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    Der mangler grus til bygge- og an-
lægsarbejder så derfor søges efter nye 
områder, hvor der kan udvindes grus. 
Freltofte er også kommet i søgelyset, og 
der er lavet boreprøver flere steder tæt 
ved Eskebakken og den gamle Freltofte 
Bygrusgrav. Også Lumbygårds jorder er 

 

Set og sket  Tekst og fotos: Åge Spejlborg Hansen 

Grus i Freltoftes undergrund? 

Konfirmander 
 

Sebastian Sandstrøm Bendt, Freltoftevej 22 

Rasmus Storm Petersen, Mosevej 4 

Filip Bertelsen, Freltoftevej 5 

Jonas Bo Larsen, Lumbygade 6 

Der bores på Bjarne Bertelsens mark tæt på den gamle Bygrusgrav 

undersøgt. 
    Fra boresjakket forlyder det dog, at 
der ikke er tilstrækkelige mængder 
grus tæt på overfladen, så vi undgår 
denne industri i vores naturskønne 
område. 



medlemmer. Redaktøren af Fælled Bla-
det, Anders Kjær, sidder normalt med 
ved bestyrelsesmøderne. 
 
 
Redaktørens Tak 
    Fælled Bladet vil endnu en gang gerne 
takke redaktion, 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 John-
sen, 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 udgivelse, så tak for det. Vagn 
Aaberg (vaaberg@gmail.com) kan kon-
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Tekst og fotos: Anders Kjær 

 
    Dette års generalforsamling blev af-
holdt i Carl Nielsen Salen på Carl Niel-
sen Skolen i Nr. Lyndelse. 22 mennesker 
var mødt op for at yde deres bidrag til 
Fæ l l eden s  f o r t s a t t e  b e s t å en .  
     Referatet kan findes på Fælledens 
hjemmeside: www.freltofte.info  
 
Konstituering  
    På det efterfølgende bestyrelsesmøde 
blev konstitueringen afgjort med Åge 
Spejlborg Hansen (Best.) som formand, 
Vang Aaberg (Best.) som kasserer, Kim 
Laulund (Best.) som sekretær og med 
Lene Damsgaard (Best.), Kurt Bager 
(Best.) Hans Tophøj Bork (Suppl.) og 
Stinna Buus Jensen (Suppl.) som menige 

Bestyrelsen og suppleanter.  Fra venstre: Kurt, Lene, Hans, Åge og Vagn.  
Stinna var desværre gået. 

Generalforsamling i Fælleden 2016 



taktes ved annoncespørgsmål. Og slutte-
ligt mange tak til alle skribenterne og til 
vores dygtige layouter Finn Ekelund. 
    Mange af Fælled Bladets udgivelser, 
samt referater af generalforsamlinger og 
bestyrelsesmøder kan findes på Fælle-
dens hjemmeside (www.freltofte.info). 
Vagn Aaberg (vaaberg@gmail.com) ta-
ger imod ændringsforslag, og vedligehol-
der på glimrende vis hjemmesiden. 
     Indlæg til Fælled Bladet modtages 
meget gerne. Man kan skrive om næsten 

lige hvad man vil, bare det har en rele-
vans for folk i omegnen af Lumby, Sø-
sted og Freltofte. Så slip din indre skri-
bent løs og send tekst og billeder til An-
ders Kjær. (andkjaer@hotmail.com).  
Har du nyheder til Set og Sket siderne, så 
kontakt Åge Spejlborg. 
(aagespejlborg@gmail.com). 

Formanden aflagde sin beretning i Carl Nielsen Salen. 



Gode intentioner om 
Kulturdagstur 

 

 
 
 
 
    Den 21. maj 

blev der afholdt Kulturdag i vores udvi-
dede nabolag, arrangeret af Lokalrådet i 
Nr. Lyndelse. I næste nummer af Fælled-
bladet kommer der er fyldigt indslag om 
hele arrangementet, så her kommer blot 
et lille bitte kig ind i begivenheden.  
    Den skønne forårsdag i maj startede 
med at vi snakkede om at vi alle godt 
kunne tænke os at komme lidt rundt i 
kulturdagen. Hverdagsmuseet, Søsted 
miniheste, Gerkens have og Fængsels-
museet blev aftalt som gode mål. Vi ville 
spise tidlig frokost, og så afsted. Men så 
kom der alle mulige ting, gæster og 
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Tekst og fotos:  
Anders Kjær 

Børnene lærte om garnfarvning med planter 

I gamle dage kunne man lave cykler så 
de kunne holde 
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Else-Marie Albrekt forklarer En brudekjole fra 1940'erne syet af 
faldskærmsstof  

