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Fastelavn i Freltofte 
 
Tekst: Anders Kjær 
Fotos: Katrine Kjær 
 
Den 15. februar blev der holdt fastelavn på 
Freltoftevej 29 hos Tina og Bjarke. På trods 
af en lidt kedelig dag var fremmødet hæder-
ligt. Der var flotte udklædninger blandt både 
børnene og de voksne, og de to tønder blev 
med tiden smadret til pindebrænde. Bagefter 
var der fastelavnsboller og varm kakao. 

3 

De kongelige nød godterne 

Tønderne var våde og skulle have slag 
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Generalforsamling i Fælleden 2015 
 
Tekst og fotos: Anders Kjær 
 
    Dette års generalforsamling blev afholdt i Carl Nielsen Salen på Carl Nielsen Skolen i Nr. 
Lyndelse. Omkring 30 mennesker var mødt op for at yde deres bidrag til Fælledens fortsatte 
beståen. Referatet kan findes på Fælledens hjemmeside: www.freltofte.info  
 

Konstituering  
 
    På det efterfølgende bestyrelsesmøde blev konstitueringen afgjort med Åge Spejlborg Han-
sen (Best.) som formand, Vang Aaberg (Best.) som kasserer, Kim Laulund (Best.) som sekre-
tær og med Lene Damsgaard (Best.), Kurt Bager (Suppl.) og Hans Tophøj Bork (Best.) og 
Stinna Buus Jensen (Suppl.) som menige medlemmer. Redaktøren af Fælled Bladet, Anders 
Kjær, sidder normalt med ved bestyrelsesmøderne. 
 
 

Formanden aflagde sin beretning i Carl Nielsen Salen. 



Redaktørens Tak 
 

    Fælled Bladet vil endnu en gang gerne takke redaktionen, der dette år har bestået af Svend 
Johnsen, Åge Spejlborg, Finn Ekelund, Hans Tophøj Bork og Anders Kjær. Derudover skal der 
lyde en stor tak til distributionsholdet, der i år var Inge Frandsen, Åge Spejlborg, Lene Dams-
gaard, Jørgen E. Knudsen, Svend Johnsen, Kurt Bager, Vagn Aaberg og Else-Marie Albrekt 
med Hans Tophøj Bork (htb@axios.dk) som ansvarlig.  
    Annoncerne i Fælledbladet er i dén grad med til at muliggøre Fælled Bladets fortsatte udgi-
velse, så tak for det. Vagn Aaberg (vaaberg@gmail.com) kan kontaktes ved annoncespørgsmål. 
Og slutteligt mange tak til alle skribenterne og til vores dygtige layouter Finn Ekelund. 
    Mange af Fælled Bladets udgivelser, samt referater af generalforsamlinger og bestyrelsesmø-
der kan findes på Fælledens hjemmeside (www.freltofte.info).  
   Vagn Aaberg (vaaberg@gmail.com) tager imod ændringsforslag, og vedligeholder på glim-
rende vis hjemmesiden. 
 
Indlæg til Fælled Bladet modtages meget gerne. Man kan skrive om næsten lige hvad man vil, 
bare det har en relevans for folk i omegnen af Lumby, Søsted og Freltofte. Så slip din indre skri-
bent løs og send din tekst og billeder til Anders Kjær (andkjaer@hotmail.com).  
Har du nyheder til Set og Sket siderne, så kontakt Åge Spejlborg  (aagespejlborg@gmail.com). 



ERNA PEDERSEN 100 ÅR 
Jeg vil være gårdejer til jeg bliver 100 



 
 
 
 
 

 
 

 

    Erna Pedersen er født, opvokset og har 
næsten hele sit liv boet i Freltofte. Først for 
tre år siden flyttede hun på plejehjem, men 
gården Holmelund på Freltofte Mose beholdt 
hun, indtil for nylig, hvor hun blev 100 og 
klar til at sælge. Som hun sagde: "Jeg vil 
være gårdejer til jeg bliver 100". Et hundre-
de års liv i Freltofte er bemærkelsesværdigt, 
og skal naturligvis markeres med en levneds-
beskrivelse i Fælled Bladet. 
    Den 8. marts 1915 blev Erna Johansen født 
på Freltofte Møllegaard. Hun var den yngste 
af fire søskende, en efternøler, der som det 
eneste af børnene blev født på gården. Hen-
des forældre, Mette Johanne og Hans Jørgen 
Johansen, købte i 1911 Møllegaarden, efter at 
de i en årrække havde haft et husmandssted 
ved Røjle Skov, Nr. Søby. 
    Da Erna var 10 år, døde hendes far af tu-

berkulose. Ernas brødre Jørgen og Rasmus 
passede gården for moderen, som sad i uskif-
tet bo, indtil hun solgte Møllegaard til dem i 
1950. Brødrene blev aldrig gift. 
    Erna fik en solid skolegang i Freltofte 
Skole, og blev i 1929 konfirmeret i Nørre 
Lyndelse Kirke. Herefter fik hun tjeneste-
plads på en gård i Allerup og et år i Fru Poul-
sens frisørsalon i Albanigade, Odense. 
    Tidligt blev hun kæreste med Kristian Pe-
dersen, i folkemunde kaldet Kræsjan Bihl fra 
Freltofte Mose, og som 21 årig blev Erna den 
26. september 1936 viet til ham i Nørre Lyn-
delse Kirke. Allerede inden giftermålet, hav-
de de købt "Holmelund", nuværende Mose-
vej 13. Kristian var født 1910 på naboejen-
dommen Holmegård, Mosevej 17, en slægts-
gård hvorfra Bihl navnet stammer, og navnet 
var oprindeligt kommet dertil via en gammel 
Nr. Søby slægt, kaldet Biild i 16-1700-tallet. 
Kristians bror, Hans, overtog Holmegård, og 
blev i en moden alder gift med Mette, som i 
dag bor i Nr. Lyndelse. 
    Holmelund var en lille ejendom med gam-
le bygninger. De købte flere små jordlodder 
til, og der blev især under krigen gravet en 
del tørv på ejendommen. I 1942 blev ejen-
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Tekst: 
Jens Ole Storm Pedersen 

