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Generalforsamling i Fælleden 2014 
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. 

Konstituering 
    På det efterfølgende bestyrelsesmøde blev konstitueringen afgjort med Åge Spejlborg 
Hansen (Best.) som formand, Vagn Aaberg (Best.) som kasserer, Kim Laulund (Supl.) som 
sekretær og med Lene Damsgaard (Best.), Jørgen Ejnar Knudsen (Best.) , Hans Tophøj Bork 
(Best.) og Kurt Bager (Supl.) som menige medlemmer. Redaktøren af Fælled Bladet, Anders 
Kjær, sidder normalt med ved bestyrelsesmøderne. 

Formanden aflagde sin sidste beretning i Carl Nielsen Salen. 



Bestyrelsen, fra venstre: Lene Damsgaard, Kim Laulund, Åge Spejlborg Hansen, Carl Ni-
elsen (bisidder), Vagn Aaberg, Jørgen Ejnar Knudsen og Hans Tophøj Bork. Kurt Bager 
holdt sig i baggrunden. Tekst og fotos: Anders Kjær 

Redaktørens Tak 
 
    Fælled Bladet vil endnu en gang gerne 
takke redaktionen, der dette år har bestået af 
Svend Johnsen, Åge Spejlborg, Finn Eke-
lund, Hans Tophøj Bork og Anders Kjær 
Derudover skal der lyde en stor tak til distri-
butionsholdet, der i år var Inge Frandsen, 
Åge Spejlborg, Lene Damsgaard, Jørgen E. 
Knudsen, Svend Johnsen, Kurt Bager, Vagn 

Aaberg og Else-Marie Albrekt med Hans 
Tophøj Bork (htb@axios.dk) som ansvarlig.  
    Annoncerne i Fælled Bladet er i dén grad 
med til at muliggøre Fælled Bladets fortsatte 
udgivelse, så tak for det. Vagn Aaberg 
(vaaberg@gmail.com) kan kontaktes ved 
annoncespørgsmål. Og slutteligt mange tak 
til alle skribenterne og til vores dygtige lay-
outer Finn Ekelund. 
    Mange af Fælled Bladets udgivelser, samt 
referater af generalforsamlinger og bestyrel-
sesmøder kan findes på Fælledens hjemme-
side   (www.freltofte.info).    
    Vagn   Aaberg (vaaberg@gmail.com)  
tager imod ændringsforslag, og Morten Al-
bek  (albekbonsai@gmail.com) sørger for at 
få det på hjemmesiden. 
    Indlæg til Fælled Bladet modtages meget 
gerne. Som du kan se af bladet i din hånd, så 
kan man 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 
skribent 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). 
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    På min lørdagsløbetur gennem Freltofte og 

omkring Søsted er det ikke bare det at glædes 

over at få lidt luft i  lungerne, vind i kinderne 

og motion til kroppen, det er også det at san-

se naturen og se hvordan alting vokser frem, 

på spring til endnu en omgang med saft og 

kraft. Glædes over at det grønnes og se hvor-

dan der gøres klar til forår.  

    Der er smukt på turen rundt, ingen tvivl 

om det. Men så er det jeg når rundt og mang-

ler slutspurten op over Freltofte Bakken, at 

det går op for mig, hvor virkelig smukt et 

sted jeg bor. Her møder jeg et smukt menne-

ske fra min by, der gør en smuk gerning for 

at forskønne den for os alle. 

   Det er Kurt der er ude at gå en tur med det 

gode formål at samle skrald i vejkanten. Han 

er nået ud af byen og op over Bakken og er 

nu på vej til at tage den anden side hjemad, 

med en skraldepose der en næsten fyldt op. 

Affald og skrammel fra ca. en km vejkant 

fylder snart posen.   

    Et øjeblik tænker jeg over, hvor katten 

kommer alt det skidt fra, hvem er det dog, 

der finder på at smide det her i naturen.... Et 

øjeblik er jeg helt forarget og gal over det 

kan ske, sådan nogle.... Nå men det øjeblik 

afløses meget hurtigt at det vigtigste fokus, 

min glæde ved at bo sådan et smukt sted, 

med gode mennesker omkring mig.  

    Taknemmelighed og glæde står klarest og 

stærkest i mig. Kurt er en af hverdagens hel-

te, og jeg glædes over at jeg på alle mulige 

måder bor et smukt sted. Tak. Vil I ikke alle 

give den gode mand et skulderklap, når I mø-

der ham.   

 

Jeg bor et smukt sted  

Tekst og fotos:  
Britta Kruse 

Hverdagshelten Kurt på Freltofte Bakke 

Posen er fuld af ubetænksomme folks efter-
ladenskaber 



Jeg arbejder som marineinspektør i Weston 

PA (Norge). En del af jobbet er at tage om-

bord på skibe med DP (Dynamic Positio-

ning) eller RP (Redundant Propulsion), for 

at lave en FMEA (Failure Mode and Effects 

Analysis) test. Dette gøres når skibet er i 

drift og derfor hvor som helst. 

 
10/4 2014 
Opgave? FMEA  
Hvor? Geo Celtic (Seismisk)  
Hvorhenne? Galveston (Texas) til Nassau 
(Bahamas) 
Hvornår? Udrejse 23/4 2014 (formodentlig) 

22/4 2014 – Freltofte. 
    Hente de sidste dokumenter fra serveren i 
Norge. Pakke kuffert og rejsetasken. Huske 
check- in på flyveren til Houston, Texas. 
Mellemlanding i Chicago.  Departure CPH: 
23.04.14 kl. 15:40. Et par praktiske gøremål 
på ”farmen”. Wrapballe sættes på plads så 
den er klar til brug, ordne ridebanen, gøre 
videoovervågningen færdig i folingsboksen 
og lave en god middag til fruen og mig. 
 

23/4 2014 – Freltofte. 
    Skal rejse i dag. Alle relevante dokumen-
ter skrives ud. ESTA (Visum), Parkering i 
Kastrup Lufthavn, Boarding Pas, Rejseplan 
fra travelagent, kontaktinfo til agent i Gal-
veston og kontaktinfo til skibet. 
    Alt er klappet og klar. Kører til Kastrup i 
god tid. Hader at stresse, og så kan man jo 
lige snuppe lidt middagsmad i lufthavnen. 
    Ankommer parkering P9. Typisk! Den kan 
så ikke lige finde ud af at kombinere min 
reservation og mit kort. Ender med at jeg må 
trække en billet, da heller ikke hjælpeknap-
pen virker. Godt begyndt. 
    Normalt skulle bagagedrop heller ikke 
være noget problem. Men i dag er det så hel-
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Tekst og fotos: 

Lars Toftdahl 

København-Galveston-
Nassau-København 

Celtic on tour 



ler ikke enkelt. Ender med at jeg må lave en 
ny check-in. God man er kommet i god tid. 
Fik dog fikset det således at der er et ledigt 
sæde ved siden af mig. Altså god plads på 
”monky-class”. 
    Godt 9 timers flyvetur og så igennem im-
migration og tolden i Chicago, haste fra ter-
minal 5 til terminal 1. Ankommer lige da de 
begynder boarding. Jeg hader at stresse i en 
lufthavn.   
    Velankommen i Houston efter en tur med 
”Con-Air”. 2 timer og 45 minutter med stren-
ge ordrer om at holde sig i sædet med fast-
spændt sikkerhedsbælte.  
     Ankommer 22:40 og intet spor af agenten. 
Godt man har husket at skrive det hele ud 
tidligere på dagen. Han kom kl. 23:45. Blev 
så kørt til et hotel i Galveston. Herligt, ende-
lig en seng. Klokken er 01:30 lokal tid. Altså 
08:30 dansk tid. Bliver hentet 07:30 og kørt 
ud på skibet. 
 