    Hverdagsmuseet er Peter og Else-
Marie Albrekts hjem, og når man går 
rundt, så fornemmer man ”kampen” 
mellem dagligdagsbrugen af hjemmet og 

flaskelam i vejen, og det endte med, at 
det kun blev til et enkelt besøg.  
    Vi bor jo lige i nærheden, så vi satte 
os alle op på cyklerne, og kørte i højt 
humør afsted, Hverdagsmuseet i Søsted 
var målet. I indkørslen blev vi mødt af 
børn, der samlede kampesten til en bål-
plads, og af en kvinde i en gammel særk, 
som grinende gik tilbage til sin garnfarv-
ning i vognporten.  
    Vi fik parkeret cyklerne, og gik hen 
og kiggede på boblende gryder med bla-
de, løgskaller og garn. Vi fik en hyggelig 
sludder, og drev videre ind i gården til 
hovedhuset. Min hensigt var at give un-
gerne noget kvalitetstid, hvor vi snakke-
de om gamle dage og rigtig hyggede os. 
Men alle i min flok var pludselig væk, - 
alle var gået ind af de døre der åbner sig 
til gårdspladsen. Så gik jeg da bare ale-
ne, og blev hurtigt indfanget af Peter 
Albrekt som ville snakke. 



museumsfunktionen. Der er de områder 
af huset, som mest bruges til at vise mu-
seumsobjekter og opstillinger, og så er 
der hverdagsområder som selvfølgelig er 

udstyret med moderne pillefyr og fjern-
syn. Og så er der de rum, som kan begge 
dele. 
    Jeg fandt børnene inde i husflidsstuen, 

Hverdagsmuseet er både udstilling og hjem på samme tid 
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Strikkekoner med Karen Margretes billeder i baggrunden 

Op på cyklerne. 



hvor de var faldet i snak med et par strik-
kekoner, der nød at der kom selskab.  
    I stuen blev der også kniplet, hæklet, 
syet, kunstmalet, og sikkert flere ting 
som jeg ikke opdagede. Min kone faldt i 
snak med Peters søster, som viste sig at 
være interesseret i ulden fra vores får. Og 
i løbet af kort tid var familien indirekte 
inddraget i husfliden.  
 
En god oplevelse på hverdagsmuseet.  
 

Karen Margrethe Spejlborg holdt pause 
fra kunstmalingen 

  
Åben have i lokal-
området 
 
    Du kan få ideer og inspiration til 
din have ved at besøge skønne ha-
ver i området onsdag den 29. juni. 
Den første have er på Dømmestrup-
vej 2a hos Lis Bormlund kl.19.00. 
Derefter aflægges besøg hos Bent 
Nielsen, Lumbyholmvej 12 hvor 
der fremvises en forholdsvis nyan-
lagt have. Bent Nielsen er tidligere 
ejer af blomstergartneriet Unica 
Flowers på Søstedvej. 
    Til sidst afsluttes i haven hos 
Birthe og Mogens Moseholm Jør-
gensen, Lumbygade 1. Hos Mo-
gens og Birthe serveres der kaffe i 
deres store flotte gamle landbohave 
med gamle og store træer. Jeg har 
set Mogens og Birthes have og den 
er imponerende så snyd ikke dig 
selv for en god oplevelse blandt 
søde og sociale mennesker, for ha-
ver har en gavnlig indflydelse på 
det mentale overskud. 



Egelund bliver ”nye be-
boere" i Søsted. 

 
 
     
 

 
 
 
 

    Så længe nogen kan huske tilbage, har 
der været gartneri her i Søsted, og det var 
med nogen vemod at vi lokale, for måne-
der tilbage, så drivhusene forsvinde et 
for et, til sidst stod kun stuehuset og ad-
ministrationsbygningerne tilbage, og ste-
det blev sat til salg. 
    Det er altid trist med tomme bygnin-
ger, især i så lille et område, og da det 
her i foråret forlød, at stedet var blevet 
solgt, var det umiddelbare spørgsmål na-
turligvis til hvem, og det næste, er det nu 
nogen vi kan snakke med? 

    Det med snakken skal vi vist ikke be-
kymre os om, stedet er solgt til Laurits 
Egelund entreprenørfirmaet Egelund A/
S, mere lokalt kan det næppe blive. 
    Laurits er vokset op i Lumby, som den 
ene af Hedvig, Salen i Nørre Lyndelse, 
og Harald Rasmussens fire sønner. 
    De øvrige tre sønner er: - Mikael, der 
fra 1977 - 2007 var medejer af firmaet, 
og stadig fører regnskaberne, - Morten, 
der også er entreprenør og - Benny, der 
har et elfirma. 
    Som 16-årig begyndte Laurits hos mu-
rer Niels Mortensen i Spanget i Nørre 
Lyndelse, hvor han var indtil han kom 
ind som soldat. 
    Efter soldatertiden gik Laurits, nu tyve 
år gammel, ind i et samarbejde med fade-
ren, Harald byggede huse, og Laurits la-
vede kloakker, firmaet var grundlagt. 
    I halvfjerdserne kom der en vis afmat-
ning i byggebranchen, Laurits begyndte 
så småt at overveje nye muligheder, og i 
1977 etableredes "Egelund Entreprenør-
firmaet A/S", der anlægger veje. 
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Tekst og fotos: 
Else Marie Albrekt 

Sidse, Kim, Sanne og Laurits foran det nye domicil på Søstedvej. 