Freltofte Møllegaard som den tog sig ud, med møllen i baggrunden omkring tidspunktet for 
Ernas fødsel i 1915. 



dommen ombygget, og nyt stuehus blev byg-
get, og det gamle degraderet til stald. Det var 
den lokale bygmester, Per "Murer" Nielsen, 
som byggede, og det blev opført med be-
skæftigelsesprojektmidler, som holdt arbejds-
løse fra at arbejde for tyskerne. 
    Kristian var ikke kendt som den store or-
densmand, men hjemmet var uhyre gæstfrit, 
og der var altid tid en snak og en tår kaffe. 
De deltog i Freltoftes sociale liv, og i en peri-
ode var Kristian, som venstremand, i Nr. 
Lyndelse Sogneråd. Han havde ikke meget 
tilovers for socialisterne. "Anker Jørgensen 
er en forbryder" kunne han finde på at sige. 

    Udover at passe hus og hjem, deltog Erna i 
arbejdet på gården. Hun passede grisene, 
fodrede og rensede ved dem, og deltog i 
markarbejdet, bl.a. hakning af roerne. Gåse-
holdet var Ernas særlige domæne, og hun 
tjente en ekstra skilling ved salg af gæslinger, 
som hun fik udruget ved hjælp af rugemaski-
ner placeret i kælderen. Det var kærkomne 
penge, da Kristian normalt var påholdende 
med husholdningspengene. Mekaniseringen 
indtraf hurtigt efter krigen, og sidst i 50-erne 
blev der drevet lidt maskinstation fra ejen-
dommen. 
    En fælles passion var kortspillet, især 

Freltofte skole ca. 1927. Lærer Ernebjerg med Ernas klasse. Erna står som nr. 3 fra højre, 
foran postkassen  



bridge, og de deltog gennem mange år i 
bridgeturneringer, og vandt mange præmier i 
Nr. Søby Bridgeklub og andre steder. Det er 
kun få år siden hun stoppede sin aktive karri-
ere. 
    Erna og Kristian fik to børn. Ruth blev 
født 7. juni 1939 på gården, og hun blev gift 
med Poul fra Birkum Brugs. Han fik en offi-
cersuddannelse, og karriere indenfor militæ-
ret, bosat i Københavnsområdet, og i en peri-
ode også i USA. To sønner, begge dygtige 

sportsfolk, og den ene, Jens Hansen, flere 
gange dansk- og verdensmester i oriente-
ringsløb. Ruth har her de seneste år pendlet 
en del mellem København og Freltofte Mose, 
for at passe Erna og gården. I 1942 blev Poul 
Møllegård Pedersen født. Han ville være 
landmand, og fik en ejendom vest for Oden-
se. Her begynder det at gå ned ad bakke for 
ham, og han slog sig på flasken. I sin ung-
dom rørte han ellers ikke alkohol. Poul måtte 
opgive sin ejendom og flyttede hjem for at 

1928: Erna dyrkede også gymnastik i Nr. Lyndelse Gymnastikforening, i Nr. Lyndelse Fri-
skoles øvelseshus på Dømmestrupvej. Her ses hun yderst til venstre i bageste række bag 
instruktøren. I øvrigt ses som nr. fire bageste række fra modsatte side, endnu en nulevende 
100-årig fra Humlehaven, nemlig Søster Skov. 
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Luftfoto af Holmelund 1939, førend ombygningen og det nye stuehus 

1989: Luftfoto af Holmelund, Mosevej 13, Freltofte Mose.   



drive gården efter Kristians død i 1983. I 
efteråret 2000 døde Poul på sit værelse på 
Holmelund. 
    Erna blev enke i 1983. Kristian døde af 
lungekræft, 73 år gammel. Han var 
"kæderyger" og havde siden sin tidlige ung-
dom røget omkring 40 cigaretter om dagen. 
Erna drev herefter med stor økonomisk dyg-
tighed gården videre, omend hun til tider var 
underlagt sønnens luner og ideer. Der var dyr 
i staldene, og jorden lod hun drive for egen 
regning. Hendes storebror Jørgen Johansen 
født 1902, var stadig ejer af Møllegaarden i 
1994, men følte sig utryg alene om natten på 
gården, så hver aften cyklede han ned til Er-
na og fik aftensmad og nattelogi der. Her 
døde han 2. juledag 1994. 
    Erna Pedersen havde kørekort og bil, og 
kørte sidst i en orange Lada, og ærgrelsen var 
stor, da hun 88 år gammel, ikke fik fornyet 
kørekortet. 
    Efterhånden blev det for besværligt for 

både hende og hjemmeplejen at passe hende i 
gården. Hun var ikke meget for at forlade 
gården og komme på plejehjem, men kom til 
en begyndelse på aflastning. Det var ikke så 
skidt endda og hun fulgte med til Præstekær-
gård i Horne, og siden november 2014 retur 
til det nybyggede Humlehaven i Nr. Lyndel-
se. Hun var blevet glad for at bo i Horne med 
udsigt til smuk have med rådyr og fugle i 
haven, og smuk rundkirke. "Her har jeg ud-
sigt til bageren" siger hun, ikke uden humor. 
Dog bliver der for tiden lavet smukt havean-
læg rundt om det nye hjem. 
    Trods sine 100 år, er Erna skarp i hovedet, 
husker godt, og følger med i hvad der fore-
går, og nyder at få ordnet hår hver 14. dag. 
Synet er ikke hvad det har været, og som hun 
med et glimt i øjnene siger: "Jeg er døv på 
det ene øre, og tunghør på det andet". Hun 
holdt på gården indtil hun blev 100, men er 
alligevel lidt vemodig, og siger: " Nu kan jeg 
jo ikke flytte tilbage". 
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2015: Erna Pedersen i sin lejlighed på Humlehaven. 