24/4 2014 – Galveston. 
    Blev som ventet hentet af agenten kl. 
07:30 og transporteret ud til skibet. Fik lige 
hilst på inspektøren og kaptajnen. Efter lidt 
frem og tilbage fik jeg kabine 254. Kedeligt 
var bare, at den lignede det indvendige af en 
skraldecontainer. Det viste sig at der netop 
var blevet skiftet management og dermed 
besætning. De fleste var ankommet dagen før 
mig. Dem der gik fra borde var vist ikke spe-
cielt glade for situationen.  
    Ok, hjælp til selvhjælp er nøgleordet. Fik 
fat i et par sorte affaldssække og nogle hand-
sker. Fik ryddet op og ”stuepigen” (En ung 
filippinsk knægt på 17 år) gik på med krum 
hals, kost, spand og sæbe. Selv fik jeg fikset 
et ”kontor”.  
    På morgenmødet blev der annonceret af-
gang næste dag kl. 08:00. Kan ikke helt tro 
på det. 
 
25/4 2014 – Geo Celtic, Galveston. 
    Nej det blev ikke kl. 08:00 der var afgang.  
Vi fik lodsen ombord kl. 22:00 og kom ud kl. 
23:30.   

Endnu en lang dag på kontoret. Heldigvis 
kunne jeg lave lidt arbejde for kontoret i Nor-
ge. 
 
26/4 2014 – Geo Celtic, Galveston. 
    Så er vi endelig på tur. Vi skal ud i åbent 
farvand inden vi kan begynde at teste. For 
mange skibe og platforme her. Forventet 
opstart kl. 14:00. Ventetiden bruges på at 
lægge en god slagplan med maskinchefen. Vi 
kom i gang som planlagt. Men godt gik det 
ikke. Ny besætning, meget komplekst skib og 
et par vanskelige tests var helt sikkert en 
dårlig kombination. Bedre held i morgen. 
 
27/4 2014 – Geo Celtic, Mexican Gulf. 
    Endeligt en testdag. Ikke helt. Seismik-
gutterne skal lige have 6 km udstyr i vandet 
frem til kl. 12:00. Men så fik vi da også gen-
nemført hele 7 tests af 51. 
 
28/4 2014 – Geo Celtic, Mexican Gulf. 
    I dag har vi for alvor testet. Ok, der gik 
lige et par timer, inden vi kom rigtigt i gang. 
Kan også se at besætningen begynder at svin-
ge sammen. Dejligt med fremskridt. Hvis 
denne trend fortsætter, bliver vi færdige i 
morgen. Kaptajnen forventede ankomst Nas-

 

Nr. Lyndelse El A/S 
Benny Rasmussen 

 

40 17 45 45 
 

Lumbyvej 56, Lumby 



sau den 30. kl. 08:00. Men det holder nok 
ikke helt. 
    Må se at få fat i vores travelagent og ski-
bets agent. Flytte hjemrejse fra Nassau og få 
et hotel i Nassau. 
 
29/4 2014 – Geo Celtic, Mexican Gulf. 
    Morgenmødet meldte nu nyt tidspunkt. 
Ankring ud for Nassau kl. 12:00. Forudsæt-
ning er, at jeg får testet færdig. Så vi giver 
den fuld gas i dag igen. Har fået ændret rejser 
og har fået hotel fra den 30. til den 1. 
 
30/4 2014 – Geo Celtic, Mexican Gulf. 
    Vi blev færdige i går. Endda i rimelig god 
tid. Kl. 12:30 blev der kastet anker. Så kom 
de, to sorte og en hvid forklædt med falske 
moustacher. Agenten, en fra immigration og 
den sidste fra tolden. En halv times papirkrig 
og vi var klar til at gå ombord på en crew-
båd.  
    Herligt. Klokken er nu 15:30 og jeg er 
sammen med to andre landet på British Colo-
nial Hilton Nassau. Lyder fint og er rimeligt. 
I teorien et 4 stjerners hotel. Men som så ofte 
på disse kanter er det altid lidt slidt og rengø-
ring er lokal standard.  

    Med et hult drøn landede jeg i hotellets 
pool ret præcist kl. 17:00 efter lige at havde 
sagt godnat til Joan via Skype. 
    En god middag på hotellet og så på tur i 
byen. Det vil sige jeg gik med normanden og 
amerikaneren ned til nærmeste bar/restaurant 
ved kajkanten. Senior Frogs var et sted med 
masser af leben. Men eftersom vi alle ville 
blive hentet kl. 09:00 næste morgen og sam-
tidigt var relativt trætte, var vi faktisk på ho-
tellet inden midnat.  
 
1/5 2014 – Nassau, Bahamas. 
    Vi bliver hentet til tiden. Jeg nåede at få en 
god solid frokost på hotellet. Lækker omelet, 
kan anbefales til dem der kommer forbi Nas-
sau. 
    Min rejserute går via Newark lufthavn nær 
New York. Her har jeg ca. 25 minutter til at 
nå fra Main terminal til terminal B. Det vil 
sige benene på nakken og så går det sikkert 
fint. 
    Vi var i Nassau lufthavn i temmelig god 
tid. Man ved aldrig hvor lang tid immigration 
og told tager. Godt man har Priority Pass. 
Det vil sige 2 timers ventetid kan tilbringes i 
en fin lounge med gratis forfriskninger. 
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Hotelstranden i Nassau 



    Meldingen, om at flyet fra Nassau til New 
York ville blive ca. en time forsinket, faldt 
ikke i god jord. Alternativer ville så blive 
New York-London-København. Hjemme 
rundt middagstid eller New York- Frankfurt-
København sidst på eftermiddagen. Nå det 
løser sig nok i New York. Fik en sms da jeg 
skulle ombord i Nassau. Flyet fra København 
til New York var ca. 1 time forsinket. Jubi. 
    Lander planmæssigt 60 minutter forsinket 
i New York. Fuld stres og fart på. Toget mel-
lem hovedterminalen og terminal B er ude af 
drift. F…., finder en bus og kommer til ter-
minal B. Så skal man lige finde gaten. Men i 
New York er de så flinke at de råber mit 
navn op over højtaleranlægget og fortæller 
mig at jeg skal gå til gate 63. Super service. 
Var også nemt at komme ombord da der ikke 
var nogen kø ved gaten. Tror de ventede på 
mig. 

    Eneste minus. Flyet var totalt proppet og 
jeg fik plads ved siden af den franske udgave 
af ”hensyns-Henriette” og hendes svenske 
mand med deres to små børn. Ved ikke hvad 
de var dopet med, men små 6 timer med to 
små børn, der skulle slå, sparke og rive i alt 
der var inden for rækkevide, samt en mor der 
i sin tabte kamp med at holde nogenlunde 
styr på dem havde sine albuer faretruende 
nær min næse og briller hele tiden gav ikke 
meget hvile. Man kan altså ikke vinde hver 
gang. 
 
2/5 2014 – København, Danmark. 
    Ankommet efter en anstrengende tur over 
Atlanten bare to timer forsinket, kan det selv-
følgelig ikke overraske nogen at kufferten 
ikke nåede frem. 45 minutter i køen og vi 
fandt ud af at den nu var på vej til Frankfurt. 
Super, jeg kunne altså have den på Grønmo-
sevej lørdag aften. Ikke så smart, for på det 
tidspunkt var jeg jo allerede på vej til Norge 
med færgen fra Hirtshals. Plan blev derfor at 
sende den til Haugesund i Norge, hvor jeg så 
kunne hente den. 
 
    Ingen tvivl det er rent luksus at rejse ud på 
arbejde i det store udland. Man får set en 
masse og tilbringer dage ved hotelpoolen og 
nætter i hotelbaren. Eller….  Uanset, så glæ-
der jeg mig til næste tur. 
 