    Laurits og Toves to døtre Sanne og 
Sidse viste ikke den store interesse for 
firmaet, og egentlig var Laurits nået frem 
til, at han frem mod pensionen ville af-
vikle firmaet stille og roligt. 
    Det er ikke let at spå om fremtiden, 
heller ikke her, hvor datteren Sanne for 
få år siden flyttede ind på Søstedvej 10 
sammen med vennen Kim, der på det 
tidspunkt arbejdede for Delaval i Vejle. 
Kim viste hurtigt interesse for firmaet, 
og i 2013 skiftede han arbejdsplads. 
    Laurits begyndte at overveje et gliden-
de generationsskifte med Kim som chef, 
hvilket Kim ikke var helt afvisende over-
for. Sanne og Sidse blev medejere af fir-
maet, der i dag har 15 ansatte.   

    Da Søstedvej 15 blev sat til salg, købte 
Laurits efter nogen overvejelse stedet. 
    Vinterens sidste måneder er blevet 
brugt på at flytte lageret fra Lumbyvej til 
Søsted, medens lageret på Energivej i 
Odense bibeholdes. 
    Ingen i familien har lyst til at flytte, så 
spørgsmålet om stuehuset, bliver løst ved 
at leje det ud, de omgivende arealer vil 
blive brugt til græs og, måske, grantræer. 
    Således har alt løst sig til det bedste 
for det vi vel nu, i sandhed, kan kalde et 
familiefirma. 
 
    Fælleden byder Ejerkreds Egelund - 
Kim, Sanne, Sidse og Laurits velkomne 
her på Søstedvej, og ønsker held og lyk-
ke, også fremover. 
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Så blev min gode veninde, bofælle, svi-
gerinde og sjælesøster 50 år! Og man 
kan næsten ikke se det - og dog! Hun er 
sprunget ud som gråhåret, hvilket også 
klæder hende godt!  
    Vi går lige lidt tilbage i tiden….. 
    Britta og jeg har fulgtes tæt siden 
1989, hvor vi startede på samme hold på 
Socialpædagogisk Seminarium i Odense.      
    Her havde vi gang i pædagogiske 
snakke, bofællesskab i Det Gule Palæ i 
Skibhuskvarteret og ikke mindst gode 
fester og snart et par Borker-brødre. Brit-
ta fandt sammen med Hans, den klogeste 
af brødrene og også den hurtigste til at 
lave børn, så snart kom skønne Kathrine 

til verden, og kort tid efter var dejlige 
Maria også på vej.   
    Efter et par år i hver sin lejlighed i 
Odense flyttede vi sammen til Freltofte i 
Den gamle Brugs, som trængte til en 
masse kærlige hænder, så det var godt at 
være fire voksne og at have dobbelt-op 
af familie og venner, der gerne bidrog på 
forskellig vis. Der er blevet skabt megen 
skønhed siden da, hvilket ikke mindst 
Britta har været foregangskvinde for. Er 
der nogen, der skaber og værdsætter 
skønhed på både det ydre og indre plan, 
så er det Britta!  
    Den Gamle Brugs er en herlig ramme 
om vores fælles liv. Her har vores fire 
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Britta Kruse bliver 50  

Tekst:  

Gitte Bergstedt Bork 

Fotos: Familien 



piger nydt livet med hinanden og med 
fire forældre tæt på. Her har vi delt me-
get liv - med sorger og glæder og ikke 

mindst masser af sang, musik, leg, spil 
og sjov! Vi har alle nydt godt af og lært 
af hinandens forskelligheder! Det har ik-
ke altid været let , men der er altid lys i 
mørket, hvilket Britta i den grad bidrager 
til at se, og hun lyser også selv op i mør-
ket, når der er behov for det!  
    Freltofte er et godt sted at bo med fæl-
lesskaber, hvor mennesker gerne vil no-
get med hinanden. Dette betyder meget 
for Britta, der er optaget af de menne-
sker, hun møder, og af hvordan vi kan 
bidrage gensidigt til hinanden.  
    Britta er fællesskabende, og hun enga-
gerer sig i alle de sammenhænge, hun 
kommer i – om det er på sit arbejde som 
institutionsleder af daginstitutioner i Rin-
ge eller om det er i vores by eller i vores 
familie. Det er der brug for meget mere 
af i verden, og Britta inspirerer os andre 
ved sit gode eksempel.  
 
    Hjerteligt tillykke til Britta fra hendes 
by og hendes bofælle, Gitte! 
 