Mini-Bibliotek  
etableret i Freltofte 

    Ofte hører man om centralisering af of-
fentlige institutioner og nedskæringer på ser-
viceydelser til borgerne. I Freltofte har man 
opkvalificeret servicen til borgerne, da der nu 
er oprettet et minibibliotek i landsbyens mid-
te. Initiativet kommer dog heller ikke fra det 
offentlige men fra borgere, der ønsker at gøre 
noget for fællesskabet og livskvaliteten i om-
rådet. 
    Det var Finn Ekelund der fik ideen og han 
har også stået som bygmester. Fælleden har 
dækket udgifter til materialer. Finn er også 
involveret i udgivelsen af Fælledbladet, hvor 
han er grafisk tilrettelægger m.m. 

    Ideen med biblioteket er, at det skal funge-
re som en fælles byttecentral for inspirerende 
litteratur af enhver slags. Hvis man har haft 
en god oplevelse med en bog eller lignende, 
sætter man den efterfølgende ind i biblioteket 
til fælles afbenyttelse. 
    Man opdager måske at en anden person 
har lavet samme procedure og går hjem med 
en ny spændende bog eller et blad. Der er i 
øjeblikket klassikere, men også satire og den 
store pruttebog som beskriver pruttens histo-
rie og muligheder gennem historien. Film 
kan også lånes på dvd. 
    Initiativet er blevet meget påskønnet og 
rost også udenbys og beskrevet i flere blade 
og aviser. Du kan finde den nye lånecentral 
ved siden af opslagstavlen i Freltofte City. 

 

Set og sket  Tekst og fotos: Åge Spejlborg Hansen 
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Fra 45 til 217m2 
    

    Elmegaard, Lumbyvej 60 har fået nye 
ejere fra 1. februar 2015. Her er Kristian 
Stærke, 26 og Cecilie Horsman, 26 flyttet 
ind. Kristian er regnskabsassistent på hotel 
Nyborg Strand og Cecilie er nyuddannet fy-
sioterapeut. 
    I fritiden dyrker Kristian håndbold, og 
Cecilie går i fitnesscenter, hvor også Kristian 
sommetider deltager som supplement til 
håndbolden. 
    De kommer fra en etværelses lejlighed i 
Odense, men er tidligere opvokset i landlige 
omgivelser på Fyn. Den første tid er gået 
med at opdatere beboelsen med maling og 
renovering af gulve. De glæder sig nu til at 
tage drivhuset i brug og få erfaringer med 
landlivet. 
    Jeg skulle hilse og sige, at de ser frem til at 
lære området og dets beboere at kende, så tag 
godt imod Kristian og Cecilie. 

 

Set og sket  Tekst og fotos: Åge Spejlborg Hansen 

Cecilie og Kristian 



Ny familie på Freltoftevej. 
 
    I august 2014 flyttede der nye folk ind på 
Freltoftevej 38. 
    Familien består af Bruno John Madsen, 63 
og Anita Andersen, 58, samt børnene Christi-
na, 31 og Isabella, 25. Isabella bor dog i 
Odense. Christina bor på den øverste etage 
med sin datter Emma Aimee. Bruno og Anita 
residerer i stueetagen. Ejendomme rummer 
således 3 generationer. 
    Bruno arbejder som mediekonsulent og 
Anita er kontoruddannet. Begge lider des-
værre af gigtsygdomme, så de arbejder som 
flexjobbere. 

    Pigerne i familien er meget hesteinteresse-
rede, og der er ni heste i stalden. Der hører 
ca. 3 tdl. med til ejendommen, hvor hestene 
kan græsse. Der er også en ridebane, hvor 
hestene trænes. 
Anita avler sports-ponyer, og der er også 
amerikanske quartere og shetlandsponyer. 
Anita og Christina rider western med quarter-
ne, Christina kører desuden tospand med 
shetlandsponyerne. 
    Bruno deler ikke pigernes store interesse 
for hestene, men har tidligere været aktiv in-
den for boldspil, nu dog kun som tilskuer 
grundet gigt. 
    Familien har lejet ejendommen for en fore-
løbig 4 årig periode og de bydes hermed vel-
kommen til området. 
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Set og sket  Tekst og fotos: Åge Spejlborg Hansen 

Bruno, Anita, Christina og Emma Aimee 



Rejse med smag af blod-
appelsiner - Tour di Italia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    Vores lille familie på 2 voksne og et barn 
på 13 mdr. fik en fantastisk mulighed for at 
slippe væk fra en af de grå, blæsende og tri-
ste vintermåneder, lige inden vinteren overgi-
ver sig til forår. I stedet tilbragte vi februar 
2015 i Italien, hvor vi rejste landet rundt i 
vores bil.  
    Der var en del forberedelser til afrejsen: en 
venlig bekendt var blevet overtalt til at flytte 
midlertidigt ind i huset og passe hunden, kat-

