester 
Ole Lundgren 

 

Tlf. 65 90 19 16 
Mobil 28 14 50 90 

Mosevej 18, Freltofte 
 

Mange års erfaring 
indenfor faget 
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Indbydelse til: 
 
SKT. HANS AFTEN I FRELTOFTE 
tirsdag den 23. juni, kl. 18.00 
 
Traditionen tro afholdes der Skt. Hans aften i Freltofte. 
Mød op i garagen på Freltoftevej 41, medbringende madkurv, bestik, tallerkener, drik-
kevarer og godt højt humør. 
Fællesang, musik og underholdning af lokale spillemænd. 
Bålet på Fælleden tændes ca. kl. 20.30. Alle er velkomne til at se det futte af. 
 
Tilmelding er nødvendig, og foregår ”efter først til mølle” princippet. 
Der er plads til 90 – 100 personer i garagen. 
Tilmelding til: 
 
Jens Ole Storm Pedersen, tlf. 65 90 11 78 mail: vestergaardstorm@mail.dk 

BRÆNDE TIL SKT. HANS BÅLET 
Skt. Hans bålet har i år fået en ny placering, nemlig for enden af den ny Fælled grund. 
Der er plads til mere brænde på bålet, så har man hækafklip, træ og grene i overskud, er det 
tilladt at læsse dem af på bålbunken. Det skal være rent umalet træ, det vil sige, ikke noget 
træ indeholdende søm, skruer og jernbeslag. 