 
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 



Ny beboer i Ludvigs hus 
 
    1. maj overtog Deniz Karakaplan, 26 
huset på Freltoftevej 19. Deniz er far til 
pigerne Emina, 4 og Freja, 2. Deniz bor 
ikke sammen moren mere, der bor i Sten-
strup. Børnene skiftes derfor til at bo ved 
far og mor en uge af gangen. 
    Deniz's mor er dansk- og faren er op-
rindelig fra Tyrkiet. Derfor det lidt sjæld-
ne efternavn. Deniz arbejder i Odense i 
revisionsvirksomheden Ernst & Young i 
dag kaldet EY. 
    Deniz er nu gået i gang med at forskel-
lige forandringer og forbedringer i huset, 
så det passer til hans smag og behov her-

under børnefaciliteter. 
    I sin sparsomme fritid kan han li' at 
styrketræne i Fitness World. Ellers kan 
han også finde på at løbe en tur i naturen. 
Deniz fortæller, at han købte huset i Frel-
tofte grundet fordelagtig pris, og fordi 
han vil bo i landlige omgivelser, og alli-
gevel centralt med adgang til god infra-
struktur. Han kan hurtigt komme til Sten-
strup med børnene og til arbejdspladsen i 
Odense. 
    Deniz har fået en ny kæreste og ude-
lukker ikke, at hun også med tiden kan 
blive fastboende på matriklen.  
   Hermed velkommen til området. 
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Set og sket  Tekst og fotos: Åge Spejlborg Hansen 

Deniz ved sit nyerhvervede hus 



Nye folk til Freltofte 
 
    Morten Harris Hansen, 49 og Vibeke 
Hansen, 47  har købt Freltoftevej 43, 
som de overtog 1. februar efter de forrige 
ejere. 
    Morten er født på Sjælland men har 
boet det meste af sit liv på Fyn. Morten 
er uddannet i søværnet og har rang af 
oversergent. Den daglige arbejdsplads er 
på en minerydder tilhørende flådebasen i 
Frederikshavn hvor der påmønstres. Ar-
bejdet består af togter af forskellig varig-
hed der så modsvares af sammenhæn-
gende fridage på land. 
    Vibeke er opvokset i Svendborg, men 
har boet det meste af sit liv i Langeskov. 
Lisbeth har to døtre på 22 og 25 år fra et 

tidligere forhold. 
    Vibeke ernærer sig som alternativ be-
handler indenfor hjertehealing, meditati-
on og coaching. 
    I sin fritid kan hun godt li' at bage og 
andre discipliner inden for madlavning. 
Hun glæder sig også til at blive mormor 
til sommer. 
    Morten kan godt finde på at tage på 
fisketur samt en runde på golfbanen, men 
ellers trives han godt med sysler og ved-
ligeholdelsesarbejde i hus og have. 
    Morten og Vibeke mødte hinanden for 
5 år siden og håber nu på et godt liv 
fremover i Freltofte. 
    Fra Fælled Bladets side vil vi byde jer 
velkommen og prøve at medvirke til at 
ovenstående realiseres. 
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Set og sket  Tekst og fotos: Åge Spejlborg Hansen 

Vibeke og Morten 



Blomster byder dig  
indenfor i Freltofte. 
 
Tekst: Britta Kruse,  
fotos: Hans Tophøj Bork 
 

    Igennem flere år har jeg tænkt, at vi 
da skulle have blomster ved vores byskil-
te, som byder Freltoftefolk og forbipas-
serende velkommen, når man kører ind i 
vores by.  
    Hvert år er jeg kommet for sent med at 
få sat løgene i jorden. Men nu i år hvor 
det så fint kunne passe med indsamlin-
gen af skrald i området, var det jo en op-
lagt mulighed for at bidrage med for-
skønnelsen. Blomsterne kom i, dog godt 
nok på falderebet i forhold til hvor længe 
de kunne stå. Men glæden i at vide at der 
næste forår igen skyder liv op ved vores 
byskilte, er også en del af fornøjelsen.  
    Når byen har været i vinterhi, en tid 
hvor vores Fælled ikke er så aktiv 

(undtaget de nye folkekøkkener og faste-
lavn), så er det atter tid til at vågne, lade 
de dvælende kræfter springe ud og minde 
os om, at vi bor i en by, hvor vi mødes 
med glæde og i fællesskaber, der blom-
strer på mange forskellige måder. Lad de 
små løg med deres evne til at skyde op 
og lyse inspirere os til fortsat at have en 
aktiv by og minde os om hvor smukt vi 
bor.  
    Se på naturen omkring dig og folkene 
i din by, da vil du vide at her er godt og 
fuld af liv.  
    I forlængelse af ovenstående har vi i 
bestyrelsen tænkt på, om vi mon i efter-
året skulle sætte nogle tulipanløg ved by-
skiltene også. Altså ikke kun i Freltofte, 
men også i Søsted og Lumby.  
    Mon der kunne være interesse for at 
deltage i løgsætningen? Så kunne vi også 
sætte påskeliljer, hvor de måtte mangle. 
På den måde vil der være blomster i læn-
gere tid.  
Skønhed til alle!  
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Britta Kruse og Karen Margrethe 

Spejlborg ved byskiltet nord for byen. 

Karen Margrethe og Britta ved det 

sydlige byskilt. 
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4 skiver selleri 
6-8 gulerødder 
½ broccoli 
rød snackpeber 
1 æg 
lidt olie 
salt og peber  
 
Fremgangsmåde 
Gulerødder skrælles og deles på 
langs. 
Broccoli skylles og deles i små buket-
ter 
Selleri skrælles og skæres i ikke alt 
for tykke skiver. 
Snackpeber skæres i tynde skiver. 

