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Sommervejret i år kan man ikke være 
utilfreds med, hvis det var udendørsar-
bejde arbejde der skulle foretages, men 
strandfolket er blevet svigtet lidt i som-
merferien, men nu  er der håb for dem 
også her på eftersommeren, så man 
kan møde vinteren med lidt kulør på 
kroppen til at modstå de værste vinter-
forkølelser 
  

Generelt er bestyrelsen tifreds med 
årets arrangementer, men hvad med al-
le jer der bruger Fælleden?  er I tilfredse 
med måden at det kører på? Der er mu-
lighed for at komme med indlæg i Frel-
tofte Fælled bladet. Henvendelse til Finn 
65902501 eller på mail :   

freltofte-faelled@get2net.dk 
 

??? 
Som I kan se så kommer der endnu 
masser af aktiviteter på Fælleden.  
Det eneste det kræver er at I alle 
møder op og deltager aktivt i et par 
timer.                                              
 

????
?

Sportsdag  15. august 
Tour de Freltofte 

 Nu har Lance Armstrong vundet le tour 
de france 6 gange i træk så ham kan I 
bruge som forbillede til årets cykelløb i 
Freltofte. 
Cykelløbet bliver afviklet i 2 enkelte  
etaper: 
1. etape skal køres som en enkeltstart, 
hvor hver enkelt bliver sendt afsted med 
1 min. mellemrum. 
Starten går fra Vandværksvej/Røjlevej til 
Mosevej 17. 

Indhold i dette blad: 
 
15. august Sportsdag og  
storeædegilde 
 
16. august  Åge viser rundt i freltofte 
og omegn 
 
18. september crazyday bliver en 
middelalderfest med musik og dans 
 
3. oktober æbleaktivitetsdag lav selv 
din æblemost 
 
17. oktober  (ny dato) Dragedag og 
papirflyverkonkurrence 
 

??? 

 
Der er ikke  

noget der er så skidt, 
uden det er godt  

for noget 



1. startende rytter er kl. 10.00. Der 
skal køres med en gennemsnitshastighed 
på 12 km. i timen så idealtiden vil være 
8.23 min.. Hvis man mod forventning 
kommer til at køre hurtigere eller lang-
sommere, så vil de afvigende sekunder 
blive tillagt de antal sek man bruger på 
2. etape. 
 
Vi mødes kl. 9.30 på Mosevej 17 
hvorfra vi kører samlet med en gns. fart 
på 12 km. i timen til startstedet 
 
2. etape er også en enkeltstart hvor der 
startes på Mosevej 17 og på en stræk-
ning på 1,25 km. skal gennemføres på 
hurtigste tid. Målet er her Mosevej 4, ud 
for det store træ.  
Cykelrytterne bliver sendt afsted med 1 
min. mellemrum. Der vil være trafikvag-
ter på ruten.  Her opfordrer vi selvføl-
gelig flere til at være behjælpelige. 
henv. til Finn Ekelund 65902501 eller 
Svend Johnsen. 

Cykelhjælm påbudt 
 

????
 

Sportsdagen 15. august 
Kl. 14.00 løber Freltofte Fælleds  
Petanque turnering af stabelen. 
Det bliver lavet som en flasketurnering 

for hold. Hvert hold (2 el. 3 pers.) har 6 
kugler til rådighed. Idledningsvis spilles 
puljekampene til 7 point (alle mod alle i   
2 el. 4 puljer) De bedste hold går videre 
til cupturneringen, hvor der spilles til 13 
point). Tilmeldingsgebyr til hvert hold  
er 40 kr. (ikke pr. næse) bruges til at 
indkøbe god rødvin. Som minimumspr æ-
mie er man garanteret en flaske rødvin til 
30.00 kr.  
Tilmelding til Hans Bork Freltoftevej 
27 (65901947) Husk at finde et godt 
navn til holdet.  Vel mødt. 

????
Øvrige sports aktiviteter på dagen 

kl 14.00 – 18.00 
 Fodboldturnering kampen mod de lige 
og de ulige 
Rundbold 
Tossing the caper hvem kaster længst 
med en pæl? 
 

????
Store ædegilde 

Ca. kl. 18.00 vil vi samles til at spise efter 
en hård dag på Fælleden.  
Det planlægges som et grill-arrangement 
hvor hver familie tager med hvad der sva-
rer til eget forbrug 
Ingen tilmelding til dette 
 

????

4 % på egne mærker 
Frisk med det hele – også med prisen 

Superbrugsen 

Løbeklubben er der gang i hele året (op 
til flere gange om ugen bliver der løbet). 
Hvis du er interesseret i at komme ud og 
få lidt motion sammen med andre, så er 
følgende personer klar med yderligere 
information:  
Lene: 65902515 
Birgit: 65902347 
Trine:65902596 
Britta: 65901945 
Lulu: 65902501 
 

??? 
Freltofte Fælled arrangerer i 

samarbejde med Åge Spejlborg 
en tur rundt i Freltofte  

den 16. august 
I år skal vi prøve noget nyt – vi havde jo 
en god succes med nattergaleturen, hvor 
22 mødte op og gik en tur med Jens Ole i 
spidsen til Freltofte Mose og omegn.  
Det nye er at Åge Spejlborg Hansen vil 
guide os rundt. Vi skal besøge Kartehuset 
hvor fam. Winding fortæller om husets hi-
storie, om uld, indfarvning, filt m.m. 
Vi går af små stier til Toftlund ”slottet” 
Freltoftevej 52, hvor Lisbeth og Kenneth 
vil vise os rundt i deres hus. Her er udlagt 
depot hvor man kan købe kaffe og for-
friskninger. Herefter går vi tilbage til Frel-
tofte. 
Start kl. 18.30 ved Freltofte gade-
kær. Praktisk påklædning er en fordel. 
Turen er gratis og uden tilmelding. 
Så mød op til en god tur 
 

????
Crazyday den 18. sept. 

Crazyday vil i år være med temaet fra 
middelalderen. Kom gerne udklædt og 
deltag i dansen eller deltage i 
middelalderkonkurrencer. (Er der nogen 
der kan lave ufarlige skjolde og sværd? 

henvend dig til Finn Ekelund ) 
Der vil være mulighed for at lave din 
egen mad over åben ild i din egen gryde 
med eget indhold. Forslag han være: 
Gryderet med gulerødder, svampe  
og kalvekød. 
Der vil være skydekonkurrence med ka- 
tapult maskiner. 
Kubb 
Kamplege 
Slå med le 
Trillebørræs 
Dans 
Mulighed for at købe mjød. 
Gør dagen festlig og kom lidt 
udklædt. 
 

??? 
Æbleaktivitetsdag 3. okt. 

Kom og lav dine eller naboens nedfaldne 
æbler om til det dejligste æblemost. 
Der vil være rivejern og pressemaskine til 
stede. 
Kom med æbler og rengjorte flasker. 
Mere i næste blad 
 

??? 

Drage og  
papirflyvningskonkurrence 

17. oktober 
Som noget nyt bliver der i år mulighed for 
at folde papirflyvere på dagen. Vi bygger 
også drager på dagen og får dem til at 
flyve. 
Vi mødes i laden hos Lulu og Finn  
kl. 14.00. 
Gæstekikkere er også velkomne. 
Husk kaffe og brød. 

 
http://hjem.get2net.dk/freltofte-faelled 

 
Jeres mail adresse sendes til: 
freltofte-faelled@get2net.dk 