Hotel Geo Celtic 



Søsted Økologi 
 
   På Søstedvej 16 kan man købe økologiske 
grøntsager i den nystartede virksomhed Sø-
sted Økologi. Her bor familien Karsten Han-
sen, 47 og Lone Christensen, 49 sammen 
med sønnen Christian, 3½ år. 
    Karsten Hansen er født på ejendommen, 
som har et jordtilliggende på 5 ha., og han 
har overtaget ejendommen efter sine foræl-
dre. 
    Lone er fra Odense og har praktiseret som 
socialrådgiver. Lone flyttede til Søsted i 
2000. Hendes drøm er at leve af jorden på 
ejendommen med fokus på bæredygtighed og 
fravælger sit gamle job til fordel for gartner-
job i egen virksomhed. Karsten er med på 
ideen, og de er begge meget engagerede i 
projektet. 
    Karsten har sideløbende job som chauffør, 

hvor han kører med grøntsager om natten 
hver anden uge fra Vejle til København. Kar-
sten har via sit job som chauffør opbygget et 
stort netværk til grossister og butikker, som 
han har indgået handelsaftaler med. Grossi-
sterne sælger bl.a. til kvalitetsbevidste restau-
ranter i København. 
    I et økologisk jordbrug må der ikke bruges 
nogen som helst form for kemikalier. Der må 
kun tilsættes kvælstof fra dyregødning og 
kun i nøje afmålt mængde. Derfor må jorden 
tilføres ekstra kvælstof på anden måde. Det 
kan gøres ved vekselafgrøder af f. eks. ærter 
eller korn med udlæg af kløver, som kan op-
tage kvælstof fra luften og efterfølgende afgi-
ve det til jorden. 
    Ukrudtsbekæmpelse foregår mekanisk 
med harvning, radrensning og hakkejern, 
hvis ikke man er så heldig at nytteplanten 
kvæler ukrudtsplanterne. 
    Skadelige insekter kan også være et stort 
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Lone og Karsten, Søsted Økologi 



problem. Karsten fortæller, at de fortrinsvis 
er aktive, hvor der er læ og i mindre grad på 
åbne marker med blæst og vind. Metoden 
med at udsætte de skadelige insekter for en 
frisk brise begrænser, men fjerner ikke pro-
blemet, så man må i flere tilfælde bruge til-
dækning med net. 
   Alle frø og planter, selv spirejord i potter 
skal være økologisk. Økologiske bedrifter får 
kontrolbesøg to gange årligt fra en kontrolle-
rende instans, "Natur og Erhverv", den ene 
gang uanmeldt. 
    Her efterses logbogen, som skal føres af 
producenten. Også bilag af køb og salg af 
godkendte produkter afstemmes, hvorvidt alt 
er bogført osv. Hos Karsten og Lone har de 
dog altid fået ros for deres dokumentation og 
føler, at det er en blåstempling af deres arbej-
de og produkter. 
    Den sidste del af deres jord overgår i år 
2015 til økologisk driftsstatus, og de ser frem 
til øget produktion af bæredygtige afgrøder. I 
de første år i deres økologiske karriere har de 
høstet mange brugbare erfaringer til den 

fremtidige drift. Specielt om ukrudtets bela-
stende effekt. De får også råd og vejledning 
via medlemskab i "Økologisk Landsfor-
ening". 
    Parret fortæller, at de har fået positiv re-
spons på deres produkter fra såvel privatkun-
der som erhvervskunder. Det er de glade for, 
og det virker som brændstof for deres virke. 
    Her i maj måned åbner stalddørssalg/
gårdbutik, som har til huse i ladebygningen, 
hvor der også bliver kølefaciliteter m.m., så 
præsentationen af varerne yderligere optime-
res. Måske kommer der også økologiske ko-
lonialvarer. Datoen er ikke fastsat, men et 
skilt ved vejen vil indikere, når der er varer i 
butikken 
    Fremover beholder Karsten sit job som 
chauffør, som han er glad for. Lone vil gerne 
tjene en hæderlig løn på Søsted Økologi. Min 
skøn er, at dette vil ske. Det er et privilegi-
um, at vi har sådan en butik i vores område. 
Brug den! Jeg cykler hjem i bevidstheden 
om, at jeg har mødt nogle ægte ildsjæle. 
 



    Mille udstråler en egen ro, som hun sidder 
på bænken med fire små drenge på skødet, 
drenge hvis minespil spænder fra lettere 
skeptisk til reel gråd. Ophavsmand, eller 
skulle vi sige -kvinde, til denne virak er un-
dertegnede, der denne formiddag har bevæ-
get sig et par huse ned ad Søstedvej, fra nr. 
19 til nr. 15, gartneriet Søsted, for at høre lidt 
om Mille, og den dagpleje, hun startede op i 
januar, på et tidspunkt, hvor små plørede 
støvler fyldte indgangsdøren, og hvor sol, 
sommer og tørvejr syntes uendelig langt væk. 
    Disse fire små børn bryder sig ikke om 

brud på den daglige rutine, og Mille plejer at 
samle al sin opmærksomhed om leg og hyg-
ge kun med dem. 
    Isen brydes til dels, da en stak sutter bliver 
fundet frem fra husets indre, de mest modige 
går i gang med at lege, og vi får mulighed for 
en lille snak. 
     Mille er uddannet pædagog, og har været 
på Kastaniely, et behandlingshjem for unge 
anbragte, derefter arbejdede hun med sen-
hjerneskadede i Middelfart, og senest var hun 
på et privat opholdssted for unge på Lange-
land, alt sammen spændende og givende 
jobs. Men efter at bypigen Mille er flyttet til 
Søsted med datteren Caroline på elleve, og er 
blevet gift med Lennart på gartneriet, der er 
far til nykonfirmerede Nicoline, er ønsket om 
at træde nye veje kommet i forgrunden. Da 
Fåborg-Midtfyn efterlyste nye dagplejere i 
Årslev sendte hun en ansøgning, og nu sidder 
hun her med fire små børn på skødet og er 
bare så glad for sin nye arbejdsplads, der 
samtidig er hendes hjem. 
     Det første af børnene kommer klokken 
halv syv, og det sidste bliver hentet et kvarter 
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Dagpleje i Søsted 

Tekst og fotos: 
Else Marie Albrekt 

Benjamin og hønsene 



over fire, det er lange arbejdsdage, men med 
den nødvendige struktur i hverdagen med 
børnene, der alle er i et-års alderen, går det 
fint. Leg, mad, bleskift, søvn og små udflug-
ter fylder dagen. 
     Hver anden onsdag bliver børnene afleve-
ret og hentet i legestuen i Nørre Søby, her har 
dagplejebørnene fra Søsted mulighed for at 
lege med andre børn, vænne sig til nye omgi-
velser, men Mille fortæller, at legen med de 
fremmede børn, ikke er det de går mest op i, 
de foretrækker de kendte omgivelser på gart-
neriet med en lille tur ud for at se Walthers 
kvier, Janes små heste, og fårene hos Conny 
og Knud. 
     Ind imellem tager Mille en tur med børne-
ne på kommunens indkøbte Christianiacykel, 
der går på skift mellem dagplejerne, fire børn 
kan der sidde på ladet, men så er der også 
hjælpemotor. Turen går måske bare ud i det 
blå, men nogle gange besøger de andre dag-
plejere i området, disse cykelture er et abso-
lut hit hos drengene. 