Selleribøf med grøntsager 

Broccoli og gulerødder koges så der 
stadig er bid i dem. 
Selleri vendes i et sammenpisket æg. 
Kværn salt og peber over. 
Steg dem i lidt olivenolie ved mellem-
varme. 
Kom resten af det sammenpiskede æg 
på panden sammen med selleriskiverne. 
Server det pænt anrettet.  
 
Velbekomme 

 
 
    Se evt. mere på: 
    www.finn-ekelund-blog.dk 

1-2 portioner 

Denne ret er utrolig let at lave og samtidig kan man få ryddet op i køleskabet af 
grøntsagsrester. Hvis man har brug for flere rester, så er den sidste bolle i 
skabet også velegnet. Kom lidt vand på og varm den i ovnen. 



Store Skraldedag  også kendt 
som Danmarks Naturfred-
ningsforenings årlige Affalds-
indsamling 2016  
 
Tekst: Hans Tophøj Bork,  
fotos: Vagn Aaberg 
 
    Søndag den 17. april var der over hele 
landet kaldt til indsamling af affald i na-
turen. Allerede på Fælledens generalfor-
samling i marts foreslog Ivan Salomon, 
at vi skulle gøre noget ved sagen lokalt.      
    Der er jo en vis risiko ved at stille go-
de forslag. Man kan f.eks. lade sig over-
tale til selv at stå i spidsen. Således også 
i dette tilfælde, hvor Lis og Ivan Salo-
mon tog kontakt til DN og sørgede for at 
afhente sække, refleksveste og handsker, 
som Faaborg-Midtfyn Kommune havde 
sponsoreret. Som de første mødte de 
frem med alt grejet på en trailer.  
    Kl. 10 var vi 13 voksne på mødestedet 

ved Freltofte gadekær, alle klar til at tage 
fat. De fleste var fra lokalområdet, men 
der var også tilslutning fra en ung mand 
ovre fra Hudevad. Han havde ikke kun-
net finde noget nærmere sted, så derfor 
blev det altså Freltofte, Lumby, Søsted 
og opland, der nød godt af hans virke-
trang. 
    Med Lis og Ivan i en koordinerende 
rolle blev ressourcerne fordelt, så vi kun-
ne dække et så stort område, som muligt. 
Bevæbnet med refleksveste, handsker og 
tomme affaldssække begav vi os af sted i 
alle retninger til fods eller i bil. Der var 
også trillebør og trækvogn med. Trillebø-
ren var ganske vist lastet med blomster, 
men det kan du læse om i en anden arti-
kel. 
    Vejret var godt, uden at være prangen-
de. Så humøret var godt hos de mange 
affaldssamlere. Efter et par timer var de 
første skraldesække fulde – nogle måtte 
endda efterlades i vejkanten til senere af-
hentning. Bl.a. var der indsamlet ca. 150 

Ivan Salomon deler sække og refleksveste ud fra sin trailer. 
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dåser, 20 hele flasker og en masse skår, 
foruden papir, plast, pap og noget ube-
stemmeligt byggeaffald.  
    Her i maj ser der stadig meget pænere 
ud rundt omkring, end der gjorde før den 
17. april. Forhåbentlig har mange lagt 
mærke til det. Apropos det med at lægge 
mærke til, så har Claus Østergaards skilt 
ved Eskevejen haft en bemærkelsesvær-
dig effekt. Hvor Freltoftevej rammer 
Eskevej, lå der før altid en masse affald 
og flød. Men efter at Claus plantede sit 
skilt, hvor der bare står ”Ta’ dit AF-
FALD med hjem”, har der næsten ikke 
været noget. Nu pønser han så på at sætte 
et op ved motorvejsafkørsel Årslev, hvor 
der ofte ligger masser af skrald. Gid det 
må få samme effekt. 
    Næste år bliver Store Skraldedag søn-
dag den 2. april. Det bliver helt eventyr-
ligt søndagen før Palmesøndag (H.C. 
Andersen bliver 212).  
Måske gentager vi succesen. 

 

Claus Østergaard i forgrunden.  
  I hverdagen samler han en del affald 
på sine spadsereture. 

En stor del af det indsamlede affald. Andet skulle samles op ved vejkanten eller 
køres bort på trailer. 
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Nedrivning af hus  
på Søstedvej 
 
Tekst og fotos:  
Åge Spejlborg Hansen 
 

    Stuehuset til ejendommen på Søsted-
vej 2 er nu blevet fjernet via kommunes 
nedrivningspulje. 

    Ejerparret Troels Sig, 35 og Josephine 
Schøtt Hansen, 26 vil i løbet af somme-
ren bygge et nyt hus på tomten. Det vil 
blive med høj rejsning, beklædt med sort 
tegl, og murene vandskuret med lys far-
ve. 
    Troels, der er tømrer, vil selv udføre 
en stor del af byggearbejdet. Josephine er 
barnebarn af husets tidligere ejere Marie 
og Sigurd. 