ten og hønsene, vi fik skaffet os en rejseseng 
til Laura og en tagboks til bagagen.  
    Planen gik ud på at overnatte i lejede lej-
ligheder, på moteller, hoteller samt B&B, og 
der var en stor debat om dynerne og sengetø-
jet skulle bringes med. Elena, som er en 
100% frossenpind, ville gerne have sin dyne 
med, og fik til sidst sin vilje. Det viste sig, at 
italienere brugte nogle ganske tynde tæpper/
dyner, så det var en fornøjelse at kravle un-
der sin egen dyne og sove varmt. Til gengæld 
var der ting, som vi aldrig kom til at bruge: 
håndklæder, babyalarm, fiskestang og pana-
mahatte. 
    Det tager to overnatninger i Tyskland samt 
et døgn på en færge fra Genova til Palermo 
til at nå vores første destination – Sicilien. 
    Vi valgte at køre, mens Laura sover, og 
når hun er vågen, underholder vi hende med 
bøger og legesager så længe vi kan, inden vi 
standser for at spise på tankstationer eller ca-
féer.  
    En lille termokande med kogt vand til 
Lauras grød eller tvebakker er også uundvær-
lig i bilen. Vi har lært at pakke en taske med 
de mest nødvendige ting til tre dage for at 
slippe for at bære hele bagagen op på værel-
set. Elkedel, grød, pulvermælk og drikkevand 
følger os op på alle værelserne.  
    At tage barnevognen med er guld værd og 
gør gåturene til en leg. Vi går aldrig glip af at 
besøge en legeplads, så Laura både gynger 
(højere end alle de andre og hviner af fryd), 
prøver rutsjebaner, tuller rundt og hygger sig 
mesterligt. På legepladserne lægger vi mærke 
til, at alle mødrene er vildt opstadsede, og at 
små unger ikke fik lov til at lege/gå selv men 
blev båret rundt i deres fine tøj. 
    Vi tilbringer en uge på Sicilien med bl.a. 
Catania og Siracusa, hvorefter vi kører nord-
på for at opdage, Napoli, Pisa, Rom, Firenze, 
Bologna og Milano. Dette tager lidt tid, men 
vi vænner os til at tage hensyn til lange sie-
statimer og købe ind om formiddagen eller 
aftenen. Mens vi kører rundt på Sicilien ny-
der vi det kønne landskab og vinmarkerne, 
der strækker sig i bakker og dale. 
    I en lille by uden for Siracusa slår vi skod-
derne op og misser med øjnene i morgenly-
sets skær, mens vi nyder den overdådige ud-
sigt som udbreder sig for vores øjne - vi bor 
næsten på toppen af en bjergbakke med ci-
tron, kiwi og appelsintræer rundt omkring os, 

"Redaktionen har modtaget følgende rejsebe-

skrivelse fra Elena og Kris Larsen,  

Freltoftevej 31. 

Elena kommer fra Kaliningrad og hendes liv 

og baggrund er tidligere beskrevet i  Fælled-

blad nr. 1 2014." 

Tekst og fotos: Kris og  
Elena Golovina Larsen 



hvis grene er tunge af de modne frugter. 
    Vi går på opdagelse i teaterkulturens kryb-
be, Siracusa - det græske teater som samlede 
alle i antikken. Stedet hvor alle små, store, 
kendte og ukendte teaterskrivere fik deres 
stykker opsat og vist for hoben. Det er et flot 
syn og bare tanken om hvordan det er hugget 
ind i klipperne er stort. 
    Vi hilser på den knejsende Etnas rygende 
og snedækkede top i aftensolens skær. Den 
gamle men endnu aktive vulkan rager godt 
op i landskabet (3.323 m). Der er mange huse 
ude på landet som er i sorte sten, brudt af la-
vaen fra tidligere tiders udbrud. 
    Alle italienere, små som voksne, er vilde 
med børn. Der er fantastisk mange som hilser 
og lige skal dikke dikke på lille Laura hele 
tiden. Hun scorer frugt og alverdens ting fra 
gadehandlerne, mens de stolte forældre sco-
rer ros og komplimenter. 
    Mens vi bor på Sicilien introducerer vi 
Laura for en rytme der betyder, at hun starter 
dagen med at sige godmorgen og ender med 

godaften til den søde golden retriever på 1. 
salen på en balkon 2 opgange væk. Hun er 

Det knap 2.000 år gamle Colosseum hvor kælderetagen er blotlagt med udsigt til tribunerne 



selv henne ved vinduet flere gange om dagen 
for at se efter den og hilser også gerne på den 
gamle mand på balkonen ved siden af. 
    En hel dag bruger vi på at køre langs den 
lange autostrada på fastlandet igennem det 
ensformige landskab med grønne marker og 

bjerge med hvidt i baggrunden mod den hav-
blå himmel. 
    Det tager os 10 min. at finde parkerings-
plads ved Ikea søndag aften. Ved restauran-
tens maddisk er der ikke et øje men i stedet 
er der total kø i caféafdelingen, hvor der lan-
ges kaffe, espresso, kager og is ud over di-
sken i lange baner. Vi er de eneste som køber 
mad og mens vi spiser, er der flere som iagt-
tager Laura spise med fingrene med et smil 
på læben. 
    Vi går en længere tur i Napolis gamle by-
del og undres over barokke bygninger op og 
ned af almindelige lejligheder. Vores guide-
bog lover, at de bedste pizzaer kun laves i 
Napoli, og vi begiver os ud med kortet i hån-
den …endelig fundet! WHAT, Michelinstjer-
ner i vinduet – det tegner ikke godt for pri-
sen, men vi bliver overrasket og får både fan-
tastiske pizzaer og fin betjening. 
    I februar måned spiser vi morgenmad på 
tagterrassen: solskin, fantastisk vejr, crois-
santer, caffe latte med udsigt til vulkanen Ve-
suv og den summende by nedenfor. Dagens 
tur går til vulkanen og Pompei som efter et 
vulkanudbrud i år 79 blev begravet af aske 
og pimpsten inden folk og fæ nåede at flygte. 
Selve byen står næsten intakt og blev udgra-
vet i starten af 1500-tallet, men af det 66 hek-
tar store område er kun 40 hektar endnu ud-
gravet. Lauras klapvogn kommer på hårdt 
arbejde i den gamle by. Det er et flot sted, 
eller har været, med finpudsede vægge, mar-
mor og vægmalerier over det hele. Hovedat-
traktionen er de forvredne forkullede og for-
stenede menneskelig fra dagen for katastro-
fen.  
    I udkanten af Rom bor vi på et kloster-
B&B, som styres udelukkende af nonner. 
Klosteret er det eneste sted, hvor man kan 
drikke direkte fra hanen. Om aften spiser vi 
på en ganske almindelig restaurant, og det 
viser sig, at vores bordnabo har boet 4 år i 
København og at restaurantens ejer er… 
svensker. 
    Vi indånder den hellige luft i den magtful-
de Vatikanstat på en solrig dag og går rundt 
om den på 1,5 time. Colloseum viser sig fak-
tisk at være større, end det ser ud. Det så 
nemlig ikke synderligt imponerende ud, men 
da vi kommer tæt på bliver det stort, flot og 
imponerende. Stedet er enormt - mursten 
pudset op eller dækket med marmor. Søjler 