     Børnene synes efterhånden, at nu har vi 
snakket nok. Mille finder tvillingeklapvog-
nen frem, en gave fra en veninde, her kan der 
sidde tre børn, den fjerde, Benjamin, har det 
fint med at gå, og den frihed det nu giver, 
men Mille har et øje på hver finger, og det er 
ikke let at gå egne veje. 
     Det første besøg i Milles og Lennarts mini
-zoo gælder kælegrisen Ludvig, der meget 
ønsker sig en mage, men foreløbig må nøjes 
med at lade sig klø i nakken af velvillige 
børn. 
    Hønsene er endnu et hit. Der er så tilpas 
mange, at de rigeligt holder familien med æg 
og kød, et glimt får vi lige af dyrene, der står 
i skyggen af træerne i skellet ind mod Wal-
ther. 
Her i den tidlige sommersol, er det et paradis 
på jord. Forståeligt, at børnene ikke synes, 
der er grund til at tage udensogns. 
     Børnene er ved at blive trætte og lægger 
ikke skjul på det. Frokost, og derefter mid-
dagssøvn, nærmer sig. 
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Mille og børnene 



 

     Hvordan får man mon fire trætte drenge 
til at sove samtidig? 
     Mille fortæller, at børnene bliver lagt til at 
sove en for en, den dreng der trænger mest 
bliver lagt først, og det er altid den samme, 
de øvrige venter pænt til den første er faldet i 
søvn, ind imellem må der lige holdes en pau-
se med lidt højtlæsning, men hvert barn får 
den tid det behøver for at falde i søvn. 
      Den sidste der bliver puttet er flaskebar-
net, og nu kunne man tro, at Mille lige skulle 
have en slapper, men nej, eftermiddagens 
måltider skal forberedes og der skel ryddes 
op efter formiddagens gøremål. Ganske vist 
er der indrettet et rum til børnene, men de 
elsker at få lov til, at køre rundt i stuen på 
deres forskellige køretøjer, her skal vist også 
lige ryddes op. 
    Alt i alt er der ikke mange stunder til al-

mindelige huslige sysler, ind imellem lykkes 
det dog, at forberede lidt af aftensmaden. 
     Med det sidste barn hentet efter fire, er 
der ikke mulighed for, at Mille kan nå for 
eksempel tandlægebesøg med pigerne. Det 
må Lennart klare, siger hun med et smil, der 
lader ane, at netop denne opgave overlader 
hun gerne til andre. 
     Det er så utroligt dejligt, at have fri i 
weekenden sammen med Lennart og børne-
ne, og på grund af en 48-timers arbejdsuge, 
har jeg ekstra fridage lagt ind på andre tids-
punkter, fortæller Mille. 
     Børnene er kommet ind i gangen, og har 
efterhånden alle fået skoene af, der småklyn-
kes hist og her, det er helt tydeligt, at nu kan 
jeg godt køre hjem, Mille er deres alene. 
     Jeg vinker farvel, og døren lukker sig for 
den lille mini-"børnehave" på Søstedvej 15. 
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Mosefolket i Freltofte 
 
Tekst: Svend Johnsen 
 
Et festligt folk, men også et hjælpsomt og 
initiativrigt folk 
 
    Det er en god tradition i Freltofte Mose, at 
når der er mærkedage, samler alle ind til en 
lille gave til vedkommende.  
    Det er samtidigt tradition for, at gavemod-
tageren inviterer til eftergilde, og det er sæd-
vanligvis et flot traktement med spisning, øl 
og rødvin, som langt overstiger værdien af 
den modtagne gave. 
    På disse eftergilder går snakken lystigt og 
ofte til langt ud på de små timer, og på de 
seneste sammenkomster har stormen i okto-
ber 2013 ofte været diskuteret, fordi der lige 
indtil lørdag d. 26. april havde set rædsels-
fuldt ud, især på strækningen mellem Mose-
vej 9 og 10, hvor stormen havde lagt flere 
træer ned, uden at lodsejerne på strækningen 
havde gjort noget ved sagen. 
    Mosen er delt op i en utrolig stor mængde 
jordlodder, og ejerskabet fortaber sig i 

glemslens mørke – der er i hvert fald ingen i 
mosen, der har overblik over, hvem der ejer 
de pågældende lodder. 
    Umiddelbart efter stormen havde Jens 
Barslund resolut hentet sin motorsav og ryd-
det træ fra vejbanen både mellem Mosevej 
13 og17 og mellem Mosevej 9 og 10, så tra-
fikken kunne passere, men der lå stadig 
mængder af træ langs vejen på strækninger-
ne. 
    Lørdag d. 26. april blev det for meget for 
Torben Vilhelmsen. Han tilkaldte de øvrige i 
”motorsavsbanden”, bestående af Jens Bars-
lund, Poul Bent Larsen, Jens Frandsen og 
Ole Lundgren, således at fem motorsave gik i 
aktion. På forbløffende kort tid blev der ryd-
det op, så der nu igen ser pænt ud på stræk-
ningen. Frede Sørensen hjalp med oprydning 
og sørgede sammen med Ole Lundgren for øl 
til de tørstige ganer.  René Gabrielsen hjalp 
med bortkørsel af mindre grene og kvas. 
    Det er muligt at aktionen juridisk set kan 
betragtes som selvtægt, men mosefolket er 
taknemmelige for det fine initiativ. 
 



 

   Billedkunstner Ann-Lisbeth Sanvig, ud-
dannet på Det Fynske Kunstakademi, starter 
egen kunstskole i sit nyindrettede atelier. I 
det idylliske Freltofte ved Årslev får kursi-
sterne på aften- eller weekendkurser mulig-
hed for at drage nytte af Ann-Lisbeth San-
vigs store erfaring som udøvende kunstner og 
underviser. 
    Til sommer tager kunstneren springet ud i 
de selvstændiges rækker, efter nogle år som 
deltidskunstner hvor malerierne har måttet 

dele tiden med et job som skolelærer. Men 
nu er tiden moden til at tage springet tilbage 
til der, hvor det hele startede, som fuldtids-
kunstner. 
    Ann-Lisbeth Sanvig er en anerkendt kunst-
ner med udsmykningsopgaver og kunstudstil-
linger i Odense, København og Skagen hos 
bl.a. Gallerie Rasmus. Det suppleres nu med 
en nystartet kunstskole, hvor første hold star-
ter i august. Skolen henvender sig til både 
helt grønne ud i tegne- og malekunsten, og til 
de erfarne som kan få sparring og ny inspira-
tion. 
    Med over 20 års erfaring som udstiller og 
underviser i billedkunst, vil der være rig mu-
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Ny kunstskole i Freltofte 

Det skal også være sjovt at lave kunst 



lighed for at kursisterne kan få hjælp og vej-
ledning til de udfordringer de har med deres 
egne værker, eller til at starte op, hvis man 
endnu ikke ved hvordan man skal starte på et 
maleri. 
    Workshops foregår i kunstnerens eget ate-
lier, der lige nu bliver gjort klar til at tage 
imod gæsterne. Ann-Lisbeth Sanvigs kunst-
skole er beliggende hjemme på gården på 
Freltoftevej 43, hvor kursister også får fri ad-
gang til den smukke, blomsterrige have, en-
ten til afslapning eller inspiration for moti-
ver. Freltofte ligger som en smørklat med 
kun 10-15 min kørsel fra Odense og Ringe. 
    På  h jemmes iden  www.sanvigs -
kunstkole.com kan læses meget mere om 
indholdet af kurserne, hvor tilmeldingerne til 
efterårsprogrammet allerede er i gang.  
    På hjemmesiden skriver Ann-Lisbeth San-
vig bl.a.: I mit atelier på den hyggelige fir-
længede gård i det idylliske Freltofte på 
Midtfyn tilbyder jeg: 
 

• weekendworkshops på alle niveauer, om  
       du er begynder, let øvet eller øvet 

• aftenkursus 10 gange 

• tegneundervisning 

• kvalificeret undervisning og sparring 

• undervisning i forskellige maleteknikker 

• undervisning i farvelære 

• kunsthistorisk og samtidskunstneriske  
       inputs og inspiration 

• samvær og fællesskab med ligesindede 
        her kan du male dine egne motiver, eller                                   
        blive inspireret og finde dine motiver i          
        vores dejlige have, og den smukke  
        natur, når vejret og årstiden er til det. 
 