 

    Lenni Brødsgaard, der er ejer af 
Brødsgaard Byggeri Lumbygade 2 har 
købt naboejendommen Lumbygade 4, 
hvor afdøde Peder Bernhard Petersen tid-
ligere boede. 
    Ejendommen har i flere år været sane-
ringsmoden og Lenni vil nu fjerne ejen-
dommen på den 4500 m2 store grund. 
Han har fået bevilget midler fra kommu-
nens nedrivningspulje til realisering af 
dette projekt, som han håber er afsluttet 
inden midsommer. 

    Han er påbegyndt rydning af gammelt 
buskads og vil efterfølgende tilså arealet 
med græs, mens han overvejer fremtidige 
planer for området. 
    Mulige planer kan være inddragning 
af en del af grunden til Lennis grund. 
Opdele den nyerhvervede grund til to, 
som kan sælges med eller uden huse. Ud-
lejning kan også komme på tale. Fremti-
den vil afsløre hvilke muligheder der ud-
møntes. 
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Set og sket  Tekst og fotos: Åge Spejlborg Hansen 

Dødsbo købt af Lenni 

Lenni ved Lumbygade 2 



Nattergaletur i  
Freltofte Mose  
 

Tekst: Anders Kjær 
Fotos: Katrine Kjær 
 

    Onsdag den 18. maj blev der endnu en 
gang kaldt til naturoplevelser i vores 
skønne mose. Annoncer i dagbladene 
sørgede for at knap 60 mennesker fra 
nær og fjern deltog i gåturen. Vejret viste 
sig fra sin smukkeste, halvlune og vind-
stille side, og forhåbningerne til at høre 
nattergalen var høje. 
    Turen startede på Inge og Jens Frand-
sens oplagsplads, og de fleste havde for-
stået budskabet om at have muddersik-
kert fodtøj på. Anders Kjær præsenterede 
sig, og gik straks med at forklare om lidt 
af mosens udbredelse og historie.  
    På turen gennem asfaltdelen af van-
dringen, fortalte Anders om de smukke 

padderokker. De har en spøjs forme-
ringsform, og deres forfædre har gennem 
de sidste par hundrede millioner år domi-
neret store dele af vegetationen på klo-
den. Mange var træagtige, og kunne nå 
højder på 30 meter. En god del af den kul 
vi, nu til dags, brænder af, stammer fra 
padderokkens forfædre. 
    Længere fremme kom fortællingen 
om, hvorfor elverfolket hedder elverfol-
ket. Elletræerne danner nemlig flimrende 
og dansende skygger i den tætte moseko-
nebryg, der tit dannes i ellesumpe. Træ-
erne kan trives med at grundvandsspejlet 
til tider når helt op over rodnettet, - det er 
der ikke mange andre danske træer der 
kan. Og så kan de samle deres gødning 
selv. De danner små hule knolde på rød-
derne, hvor de inviterer bakterier til at 
bo. Bakterierne kan tage luftens kvæl-
stof, som er ubrugelig for næsten alle an-
dre organismer, og lave gødning til træet.  
    Da vi forlod asfalten, kom gummistøv-
lerne i brug og vi bevægede os ned mod 
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Moseturen startede på Frandsens tømmerplads 



engen. Nattergalen havde vi endnu ikke 
hørt, men forhåbningerne var stadig høje.  
    Engen er nok det sted i mosen som har 
den flotteste samling af forskellige plan-
ter, og det er altid en fornøjelse at kom-
me derned.  
    Maj-gøgeurterne var endnu ikke nået 
så langt i deres udspring, men der stak 
lys-lilla blomsterstande op hist og her.     
    Anders Kjær fortalte lidt om hvorfor 
det er vigtigt at der er kvægskabte tuer. 
Her kan græsser og urter få lov at vokse i 
præcis dén højde over grundvandsspejlet, 
som de har lyst til. Det giver plads til rig-
tig mange arter, der kan klare sig med 
lidt, i det næringsfattige pløre. 
    På vej mod åen og lunden, hørte vi 
pludselige nattergalens triller, og alle 
stod andægtigt stille og lyttede. Alle an-
sigter vendte den samme vej, og i den 
vindstille aften kunne man få hele fornø-
jelsen med sig. En ældre mand kom hen 
til mig med bævende stemme, og sagde, 
at NU var det endelig, efter alle disse år, 
lykkedes ham at høre nattergalen. Bedre 
afslutning kunne man ikke ønske sig. 
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Padderokkerne danner flim-
rende tæpper henover de lav-
vandede dele af mosen 

Anders Kjær fortalte med 
vanlig indlevelse om plan-
ternes genvordigheder 

Maj-gøgeurten stak lige præcis sine 
blomsterstande op rundt omkring 

Nadja botaniserer og 
pukker blomster til sin 
far 



 

 