Rejseruten 



her, der og alle vegne - en skam, at det er for-
faldent og ikke igennem tiderne blevet vedli-
geholdt. Da vi står på 1. niveau er det stort, 
arenaens gulv er vist i den ene ende og gan-
gene under blotlagt i resten. På 2. niveau bli-
ver det virkelig et storslået syn som tager pu-
sten fra én og med lidt fantasi helt fantastisk. 
    Vi erfarer, at det mest underholdende ved 
den skæve tårn i Pisa ikke er selve tårnet, 
men alle de turister, som står og redigerer på 
hinanden i forhold til hvordan, de skal stå, så 
det ser ud, som om de støtter tårnet med hån-
den.   
    Vi stopper i Bologna, som er kendt for sin 
passion for god mad. Vi skal have frokost på 
byens ældste Tratorria/frokost restaurant og 
maden smager, med Elenas udtryk …
himmelsk! Langsomt traver vi i Milanos sol-
beskinnede gader og ser på de travle menne-
sker og gadesælgerne. 
    Nord for Milano oplever vi den blå him-
mel, og en skinnende sol kommer frem og 
åbenbarer et fantastisk sceneri med bjerge i 
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Det skæve tårn i Pisa 

Duomo di Milano. Den smukt anlagte katedral med spir og udhuggede skulpturer. 



alle retninger. De grå flossede massiver mod 
den blå baggrund krydret med kaskader af 

istapper og sne i skyggesiderne samt mod 
toppene. 
    Maden viser sig at blive ret dyr, da man 
skulle handle i supermarkeder; nogle gange 
faktisk dyrere, end i Danmark. Til gengæld 
kunne man få to store caffe latte samt to ka-
ger for ca. 50 – 60 kr. Der er en væsentlig 
prisforskel i barer og på cafeer afhængig af 
om man har siddet ved bardisken eller har 
fået et bord. Dette har vi opdaget til vores 
store forbavselse, da vi var halvvejs igennem 
vores rejse.  
    Det mærkes klart, at italienere er stolte af 
at være en del af EU – EU's flag blafrer stolt 
ved siden af den italienske tricolore på rigtig 
mange bygninger og huse. 
    Der er ganske få børnevenlige steder med 
puslefaciliteter eller høje stole, derfor slæber 
vi på vores høje stol ind på alle steder, hvor 
vi spiser, og Laura bliver skiftet på gulvet, i 
bilen, på et cafebord, ude i marken og i nød-
spor. Når man bestiller en babyseng med ma-
drassen på et værelse, er det ikke ensbetyden-

Pompei. En af de udgravede kampestensbelagte gader med forhøjede fortove og en drikkepost 



de med, at der følger en ordentlig madras 
med – det er blevet til en fast ritual at tjekke 
madrassen, så snart vi har tjekket ind, i stedet 
for at få en dårlig overraskelse i det øjeblik, 
Laura skal lægges ned og sove. 
    Supermarkeder frister med så mange slags 
oste, pålæg og seafood, og man skal trække 
et nummer i hver afdeling for at blive betjent.  
    Italienere går rigtigt meget op i, hvordan 
hundene og børnene ser ud: der vrimler med 
fashion butikker for både de firbenede og de 
små med tøj pyntet med pailletter, glimmer, 
blonder osv. 
    De fleste hundeejere går med små hunde; 
dette må være praktisk, når man bor i en lej-
lighed. Alle de hunde, som Laura møder med 
begejstring, er klædt smart på. Til gengæld er 
de mange herreløse hunde store. 
    Man vil spilde sin tid i forgæves forsøg på 
at finde den magiske knap eller panel, som 
aktiverer vandafgang i vaske på de offentlige 
steder – vandet kommer, når man trykker på 
en pedal nedunder på gulvet. 
    Italienere kører stærkt og utålmodigt og 
bruger gerne horn – kørsel bare en brøkdel af 
et sekund efter lyset er blevet skiftet over til 
grønt er totalt uacceptabelt. Fodgængere er til 
gengældt lidt bedre stillet, de behøver ikke at 
være verdensmestre til at reagere lynhurtigt 
på det skiftende lys. 
    Genbrug er ikke et hit i modens land, vi 
har kun set en genbrugsbutik, og priserne i 
den var ret høje. 
    Det føltes, som om den italienske befolk-
ning vasker hver dag – det frembringer en 
speciel stemning at gå i gaderne, hvor vaske-
tøjet hænger fra alle altaner, og duften af va-
skemiddel forfølger os lang tid efter. 
    Italienske damer ser meget nydelige og 