Ann-Lisbeth Sanvig 
Freltoftevej 43, Freltofte 
5792 Årslev 
alsanvig@gmail.com 
www.aasanvig.com 
www.sanvigs-kunstskole.com 
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Lyset i atalieret er forbedret kraftigt med flere nye vinduer 



 
Tekst: Åge Spejlborg 
 
    På den picnictur, som Fælleden arrangere-
de i grusgraven sidste år, opstod ideen om en 
landsby-festival i Freltofte. I bestyrelsen har 
vi arbejdet videre med ideen, der forekom 
både sjov og udfordrende. 
    Vi vil gerne gøre noget for det lokale kul-
turliv og være med til at sætte fokus på det 
frivillige samarbejde og initiativ. Og tillige 
for at markedsføre vores område så evt. nye 
generationer af tilflyttere kan se og høre om 
alle de fordele, der er ved at bosætte sig i et 
aktivt landsbymiljø. 
    Indtil videre har vi fastsat datoen, 
hvilket jo er ret vigtigt, så du kan 
reservere dagen på din kalender. Det 
bliver et en-dags projekt og stedet er 
indtil videre på Nina og Kurts mark, 
Freltoftevej 8. 
    På pladsen vil der blive opstillet 
telte, hvor lokale bands og andre 
kunstnere kan afprøve deres talenter. 
Måske er det her man får sit store 
gennembrud i showbusiness. 
    Om aftenen forestiller vi os mu-
ligheder for fællesspisning og dans. 
    Dagen igennem vil der være mu-
ligheder for mange, forskelligartede 
oplevelser. 
    Vi håber, at lokale kræmmere har 
lyst at opsætte boder, så de mange 
besøgende kan købe det, de ikke 
vidste, at de manglede. Gøgl, 
roegrebskast og andre ’landlige 
idrætter’ vil sikkert også være på 
programmet. 
    Der bliver selvfølgelig også noget 
for børn. Hvad f.eks. med pandeka-
gebagning over bål, ponyridning, 
bueskydning, bygning af huler med 
halmballer o.m.m.? 
    Vi regner med, at det bliver ret 
billigt at komme ind på festivalen 

og børn deltager gratis i følge med voksne. 
Der kan købes diverse drikkevarer på pladsen 
og evt. også mere fast føde. 
    Næste Fælledblad udkommer først efter 
festivalen, men der omdeles foldere i områ-
det med program m.m. Skiltning i området 
og omtale i lokale medier. 
    Jeg vil opfordre alle til at komme med 
inspiration, forslag og ideer til festivalen. Alt 
bliver taget seriøst. Selv tungetale og sække-
pibemusik. Du kan være med til at gøre festi-
valen til en succes ved bare at komme. 
    Planlægnings-og idemøde hos Åge, Frel-
toftevej 45 onsdag d.11 juni kl 19.30. 
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Kobberbryllup 
 
    1. marts kunne Jørgen og Anne Grethe, 
Freltoftevej 75, fejre deres første 12½ år som 
ægteviede. Naboer og familie havde lavet 
æresport og vækkede på festlig vis parret om 
morgenen, selvfølgelig i håbet om at blive 
budt indenfor til morgenkaffe. 
    Om aftenen foregik den videre festivitas i 
Egeskov Slots hestestald, hvilket var vel-
valgt, da datteren Line på 11 år og Anne Gre-
te har heste og deltager i ridestævner. 
    Begge er landbrugsuddannede og mødte 
hinanden på Vejlby Landbrugsskole nær År-
hus. Efterfølgende har de begge taget videre-
gående, teoretisk uddannelse. I dag er Anne 
Grete afdelingschef i revisionsfirmaet Cen-
trovice. Ved siden af sit fuldtidsarbejde læser 
hun til cand.merc.aud på SDU og bliver fær-
dig til jul. Jørgen er marketingsdirektør i et 
firma, der handler med reservedele til land-
brugsmaskiner. Firmaet ligger i Års hvor Jør-
gen typisk er to gange om ugen og ellers kla-
res jobbet på computer og telefon fra bopæ-
len. Hans arbejde medfører også en del rejse-
dage i udlandet. 
    De deltager også aktivt i det lokale liv. 
Anne Grete er med i en løbeklub og træner til 
en forestående halvmarathon. Jørgen er aktiv 
i fodboldafdelingen i Nr. Lyndelse, hvor han 
spiller på oldboysholdet samt varetager for-
mandsposten i bestyrelsen. 
    Fælleden bliver også tilgodeset, da Anne 
Grete i mange år har revideret regnskabet. 
Ferierne tilbringes med fysisk aktivitet, idet 
de primært bruger dem på alpin skisport. 
    Bladets udsendte bliver næsten forpustet af 
at erfare, hvor meget Anne Grete og Jørgen 
overkommer og engagerer sig i. 
    Familien har boet på Freltoftevej siden år 
2000. 

 
GLARMESTER 

TIM DEGN 
 

DØGNSERVICE 

20 72 13 99 
Freltoftevej 40,  

Freltofte 

 

Alt glarmesterarbejde og 

forsikringsskader udføres 

 

Set og sket  Tekst og fotos: Åge Spejlborg Hansen 

Kobberbrudeparret Anne Grethe og Jørgen 



Sølvbryllup 
 
    I "Thuehuset", Mosevej 10 kunne Inge og 
Jens Frandsen d. 27 marts fejre deres sølv-
bryllup. Hovedfesten blev afholdt i Nr. Søby 
forsamlingshus. Jeg skriver hovedfest, fordi 
der jo også er små fester når æresporten er 
opsat om aftenen før dagen, derefter igen til 
morgensangen på selve dagen og igen når 
porten nedtages. Dertil kommer så også ef-
tergildet for Mosefolket. 
    Parret blev kærester efter at de havde mødt 
hinanden på diskotek på Højrup Kro. I 1985 
købte de huset på Mosevej som de har om-
bygget og forskønnet gennem årene. Parret 
har to børn, Maja på 25 der læser til pædagog 
og Kent på 21 der er elev hos Harald Nyborg 
udi logistik. 

    Inge er ansat ved bageren i Sdr. Nærå og 
Jens er stilladsbygger i Fyens Stillads Co. A/S 
    Inge er født og opvokset på Nr. Søby mark 
og Jens i Højrup, hvor hans forældre havde 
en bagerbutik. 
    På spørgsmålet om årsagen til at kunne 
bevare deres ægteskab gennem alle årene si-
ger de, at det skyldes deres valgsprog. Hold 
a, hold ve, hold u. (Disse vise ord hermed til 
fri afbenyttelse for værdigt trængende.) 
    Parret er glade og tilfredse med deres til-
værelse og ser frem til gode år fremover. 
    Jens har i sine unge dage rejst Europa 
tyndt på interrail og han kunne godt tænke 
sig at genopleve nogle af destinationerne 
med fru Inge, når de går på pension. På den 
korte distance glæder de sig til, at de skal væ-
re bedsteforældre til juli. 
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Set og sket  Tekst og fotos: Åge Spejlborg Hansen 

Sølvbryllup Mosevej 10 



    Er der noget bedre end et smukt, rankt, 
majestætisk knejsende træ? Eller et gammelt, 
kroget, lidt skævt træ? Eller et lille træ, plan-
tet i en skål og trænet som bonsai f.eks.? 
    Træer er en vigtig bestanddel af vores ha-
ve. Vi har en udpræget glæde ved træer, og 
har derfor plantet en del træer i haven med 
forskellige æstetiske og praktiske mål for øje. 

For nogle af dem vil det tage en del år, før de 
bliver store, gamle og smukke. Andre bliver 
det hurtigere. 
    Træerne kan have forskellige formål. Mag-
nolia, som er blandt favoritterne, har smukke 
blomster i hvide og lilla farver i foråret før 
bladene springer ud. Bagefter kommer de 
flotte blade, der giver skygge og læ. Oftest 
også med en smuk stamme og grenfordeling. 
    Æbletræerne giver både smuk blomstring i 
foråret og spiseligt udkomme i efteråret. Men 
lige så vigtigt (for mig), er de smukke kroge-
de stammer og barken på aldrende eksempla-
rer. Det varer lidt endnu for vores træers ved-
kommende, men vi må spise sundt, så vi kan 
blive her længe nok til at opleve det. Eller gå 
en tur forbi en af haverne i byen hvor de står, 

og stjæle synet derfra. 
    Vi har et enkelt æbletræ på engen, der ef-
terhånden har fået lidt alder og størrelse. Det 
får lov til at vokse uden at blive beskåret, ale-
ne fordi blomstringen i foråret er overdådig. 
Det går ud over æblernes størrelse, men de 
falder alligevel af til fugle og får. Eller sam-
les ind til most. De nyere æbletræer, med kun 
tre-fire år på bagen, bliver imidlertid beskåret 
og trimmet så æblehøsten er plukkevenlig, og 
frugtsætningen giver gode æbler. Der er både 
madæble, sommeræbler, og et vinteræble at 
vælge mellem. 
    Andre træers formål er læ, skygge eller 
afskærmning ud over den dekorative værdi. 
Den hurtigvoksende Acer campestre er god 
til at få afskærmet og skabt læ. Med tiden 
kan de nederste grene fjernes så solen kan 
slippe igennem, hvis det ønskes. I øvrigt et 
godt tæt træ at sidde i ly under en stille som-
merdag, hvis det regner. Det tætte løv funge-
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Tekst og fotos:  
Morten Albek 

Træer, træer, træer. 