Ny tilflytter i Freltofte 
 
    Stefan Murray, 32 har købt det gamle bageri på Freltoftevej 33 med overdragelse 1. 
januar. Han er opvokset med en jysk mor og walisisk far og barndommen blev tilbragt  
nær Skive i Midtjylland. Senere flyttede familien til Fyn og Stefan har boet i egen lejlig-
hed i Odense indtil huskøbet i Freltofte. 
    Han blev udlært tækkemand, men det blev ikke hans levevej. Han kom derimod til for-
svaret, hvor han har praktiseret i det motoriserede infanteri med rang af korporal i ni år. 
    Grundet de færdigheder indenfor radio og kommunikation som han erhvervede i for-
svaret, kunne disse bruges til jobbet som telemontør. Han arbejder nu i Norge på andet år 
inden for dette fag i en turnus på tolv dages arbejde og ni dages fritid. 
    Han valgte huset i Freltofte, fordi det adskilte sig fra flertallet, både med bygninger og 
grund, men også fordi han her har venner boende i nærheden. 
    I sin fritid kan han godt li' at spille rugby, men han har også en masse planer med huset, som 
han ser frem til at realisere, og dermed bruge fritid på. Når han har fået sat skik på huset, vil 
han ikke være afvisende overfor en kvinde, der vil flytte ind i hans rede og tilværelse. 
    Fælleden byder hermed Stefan velkommen til området, og håber han bliver glad for at 
bo her. 

Stefan ved det gamle bageri 



 
 
    
 
 
   

     
   Fælledbladets reporter har været på be-
søg hos Lars Mortensen, 29 og Stine Lar-
sen, 28 samt Ditlev på 1 år, for at skrive 
lidt om deres liv og dagligdag på Freltof-
tevej 81. 
    Man kan vel betegne området som 
Freltofte overdrev eller hesteland, som 
de lokale ofte betegner området. 
    Lars og Stine flyttede ind på stedet i 
2014 efter langvarig forhandling om pri-
sen med ejendomsmægler der solgte hu-
set for kreditforeningen. Huset er en tid-

ligere landejendom med tilhørende 2,2 
hektar. Det bedste ved stedet var den sto-
re nybyggede hal, mens beboelsen skal 
totalrenoveres, hvilket de er i fuld gang 
med. 
    Lars er uddannet tømrer og har været 
ansat forskellige steder efter læretiden 
indtil 2012, hvor han startede som selv-
stændig tømrermester. 
    Indtil videre er Lars alene i firmaet 
men ved større ordrer samarbejder han 
med en kollega i nærområdet. 
    Lars fortæller, at kontakt til kunder i 
stor udstrækning foregår via nettet på 
hans hjemmeside og Facebook og det 
virker godt. Han har derfor ikke haft an-
noncer i de trykte medier indtil videre. 
    Stine er udlært indenfor transport og 
logistik og er ansat som lastvognschauf-
før i firmaet Palle Holmegård A/S Trans-
port, som er en større fynsk virksomhed 
med ca. 80 biler. 
    Stine har været ansat i firmaet i 10 år 
og fortæller, at arbejdspladsen er domi-
neret af den mandlige kultur. I de første 
år var hun alene kvinde som chauffør på 

27 

Tekst og fotos: 
Åge Spejlborg 
Hansen 

Familien i stuen 

Lars med firmabil 

Lars og Stine på  
Freltoftevej 81 



de store lastbiler, men har dog nu fået et 
par kvindelige kolleger.  
    Stines lange ansættelsesperiode vidner 
om hendes store ekspertise indenfor fel-
tet. Hun har derfor ingen problemer med 
at bakke ind af en smal indkørsel med en 
stor anhænger. Stine kører mest med 

blomster der opsamles på Fyn for efter-
følgende at viderefragtes til andre desti-
nationer. 
   Stine kan godt li' sit arbejde selvom 
hun med kort varsel kan blive sat på en 
natkørsel natten til lørdag, og arbejdsti-
derne harmonerer heller ikke rigtig med 
børneinstitutionernes åbningstider. Her 
må Lars, som jo selv kan bestemme sin 
arbejdstid, så hente og aflevere Ditlev. 
Heldigvis har de deres familie og hele 
omgangskreds tæt på deres bopæl, der 
også kan hjælpe i pressede situationer 
ikke mindst i betragtning af en ventet fa-
milieforøgelse til august.  
    Der er nok at se til med deres arbejds-
liv, forældreskab, istandsættelse af bolig, 
have osv. Boligen er indvendig færdigre-
noveret på nær første salen, som de ven-
ter lidt med. 
    De har påbegyndt haverenovering og 
Lars er gået i tænkeboks med hensyn til, 
hvordan boligens ydermure der skal re-
noveres.  
    Stine er hestepige og har fire heste af 
forskellig afstamning. Dette faktum har 