elegante ud - sminkede, i smarte klæder og 
på høje hæle gemmer de sig bag de store sol-
briller. 
    Der er rigtig mange russisktalende indvan-
drere i Italien, og vi har fået den nødvendige 
lingvistiske støtte mange gange, da vi var i 
knibe – italieneres engelske begyndte nemlig 
først at slå til fra Pisa og nord på. Vi har selv-
følgelig udstyret os selv med et meget mini-
malt italiensk, men det var alligevel rart at få 
det bekræftet på russisk, at denne pizza for 
eksempel er frossen, så der anbefales lasag-
ne, og at vi godt måtte låne kost til at feje på 
vores hotelværelse. 
    På vej hjemad tager vi et biltog fra Lörrach 
til Hamburg. Toget kører om natten, og om 
morgenen får man serveret morgenmad, og 
så er der kun fem timers kørsel hjemad. 
    På toget støder vi på rejsens sidste udfor-
dring – vi har fået overkøjepladser i kupeen. 
På trods af, at der er andre ledige kupeer, 
skynder vores konduktør at forsikre os i, at 
det hele er overbooket, og låser den ledige 
kupe foran næsen på os, da vi desperat forsø-
ger at benytte os af den for at få Laura til at 
sove. Heldigvis er vores kupe-naboer flinke, 
så vi får byttet den ene overkøjeplads, og 
Elena kan krybe sammen med Laura på den 
nederste etage. 
    Derhjemme finder vi alle vores dyr, der 
var blevet så snotforkælede, mens vi var 
væk, at de knap nok vil hilse på os! Hvor er 
det dog rart at være hjemme igen, hvor man 
ved, hvor tingene ligger henne. Faktisk kun-
ne vi aldrig have troet, at man kunne blive 
træt er at rejse, men det var vi blevet. 
Tusind tak til Italien for gæstefrihed, vi håber 
at komme tilbage igen en dag! 
 



 

Vind rødvin eller VIP-billetter til årets festival! 
Førstepræmien er to flasker god rødvin.  
Tre andenpræmier à 2 VIP-billetter til årets Freltofte Kultur- og musik-
festival (inkl. spise- og drikkebilletter).  
    Præmien til alle er oplysninger om kommende arrangementer og an-
den info fra Fælleden direkte i indbakken. 
    Igennem et stykke tid har vi forsøgt at opbygge en mailliste for Fæl-
ledens medlemmer. Men efter mange medlemmers overgang til fiber-
net, abonnementsskift osv. er en stor del af vore oplysninger allerede 
forældede. Derfor vil vi gerne have helt dugfriske oplysninger om 
mailadresser og helst også telefonnumre. 
    Alle kan svare på spørgsmålene og give oplysninger, men kun med-
lemmer (alle i husstanden) kan vinde første- og andenpræmie. 
    ’Vi vil gerne have oplysningerne tilsendt på faelleden.freltofte@gmail.com og stillet op 
som nedenfor:  
Navn:           Tilføj ’KP’, hvis du er kontaktperson for medlemskabet i husstanden. 
Adresse:    Postnr. og by: 
Mailadresse:    Gentag mailadresse: 
Telefonnr. (fastnet):   Telefonnr. (mobil): 
Notér også, hvis du ønsker at blive inviteret til Fælledens facebook-gruppe. 
Spørgsmål: 

1:  Hvornår blev Fælleden etableret (i første omgang som Freltofte Fælled)?   
            1995, 2001 eller 2005 
2:  Hvor bor formanden for bestyrelsen?                                                                          
            Søstedvej 10, Birkebjergvej 1 eller Freltoftevej 45 
3:  Hvilken fugl kan man høre på Fælledens hjemmeside?                                            
            Solsort, nattergal eller gulspurv 

Svarene noteres sådan: 1. svar; 2. svar; 3. svar 

Konkurrence. 

 

Modelfoto 



Nyboe Kro genåbner 
 

    Efter en længere periode med kloakpro-
blemer i og omkring kroen genåbner den her 
i forsommeren. 
    Den daglige ledelse af kroen er lagt i hæn-
derne på Lene, 54, som har arbejdet i restau-
rationsbranchen som kok og tjener hele sit 
liv. Lene er uddannet som kok på Restaurant 
Skoven i Odense. 
    Interessen for branchen er indgydt med 
modermælken, da Lenes forældre også har 
arbejdet i branchen hele deres liv, bl.a. som 
restauratørpar på Restaurant Zoo i Odense. 
    Lene lover genåbningsfest med rimelige 
priser, hvor hun håber områdets beboere vil 
deltage. 
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Set og sket  Tekst og fotos: Åge Spejlborg Hansen 

Lene i Nyboe Kro 

 Hundredårige Erna har solgt sin gård. 
 

   Erna Pedersen Mosevej13 har solgt sin gård Holmelund til Søren Greve på Bækgården, 
Kærsmindevej 2. Overdragelsen skete 1. april. Der er et jordtilliggende på 16 ha. 
Søren vil sælge eller udleje bygningerne til folk som er interesseret i at bo på landet. Der kan 
forhandles om, hvor meget jord køber/lejer ønsker til ejendommen. 



Nye beboere i Freltofte 
 
    1. februar flyttede en ny familie ind i Frel-
toftevej 37 som af de gamle fastboere omta-
les som "Sadelmagerens Hus", gæt selv årsa-
gen. 
    Familien består af Michael, 44 og Anne 
Dorte Pedersen, 40 samt deres tre børn Sa-
cha, 10, Kasper, 12 og Simon, 16 år. 
    Familien ejer et hus i Ryslinge, som er le-
jet ud grundet besvær med at sælge, hvorfor 
de efterfølgende har boet til leje i Nr. Lyn-
delse, hvor de havde en tidsbegrænset leje-

kontrakt. Derfor er de nu flyttet til Freltofte 
og bor til leje her. 
    Anne Dorte er uddannet gartner og arbej-
der på gartneriet Flora Danica og Michael er 
kølemontør hos GK i Odense. Michael er 
fodboldtræner for piger under 10 år i Nr. 
Lyndelse. Anne Dorte og Sacha er hestepiger 
og har en hest, der dog p.t. er lejet ud grundet 
travlhed med flytning m.m. 
   Anne Dorte ser frem til at få sat skik på ha-
ve og udendørsarealer, hvilket jo hun som 
gartner har gode forudsætninger for. Hermed 
velkommen til Freltofte. 
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Kasper, Sacha, Anne Dorte, Michael og Simon 