Æbletræet her får lov at vokse uden beskæring, 
så blomsterfloret kan nydes uhæmmet i foråret. 

Denne smukke bøg i Freltofte blev ramt af 
den seneste orkan, men er beskåret næn-
somt, så den stadig kan pryde byen 



rer som paraply når træet er stort nok. 
    Træer man ikke kan sidde i ly under er 
dem, der dyrkes som bonsai - hvilket er min 
passion. Træerne i skåle, der er en meget 
gammel, japansk traditionel kunstform, hol-
des i størrelser fra ikke over en meter i høj-
den, og ned til helt små træer man kan holde 
i en hånd. Træerne kan blive ældre end deres 
artsfæller i naturen, når de passes og plejes 
korrekt. Tænk at stå med et træ i hænderne, 
du ved vil overleve dig selv.  
    Med så små træer er det naturligvis muligt 
at have mange træer i haven. Men det er det 
nu også, selv hvis der er tale om større træer. 
Selv på små områder kan man have en del 
forskellige træer, eller en gruppe samlet af 
samme slags. Japanske Ahorn bliver oftest 
kun tre-fire meter i højden, ligesom en rød-
tjørn ikke bliver mere end fire til seks meter 
høje. Og så kan man jo altid gribe saven eller 
grensaksen, og tynde ud i træet hvis det 
skygger eller fylder for meget. 

    I Freltofte, hvor vi bor, er der en del store 
bøgetræer i byen. Det giver en speciel for-
nemmelse og et godt miljø, i forhold til gader 
eller byer hvor der er få, eller ingen træer. 
Husene kan være de samme, men byen og 
gaden ser helt anderledes ud om der er træer, 
eller der er bart.  
    Lad nu være med at fare ud og fælde et træ 
fordi det begynder at skygge, eller er blevet 
lidt stort i haven. Det kan selvfølgelig være 
nødvendigt pga. råd og fare for det vælter og 
laver skader på hus og mennesker. Men of-
test kan et flot stort gammelt træ med fordel 
tyndes ud i kronen og få lys igennem hvis det 
skygger, eller det kan opstammes med sam-

me formål. Det kan være billigere at få en træ
-mand ud og tynde træet ud hvis det er meget 
stort, end det vil være at fælde det og få det 
fjernet, med mindre man kan selv. Lad træet 
stå hvis du kan, for det tager nogle gange 
uendeligt lang tid, før et nyt træ er vokset til 
og skaber rum. 

Rødbøg netop sprunget ud i april i Freltofte 

Magnolia der blomstrer før bladene folder 
sig ud i april/maj 



    Hos os planter vi de fleste af vores træer 
for at skabe rumfornemmelse i haven. Når 
man passerer et træ, får man oftest følelsen 
af, at der må være noget bagved træet, som 
man kan udforske. De fleste kan nok genken-
de fornemmelsen af, at man føler sig bedst 
tilpas når man sidder op ad en væg, eller med 
noget beskyttende over sig. Derfor søger man 
hen under det beskyttende træ på engen, når 
det regner, eller i skygge for solen. Det sam-
me i haven. Træerne skaber ro, bryder him-
len og solens stråler, og skaber et rum at gå i. 
De haver vi opfatter som hyggelige og rare at 
være i, har altid en vis mængde træer. Derfor 
fælder vi også kun nødtvungent et træ. Både 
af respekt, for at træet kan leve videre efter 

Japansk Ahorn bonsai med store fritvoksen-
de lærke i baggrunden. 

Rødbladet Japansk Ahorn i forårsudspring, i havens japanske afdeling. 

os og glæde andre, men også fordi det sjæl-
dent er nødvendigt.  



     

Der er så dejligt ude på landet, smukt og 
grønt, og midt i alt det smukke, grønne, mel-
lem markerne ligger et lille grundmuret hus 
med stråtag.  ”Paladset af sol, lys og glæde”. 
Sådan kaldte en dreng det engang for over 
hundrede år siden, da han flyttede ind sam-
men med sin familie. 
    Ingen anede dengang, at drengen var fyldt 
med toner; men det er faktisk på grund af 
dem, tonerne, at huset stadig ligger midt i det 
grønne fynske, endda med døren åben fra 
maj til oktober, så bier, sommerfugle, nabo-
ens kat og turister kan se ind. For det gik jo 
sådan med drengen og tonerne, at de til sidst 
begyndte at strømme ud af ørerne på ham. 
    Huset blev for småt, og ligesom lange 
Hans Christian havde gjort mange år før, 
(hos ham var det bare ord, der strømmede) 
forlod han markerne, det smukke grønne og 
huset med stråtag, men mest af alt sin mor og 
hendes små sange, som ind imellem også 
kunne have en tone af længsel over sig. Han 
tog til København, for han var nødt til at læ-
re, hvad han skulle stille op med alle de to-
ner, der bare blev ved med at strømme. 
    I byen opdagede han, at når han længtes 
efter markerne, huset og sin mor, blev toner-
ne ligesom højere inde i øret på ham - høje 
og klare som et fynsk forår. En anden ting 
han opdagede, som tiden gik, (det havde lan-
ge Hans Christian opdaget mange år før) var, 
at papir må der til, hvis andre skulle have 
glæde af det, der strømmede, og det var, 
hvad han ville. Også at det ikke var lige me-

get i hvilken rækkefølge ord og toner flød, at 
man kunne få mennesker til at føle noget, til 
at le, græde, ligefrem elske, når ord og toner 
kom, som de skulle. 
    Det var svær kunst, som kærligheden, han 
oplevede, blev det; så ind imellem var det 
hjerteblod, der strømmede sammen med to-
nerne, så de blev voldsomme og forskrække-
de folk. De kunne også komme stille, enkle, 
som huset med stråtag, markerne, det fynske, 
eller som en salme i kirketiden. 
    Tonerne blev ved at strømme, til alt hans 
røde hjerteblod var brugt. Hans mor havde en 
gang sagt til ham: ”Jeg ved, du kan” – det har 
senere en hel verden fundet ud af, at han kun-
ne. Derfor står døren i ”Paladset af sol, lys og 
glæde” åben fra maj til oktober, så bier, som-
merfugle, naboens kat og turister kan se ind, 
og tonerne strømme ud. 