Stine med nogle af hestene 



selvfølgelig haft indflydelse på deres 
valg af bolig, hvor der skulle være plads 
og faciliteter til denne aktivitet. Den sto-
re hal 600 m2 med hestestald og lade er 
perfekt til formålet, hvor også Lars kan 
få plads til værksted og lager i forbindel-
se med sin tømrevirksomhed.   
    På de 2.2 hektar der nylig er udlagt 
med nysået græs, er der plads til hestene. 
De nyanlagte græsafgrøder har også re-
sulteret i noget wraphø af rigtig god kva-

litet. Bag ved hallen er der også de obli-
gatoriske ridebaner og træningsfaciliteter 
    Inde i laden finder vi også vidnesbyrd 
om Lars' fritidsinteresse. En bil af mær-
ket Opel Kadett Coupe årgang 1979. 
Men det er ikke en almindelig Kadett 
snarere en ulv i fåreklæder. 
    Der er ilagt en motor på 2,2 liter Den 
er tunet og modificeret på utallige områ-
der. Turbo, intercooler, ændring af ven-
tilstyring og m.m.  
    Lars er medlem af en organisation der 
hedder Danmarks Hurtigste Biler. De af-
holder konkurrencer hvert år. Lars har 
for tre år siden præsteret at blive nr. 19 
ud af 110 kørere. Det var vel og mærke 
med en mindre motor end den nu monte-
rede. 
    Herefter nogle års pause men nu vil 
Lars teste den nye motor til løb i Padborg 
den 5. juni for om muligt at vise endnu 
flere konkurrenter baghjul. Jeg kunne ik-
ke få motorydelsen oplyst for Lars holder 
kortene tæt til kroppen på grund af kon-
kurrencen til andre kørere  
   Lars og Stine er glade for deres hus og 
betegner området som smukt og attrak-
tivt.  
    De er hurtigt blevet indlemmet i det 
nære fællesskab som de tilskriver de søde 
naboers interesse og åbenhed. Men jeg 
tror det er omvendt eller i hvert fald en 
kombination og det gode er, at alle ind-
skydere får udbytte.    

Lars med sin ulv 



Rettelse  
 
    I sidste Fælledblads artikel om Clau-
sen Grafisk, der jo trykker bladet, indtraf 
en menneskelig fejl, (der er jo ingen sæt-
ternisse mere, som kan få skylden) Fej-
len var at et foto af Torstens søster Mari 

der også arbejder i firmaet ikke kom 
med. Skammeligt da hun er en meget sød 
kvinde der bl.a. bød udsendte på kaffe i 
kantinen. Derfor bringes foto i dette 
nummer. 



Glarmesterens Bijob 
 
    Tim Degn, Freltoftevej 40, har anskaf-
fet sig en rullende butik, hvor man kan 
købe flæskestegs sandwich. Hans butik 
kan opleves ved Nr. Lyndelse Brugs som 
han har indgået et samarbejde med. 
    Ved Brugsen er Tims butik åben tors-
dag og fredag eftermiddag. Tim er godt 
tilfreds med salget og han bliver dygtige-
re og dygtigere til at lange sandwich hur-
tigt over disken. 
    Tim har været sygemeldt i en længere 
periode grundet en brækket overarm med 
kompliceret brud. Det skete i en fodbold-
kamp. I den periode, hvor han ikke kun-
ne håndtere de store glasruder fik han 
ideen til sin sandwichbar, måske også 
fordi, han godt kan li' at lave mad. I 
weekender kører han rundt til lokale fe-
stivaler og markeder. 
    Tim, der er selvstændig glarmester, 
har dog for længst genoptaget sit glarme-

sterarbejde, hvor hans primære indtje-
ning ligger. Han betragter sit bijob som 
en spændende hobby og hvis den også 
kan bidrage til årsindkomsten, er det hel-
ler ikke at foragte. 
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Tim Degn i køkkenet 

Der er kunder i butikken. 



 

Aktiviteter i Fælleden 2016 
 

Søndag den 5. juni kl. 15  

Grundlovsdag med picnic i grusgraven 
Pak en madkurv og kom og nyd en junidag med lege, bål, snobrød 

og godt selskab. Grillen er varm kl 17.30.  

 

Torsdag den 23. juni kl. 18  

Skt. Hans i grusgraven 
Medbring en madkurv og gør årets korteste nat til en fest.  

Grillen er varm kl 18.00 og bålet tændes kl. 20.30. 

 

Lørdag den 20. august kl. 12-24  

Freltofte-festivalen 
Der arbejdes på igen i år at arrangere en festival i Freltofte.  

Nærmere information følger i næste nummer.  

Bestyrelsen modtager gerne ideer og forslag.  

 

Søndag den 25. september kl. 14  
Store legedag og børnedyrskue  
Afholdes ved Sanne og Kim på Søstedvej 10, Søsted.  

Alle børn er velkomne med eller uden alle slags dyr. Der vil være 

ringridning på firhjulet crosser og fri leg i den store have.   

 

Søndag den 9. oktober kl. 14  
Æblemostdag  
Æblemostedag hos Nina og Kurt på Freltoftevej 8. Medbring æb-

ler og emballage til den færdige most. Der er kaffe og kage til salg.  

 

Søndag den 27. november kl. 16   
Juletræstænding  
Mød op ved gadekæret i Freltofte og vær med til at synge julen ind 

1. søndag i advent. 