 

Set og sket  Tekst og fotos: Åge Spejlborg Hansen 



    Hos Thomas, 33, og Majbrit Brunebjerg, 
35, har de jævnet det gamle stuehus med jor-
den og er ved at opføre en ny privatbolig på 
parcellen. Den bliver opført af mursten der 
vandskures, tag med høj rejsning påført sort 
glaseret tegl. Murene skal males hvide. Når 
huset er færdigt har familien 245 m2 at boltre 
sig på incl. varme- og teknikrum. 
    Familien købte ejendommen på Freltofte-
vej med tilhørende 5 tdl. i 2005. I årene siden 
er der sket mange forbedringer på ejendom-
men. Ny hestestald og flotte indhegninger på 
markerne. Ny stor dobbeltgarage. Omfattende 

naturpleje med sø og beplantninger i tilstø-
dende vådområde. 
    Thomas og Majbrit er oprindeligt begge 
uddannede kokke. Majbrit arbejder i dag som 
kantineleder på den Sociale Højskole i Oden-
se og Thomas arbejder som formand hos 
Midtfyns Totalservice i Nr. Broby. 
    Majbrit er hestepige og har 3 miniaturehe-
ste. Thomas er natur- og jagtinteresseret. 
    Når stuehuset er færdigt har den travle fa-
milie renoveret hele ejendommen med tilhø-
rende arealer. Stor respekt for det. Thomas og 
Majbrit har børnene Sophia, 3 og Laura, 7. 
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Ny borger i Freltofte 
 
    Søndag d. 26. april så en ny borger dagens lys på Freltoftevej 12. Signe nedkom på adres-
sen med en velskabt dreng på 53 cm. Den stolte far Stefan oplyser, at drengen skal hedde 
Baldur. Parret har i forvejen Leo, 6 og Ravna, 3. 

Majbrit, Laura og Thomas foran starten til det nye hus 

 

Set og sket  Tekst og fotos: Åge Spejlborg Hansen 

Nyt stuehus på Freltoftevej 44  



    I starten af sommeren 2014 fik vi besøg af 
Jørgen Hougaard fra Pederstrup. Med sig 
havde han et billede af en meget flot gammel 
fjællevogn og en forespørgsel om vi ville ha-
ve den til museet. Det ville vi gerne, men for 
at sikre dens fremtid, måtte vi have et sted, 
hvor den kunne være i tørvejr.  
    Der måtte bygges en vognport.     
    I løbet af sommeren blev vognporten byg-
get, godt hjulpet af vores datter, Kristina. 
Vognporten ligger nu, hvor ejendommens 
fjerde længe lå frem til 1947. Vi havde et an-
det problem, vores gamle redskaber og værk-
tøj. Indtil videre havde det været udstillet i 

museets fyrrum, men denne løsning var langt 
fra ideel. Når der alligevel skulle bygges en 
bygning til fjællevognen, var det nærliggende 
også at gøre plads til redskaberne. I nærmeste 
fremtid kommer den gamle Ferguson 35 også 
under tag, så alt i alt er der kommet en god 
udstillingsbygning, med åbent arkiv på loftet, 
ud af det.  
    Fjællevognen daterer sig til ca. år 1800, og 
der er særdeles velbevaret. Kassen er der ik-
ke ret meget tilbage af, så med tiden vil vi 
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Tekst og fotos:  
Else-Marie og  
Peter Albrekt 

Den gamle fjællevogn fra Pederstrup.  

Vognporten som den ser ud i dag med nymalet 

facade. Portene bliver sorte med røde beslag. 

Vognporten i Søsted 



Et kig ind i vognportens forreste del, hvor 
en aldrende cykel er parkeret.  

Vognportens skelet, der er bygget som en moderne bindingsværkskonstruktion med fod- og 
tagrem, stolper og skråbånd.  



 
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 

Brødmaskinen.  

overveje at søge hjælp i Den Fynske Landsby 
til at få en ny bygget. Blandt museets store 
samling af gammelt værktøj, hvor adskillige 
gamle håndværk er repræsenterede, kan disse 
nævnes: Rebslager, tobaksproduktion, sned-
ker, skomager og bødker. Derudover er der 
en del spændende redskaber til tørveproduk-
tion.  
    Skulle vi komme i den situation, at vi hav-
de et større antal brød, der skulle skæres i 
skiver, er vi også godt hjulpne. En solid 
brødmaskine er kommet til os i løbet af for-
året. Claus Arentoft kunne, en dag, da han 
kom forbi med lidt til museet, berette, at da 
han var dreng, var han på en feriekoloni, 
hvor der blev brugt en brødmaskine magen 
til. 
    En lidt større genstand, en snedkerbænk, 
fik vi for nyligt af Asta Juul Larsen. Den har 
været hendes morfars. Bænken tjener nu mu-
seet både som udstillings- og brugsgenstand. 
Er der nogen, der har lyst til at komme og 
snedkerere lidt, er man hjerteligt velkommen. 
Vognportens loft fungerer som åbent arkiv 
for de mange ting og sager vi ikke i øjeblik-
ket kan udstille, så der er lavet en trappeop-
gang. 

    Senest er gulvbelægningen kommet på 
plads. Der er tale om en gammeldags belæg-
ning med toppede brosten. Brostenene er 
marksten, der kommer fra de nærliggende 
marker. Her i forårstiden er det tid for ind-
samling af sten i forbindelse med såningen. 
Vores gode ven og nabo Walther har bragt 
ikke så få læs hertil, og det er en spændende 
tanke, at alle disse sten er vandret hertil med 
isen fra den sidste istid for cirka ti tusind år 
siden, for nu at finde hvile i vores vognport. 
Alle, der har lyst til at besøge vores museum, 
er selvfølgelig hjerteligt velkomne til at kig-
ge forbi og se vognporten og dens indhold. 