En stille dag i Carl  

Nielsens Barndomshjem  
Tekst og foto:  
Hanne Christensen 



    Nørre Søby har skam haft en station, byg-
ningen ligger der endnu for enden af Radby-
vej i det skarpe sving. Det var privatbanen, 
O.N.F.J. eller Odense-Nr.Broby-Faaborg 
Jernbane, i daglig tale ”Brobybanen”. 
    Den 24. april 1903 stadfæstede kong Chri-
stian den 9. anlægsloven om en jernbane ud-
gående fra Fruens Bøge station til 
Dalum – Stenløse – Skt. Klemens – 
Bellinge – Fangel – Tuemose – Nør-
re Søby – Allested – Staaby – Broby-
værk – Nørre Broby – Trunderup – 
Jordløse – Haastrup – Stensgaard – 
Millinge – Faaborg. 
    Banen skulle anlægges som privat-
bane. Der skulle tegnes aktier for i alt 
1.167.000 kr. Nørre Søby tegnede for 
40.000 kr. Nørre Søby ville gerne 
have haft stationen nærmere ved by-
en. Men da banen i forvejen slyngede 
sig bravt gennem det fynske land-
skab, ja, et enkelt sted mellem Nr. 
Broby og Brobyværk gik banen næ-
sten mod nord i stedet for mod syd, 
ville man ikke lave buen på banen 
større for at nærme sig Nørre Søby. I 
stedet anlagde sognerådet en ny og 
lige vej til stationen fra byen. 
    Banen blev indviet den 2. oktober 
1906 med deltagelse af kong Frede-
rik den 8. og dronning Louise. Da 
indvielsestoget holdt i Nørre Søby, 
var der sort af mennesker på perro-
nen; alle ville se toget og den nye 
konge og dronning. Blandt tilskuerne 
var Helge ”Snedker” og hans mor. 
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Nørre Søby som  
stationsby  

Tekst: Aase Reffstrup 

Odense Faaborg banen 

Helge (dengang 5 år) har fortalt, at han var 
noget skuffet, fordi kongen ikke var i herme-
linskåbe og med scepter og krone – det var 
vist ikke en rigtig konge! 
    Den daglige drift bestod af fire tog i hver 
retning, trukket af små damplokomotiver 
med en største hastighed på 45 km i timen. 
Det var en hyggelig jernbane, hvor der var 
tid til at tale med hinanden. Det tog 2 t 45 
min. Fra Odense til Faaborg; men så havde 
man også set noget af Fyns flotteste natur, 
krydset Odense Å en del gange og set Svan-
ninge Bakker. 
    Banen var ikke anlagt for gennemgående 
trafik, men for landbeboerne. Brugsforenin-
gen, Møllen og andre forretninger fik deres 
varer kørt til Nørre Søby station, og der var 
en livlig trafik ved stationen med hestekøre-
tøjer, også med roer til Sukkerkogeriet. Stati-

 



onen stod også for postbefordringen. 
    Banen havde sine store glansperioder un-
der de to verdenskrige; da blev der virkelig 
tjent penge.  Tørv fra moserne i området, 
bl.a. Hovlung, blev kørt med tipvognstog til 
stationen. Tipvognssporene krydsede Hovgy-
den. 
    Den 12. marts 1921 blev der oprettet en 
bilrute mellem Odense og Faaborg over Sal-
linge. Det blev på længere sigt begyndelsen 
til enden. Bilen var billigere og hurtigere end 
toget. Banen fik dog en sidste opblomstring 
under 2. Verdenskrig på grund af manglende 

benzin og gummi til bildækkene. 
    Under 2. Verdenskrig var der også sabota-
ge mod Nørre Søby station – den 24. marts 
1945 og den 20. april 1945. Den sidste gang 
gik det ud over sporskifterne, der var særlig 
vanskelige at reparere. 
Den 22. maj 1954 kørte det sidste tog på Bro-
bybanen. En epoke var slut, og den såkaldte 
udvikling havde indhentet jernbanedriften på 
Brobybanen. Så den 22. maj 2014 er det 60 
år, siden det sidste tog gjorde holdt på Nørre 
Søby station. 
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Dødsfald 
 
    Betty Karen Jensen, Langagergyden 21 i Lumby, døde d. 21 marts 2014. 
    Betty blev 84 år og var gift med 83-årige Villy Jensen, som tidligere var postbud i Freltof-
te, Søsted og Lumby. Betty var sammen med Villy trofaste gæster til Fælledens Skt. Hans-
fester igennem årene. 

    Tim Nielsen, 26 og Ditte Marie Nielsen, 
24 har købt hus på Freltoftevej 51, hvor de er 
flyttet ind 1. april. Tim er opvokset i Odense, 
uddannet automekaniker og passer frysean-
læg hos Hjem-Is. 
    Ditte Marie er opvokset i Søllinge, uddan-
net kontorassistent og arbejder hos en entre-
prenør i Søllinge. 
    De ønskes hermed velkommen til  
Freltofte. 

Nye tilflyttere på Freltoftevej 51 

 

Set og sket  Tekst og fotos: Åge Spejlborg Hansen 



   

   Ved den nyligt overståede generalforsam-
ling tog vi afsked med Svend Johnsen, der 
valgte ikke at genopstille til bestyrelsen.  
Heldigvis var det ikke et farvel, hvor alle 
bånd skulle kappes, for Svend er stadig med i 
Fælledbladets redaktion. Men arven vil nu 
nok vise sig ganske tung at løfte alligevel, da 
Svend i de to seneste år var både formand og 
kasserer, ved flere lejligheder var han endog 
sekretær samtidig med.  
     Det med sekretærposten kan siges at være 
en slags tilbagevenden til begyndelsen, for i 
den allerførste bestyrelse, der konstituerede 
sig i starten af 2001, var Svend netop sekre-
tær i det, der den gang kaldtes Freltofte Fæl-
led. Faktisk har Svend været den gennemgå-

ende figur i Freltofte Fælleds og senere i 
Landsbyforeningen Fælledens bestyrelse. I 
den første bestyrelse som sagt som sekretær, 
senere som kasserer (eller backup for den 
siddende kasserer), så som formand ad flere 
omgange, et ganske kort mellemspil på side-
linjen som revisor, og her senest som både 
formand og kasserer.  
    Jo, Svend har i sandhed været en central 
person. Og hvis man lagde hans dobbelt- og 
tripel-mandater sammen, kunne han velsag-
tens have nået at holde 25 års jubilæum, 
skønt foreningen kun er 13 år gammel. 
     I forbindelse med afskeden med Svend 
havde Finn Ekelund med blot en smule bi-

stand sat en billedbog sammen, der skal min-
de Svend om de mange dejlige timer, han har 
tilbragt i gode menneskers selskab i de for-
løbne år. Svend har allerede givet udtryk for, 
at han er glad for bogen og de mange tanker, 
den sætter i gang. For billeder og kommenta-
rer dokumenterer ikke alene venskaber, be-
kendtskaber og traditionelle aktiviteter. Man 
bliver også ført tilbage i erindringen til dage 
og aftener, hvor det sociale liv med børn og 
barnlige sjæle i centrum blomstrede og gav 
sig udtryk i de mest fantasifulde aktiviteter.  
     Med bl.a. en Freltofte Festival på beddin-
gen håber vi naturligvis, at vi i bestyrelsen 
kan fortsætte det gode arbejde til gavn og 
glæde for os alle sammen i den kommende 
tid, selv om vi nu må gøre det med Svend 
som almindeligt medlem af Fælleden. Fore-
løbig skal du have mange tak for indsatsen, 
Svend. Også tak, fordi du stadig er med på 
sidelinjen. 
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Afsked med Formanden 

Tekst:  
Hans Tophøj Bork 



 

    For et par år siden bragte vi her i bladet 
historien om Godtfreds liv og virke, startende 
med opvæksten på en gård i Slagslunde i 
Nordsjælland, som den midterste i en søsken-
deflok på fem, om faderen, der var kommu-
nekasserer, og moderen der i perioder måtte 
passe det meste derhjemme på gården, godt 
hjulpet af børnene, medens faderen rejste 
rundt og opkrævede skatter. 
     Ungdomstiden som karl og senere foder-
mester på forskellige gårde rundt om i landet, 
giftermålet med Henny i 1957, Henny, der 
kørte motorcykel, og arbejde som ekspeditri-
ce i I. G. Huset i Odense, sønnen Walthers 
fødsel, endelig købet af ejendommen på 
Søstedvej 18, og tiden her, de sidste mange 
år alene, efter Hennys alt for tidlige død i 
1992. 