Vognportens bagerste del, hvor gulvet med de toppede brosten ses.  

Der har i generationer ligget et gammelt møllehjul her på stedet. Vi ved ikke hvor det 
stammer fra, men de tætte bånd, der var mellem stedet her og Møllegården, kunne måske 
give et fingerpeg.  
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INGE ZENNER – 70 år   
Tekst og foto: Claus Arentoft 
 

    Opvokset i Nordsjælland, seminarieud-
dannet i Hellerup, skolelærer i København, 
på Grønland for at ende i Odense. Da Inge 
Zenner i 1977 købte Freltoftevej 36, skulle 
stedet tjene som sommerhus og dermed som 
mål for ferie og weekendudflugter fra den 
faste bopæl i det indre Odense. Da hendes far 
så huset mente han at hun var småtosset, og 
sagde: ”riv lortet ned”.  
    Nu er fruen ret selvrådig, og det skulle han 
i hvert fald ikke bestemme, så med lokale 
håndværkere og gode venners hjælp blev den 
noget forsømte daglejerbolig snart endevendt 
og renoveret. Da pengemidlerne ikke var 
ubegrænsede, blev materialevalg og -kvalitet 
afstemt derefter. 
    Men hende den rødhårede lærerinde i 
”hullet” fik snart smag for landlivets glæder 
og i løbet af et par år, valgte hun at flytte fast 
ind. 
    Snart kom et får til og i 1983 flyttede en 
forholdsvis ung mand ind og inden længe 

kom der såvel et lam som børn til. Dette kræ-
vede yderligere renovering af huset og det 
fortsatte så de næste 30 år. Heldigvis var den 
rødhårede og manden ferme med hænderne, 
hvilket da også var nødvendigt.  
    Børn har det med at blive voksne og flytte 
hjemmefra, og det har da også givet plads til 
parrets mange samlerinteresser. Nogle kan 
måske synes samlingerne fylder mere end 
pladsen og da fruen og manden jo stadig ser 
sig selv som unge og derfor regner med end-
nu 30 år på stedet, er et ”mindre” men endnu 
ikke fastsat antal år, afsat til tilpasning til de 
eksisterende pladsforhold. Derudover har den 
”rødhårede lærerinde”, som her med årene er 
blevet naturlig blondine, kastet sig over di-
verse idrætsgrene såsom fitness, aquazumba, 
yoga, svømning og tennis.  
    Det er lykkedes hende at slæbe sin lettere 
modstræbende mand med til yoga og svøm-
ning og man kan op til et par gange om ugen 
se dem følges med en rigtig god veninde i 
nabolaget af sted til Ringe på et så tidligt 
tidspunkt, at flere af landsbyens andre ældre 
kun vil opleve dette hvis de ved et uheld våg-
ner allerede om morgenen. 



Sølvbryllup i Lumby 
 

    Bente og Svend Jensen, Lumbygade 3, 
kunne 3. marts fejre deres sølvbryllup. 
    Ægteparret blev fejret med musik og mor-
gensang af mange morgenduelige gæster. Se-
nere på dagen var der dækket op til festmid-
dag i hjemmet, hvor de mange gæster fyldte 
deres rummelige hus helt op. 
    Bente og Svend har børnene Katrine og 
Louisa, 24, (tvillinger) Sofie, 22 og Sebasti-
an, 21. Bente er opvokset i Søborg og Svend 
på Falster. De mødte hinanden i København 
da de var under uddannelse. Bente som syge-
plejerske og Svend som konditor. 
    De flyttede til Lumby i 2003, og Bente ar-
bejder nu som hjemmesygeplejerske i Oden-
se og Svend har for mange år siden forladt 
konditorfaget. Han arbejder nu som formand 
for forsyningsafdelingen i entreprenørfirmaet 
Munck i Odense. 

    Bente interesserer sig for have og med 
særlig interesse for krydderurter. En anden 
interesse er chakra-meditation. Man kan me-
ditere alene eller sammen med andre. Hun 
mødes sammen med ungdomsvenner ca. 1 
gang om måneden i Faxe Ladeplads, hvor de 
sammen dyrker deres interesse. 
    Svend mediterer også, men det er med en 
fiskestang i hånden. Han kom med i et lyst-
fiskerlaug bestående af Bentes venner da han 
mødte Bente. De kalder sig Dansk Pislinge-
laug. En pisling betegnes som en lille ubru-
gelig fisk (kan dog også bruges som skælds-
ord). 
    De fisker mest fra å og kyst. Hvert 4. år 
tager de på en stor tur og næste gang er det til 
Alaska. 
    Bente og Svend er godt tilfredse med deres 
liv og med hinanden og de håber sammen at 
opleve flere bryllupsfester navngivet af ædel-
metal. 
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Folkekøkken i  
Den Gamle Brugs  
 
Tekst og fotos:  
Gitte Bergstedt Bork, 
  
    Den 9. april var der medlem-til-
medlem-arrangement i form af Folke-
køkken i Den Gamle Brugs. Menuen 
stod på Thailandsk grønsagssuppe 
med friskbagt brød og chiliolie for 
dem, der var til de stærke sager. Vi 
var en lille flok på 12, der mødtes og 
spiste sammen og havde nogle hyg-
gelige timer. 
    Elena Larsen, Freltoftevej 31, tog 
stafetten og inviterer til næste med-
lem-til-medlem-folkekøkken. Der bli-
ver inviteret pr. mail, så det gælder 
om at være på mail-listen. Hvis du ik-
ke har modtaget mail i forhold til sid-
ste arrangement, så kontakt os 
(bergstedt-bork@axios.dk)  
 

    Glæder os til næste arrangement!  

Selskabet hyggede sig 

Grøntsagerne var selvfølgelig købt hos 

Søsteds økologiske gårdbutik, Søstedvej 16. 
Suppen var stærk og god 