     Vi forlod Godtfred som 88-årig en vinter-
dag i starten af året 2012 på vej ud med trak-
toren. 
     Den 14. februar blev Godtfred 90 år, hans 
ellers gode helbred har svigtet ham lidt på det 
seneste, og fødselsdagen tilbragtes på aflast-
ningshjemmet Bakkegården i Espe, hvor 
Godtfred, med Janes og Walthers hjælp, sam-
lede familie og naboer omkring et dejligt 
kaffebord. 
    Heldigvis blev opholdet på Bakkegården 
af kortere varighed, og Godtfred er for længst 
hjemme igen. Ind imellem har han imidlertid 
et problem med et sår på den ene tå, der efter 
et fald for et stykke tid siden, har fået en ten-
dens til, at springe op og bløde, og da han får 
blodfortyndende medicin, grundet sukkersy-
ge, er det ofte svært at stoppe blødningen 
igen. Dette har betydet en del ekstra sygehus-
besøg, og derhjemme adskillige daglige be-
søg af social-og sundhedshjælperen, der skal 
hjælpe med medicin og forbindinger. 
    Bentøjet er altså ikke, hvad det har været, 
og er en af grundene til, at Godtfred ikke 
længere laver den varme middagsmad selv, 
men får den bragt til døren af Henrik's Diner 
og smørrebrød. Men kun den varme mad, 
rugbrødet om aftenen klarer Godtfred selv, 
på den måde er der kun ham til at beslutte, 

27 

Tekst  
Else Marie Albrekt 
Fotos: Jane Friis Jensen 
og Else-Marie Albrekt 

90-årsdag på Søstedvej 

Godtfred ved sin 90 års fødselsdag med barnebarnet Sabine. Foto: Jane Friis Jensen 



hvad der skal på, og her er den hvide marine-
rede sild en sikker bestanddel på tallerkenen. 
Præsenteret for madplanen, skal det lige be-
mærkes, at også i den ældre generation, er 
der levnet plads til de kræsne. Hvor dagens 

middag, de fleste dage, kun består af en 
"valgmulighed", er der på fiskedage to, f. 
eks. Fiskefrikadeller/farsbrød eller Dampet 
laks/hamburgerryg. 
    Morgenkaffen bliver hver dag indtaget 
sammen med sønnen Walther, og her kom-
mer også den daglige opdatering på arbejdet i 
stald og mark, selv om Godtfred ikke længe-
re er med i det daglige arbejde i landbruget, 
er interessen usvækket. 
    Når Walther er gået i stalden skal Fyens 
Stiftstidende blades igennem, og ind imellem 
skal der snakkes med de social-og sundheds-
hjælpere, der, som ovenfor beskrevet, i øje-
blikket jævnligt kigger ind for at sikre sig, at 
Godtfred får sin medicin, og at alt står vel til. 
    Næste år i april, er det 50 år siden at Godt-
fred flyttede ind på Søstedvej 18, det passede 
lige med, at han kunne starte med at tilså 
markerne, husker han, og hukommelsen, den 
fejler heldigvis ikke noget. 
    Fælled Bladet ønsker Godtfred tillykke 
med fødselsdagen. 
 

Godtfred med sønnen Walther i baggrunden.   Foto: Else-Marie 
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    En borerig sås forleden i Freltofte, hvor 
der blev taget geologiske boreprøver af un-
dergrunden. 
    Da der flere steder i Danmark laves forbe-
redende undersøgelser for udvinding af ski-
fergas forespurgte jeg mandskabet, om noget 
sådant var under planlægning i Freltofte. 
    Dette var dog ikke tilfældet, men i stedet 
et af kommunens tiltag på grund af fremtidig 
etablering af tostrenget kloakledning. Det er 
åbenbart obligatorisk at undersøge jordlage-
nes beskaffenhed inden nedgravning af klo-
akledning med hensyn til jordskred og risiko-
en for gener fra grundvand under gravearbej-
det. 
    Da vi her i Freltofte kan få udbetalt kr. 
23.000 af kommunen, hvis vi ikke udleder 
regnvand til det offentlige kloaksystem, er 
der på de fleste parceller iværksat initiativer 
for at lade regnvand nedsive på egen grund. I 
de fleste tilfælde kan det gøres for under den 
udbetalte pris, så man på den måde får en 
slags præmie fra kommunen, hvilket jo ikke 

er hverdagskost. Typisk løses problemet med 
etablering af nedgravede faskiner, som for-
enklet beskrevet bare er nogle hulrum i jor-
den, hvorfra vandet efterfølgende fortsætter 
sin vej ned gennem jordlagene. Kommunen 
kræver attestation fra autoriseret kloakmester 
før godkendelse af anlæg. 
    Jeg har en bekendt i Bullerup, hvor der hos 
alle huse er pligt til at beholde regnvand på 
egen grund og derfor er der kun en kloakled-
ning. Jeg tænker derfor, hvis næsten alle i 
Freltofte etablerer faskiner og andre løsnin-
ger, hvorfor så etablere en så omfattende og 
dyr løsning for kommunen (der jo påstås at 
være fattig) som det er at nedgrave ekstra 
kloakledning? 

 

Set og sket  Tekst og fotos: Åge Spejlborg Hansen 

Skifergas i Freltofte? 

Boreriggen i arbejde på Freltoftevej 
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    Lone Bostrøm Freltoftevej 14 har fået be-
skåret kronen på sit store bøgetræ. Træet står 
hvor Mosevej mødes med Freltoftevej. Hun 
har taget beslutningen fordi hun selv og na-
boer er bange for, at det kan vælte i et even-
tuelt fremtidigt stormvejr og forårsage skader 
på mennesker og naboers huse. 
    I et tidligere stormvejr brækkede en gren 
af træet og ramte en forbipasserende cyklist 
som efterfølgende måtte en tur på hospitalet. 
Han er i dag heldigvis uden mén i modsæt-
ning til cyklen, der blev totalskadet. Lone 
håber nu, at træet, grundet det mindre om-
fang af grene og højde, bedre kan modstå 
vindens kræfter. 
    Hos Keld og Jane Kristoffersen, Freltofte-
vej 49 er der fældet et kæmpe lindetræ, som 
stod foran stuehuset og også tæt på Freltofte-
vej. Også de var bange for stormskader, og 
træet har også hæmmet lysindfald til huset og 
forårsaget kraftig algevækst på taget. Nu ser 
de frem til, at disse gener ophører. 
    Keld har også taget initiativ til at få fjernet 

Keld og Janes lindetræ på Freltoftevej 49 er 
nu fældet 

Lones bøgetræ beskæres 

Store træer i Freltofte 

en ikke særlig bevaringsværdig ruin af en 
tidligere staldbygning ved Birkebjergvej. 
    Så alt i alt er Freltofte blevet et lidt sikrere 
og kønnere sted at bo, det er der mange som 
påskønner. 
    Keld og Janes lindetræ på Freltoftevej 49 
er nu fældet 

Nedbrydning af ruin på Birkebjergvej 
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Aktiviteter i Fælleden for resten af 2014 
 
5. juni kl. 14.00  

Grundlovsdag med picnic i grusgraven 

Pak en madkurv og kom og nyd en junidag med lege, bål,  
snobrød og godt selskab. 
 
23. juni kl. 18.00  

Skt. Hans i grusgraven 

Medbring en madkurv og gør årets korteste nat til en fest. 
Som sædvanlig er der musikalsk underholding 
Der vil blive opstillet et nyligt indkøbt party telt.  
Båltale ved præst Mette Behrndtz.  
Tilmelding til Åge/Karen Margrethe på 65901772/31657400 
 
23. august kl 12.00  

Freltofte-festivalen 

Der arbejdes på at arrangere en kultur- og musikfestival i Freltofte. 
Se Åges indlæg i Bladet. Nærmere oplysninger vil efterhånden 
kunne findes på Fælledens hjemmeside. 
 
6. september kl. 14.00  
Børnedyrskue i Freltofte 
Afholdes ved Anders og Katrine på Freltoftevej 18 i Freltofte.  
Alle børn er velkomne med alle slags dyr.  
 
5. oktober kl. 14.00  

Æblemostdag  

Æblemostedag hos Nina og Kurt på Freltoftevej 8.  
Medbring æbler og emballage til den færdige most. 
 
30. november kl. 16.00   

Juletræstænding  

Mød op ved gadekæret i Freltofte og vær med til at synge julen 
ind 1. søndag i advent. 


