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mål på turisthøjborgene handler mest om at 
koble fra og slappe af. Her bestemmer man i 
høj grad selv tempoet og mængden af nye 
indtryk. Alt dette er mere eller mindre desig-
net og tilrettelagt. Man kan også droppe char-
tertanken og selv lege rejsearrangør. Her har 
man så selv ansvaret for og pligten til at styre 
”showet”. Begge måder er glimmerende og i 
større eller mindre grad nok for de fleste. 
    For mig, der siden 1992 har været på rejse 
i forbindelse med mit arbejde, er det at rejse 
noget helt andet. Men også her er der mange 
forskelle. Nogle er konstant på farten, lever i 
en kuffert og på et hotel det meste af tiden. 
Andre som jeg, er grundlæggende på samme 
plads over længere tid. At rejse på denne må-
de er også at leve et begrænset familieliv. 
Det meste har sin pris. Men prisen er blevet 
mindre, for den moderne teknologi er blevet 
den jobrejsendes velsignelse. Et kæmpe 
fremskridt i at holde liv i en familie selvom 
den ene part er langt væk.  
    Det med teknologien kan fint illustreres 
ved at beskrive min egen situation med lidt 
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    Jeg læner mig op ad H.C. Andersens citat 
med denne overskrift. Ikke fordi jeg som 
skribent kan nå ham bare til anklen. Men no-
get har jeg da til fælles med den store danske 
digter.  
    Det handler om lysten til, glæden ved og 
ikke mindst nysgerrigheden i forbindelse 
med rejser. Jeg elsker at rejse. Det at komme 
ud og opleve andre kulturer, andre måder at 
takle tilværelsen på, og ikke mindst at gøre 
det lokalt, er et privilegie. Men ligeså fasci-
nerende det er at komme derud, ligeså skønt 
er det at komme hjem igen.  
    Ferien med charterflyet til de sydlige rejse-

Tekst og fotos: 
Lars Toftdahl 

At rejse er at leve. 

En hightech tilværelse. Skype på den ene og arbejde på begge maskiner, hvem sagde multitaske. 



historier fra mere end 20 år på farten. Min 
sidste dag som brobygger på Storebælt var 
den dag Danmark slog Holland i semifinalen 
ved EM i fodbold. Næste job få dage senere 
var på en olieplatform i Nordsøen. 
    På platformen Mærsk Explorer var der en 
telefonboks med en landlinje, der blev delt 
med produktionsplatformen ved siden af. 110 
mand skulle dele denne linje, der ikke altid 
var tilgængelig. Det siger sig selv, at opfor-
dringen til at samtaler skulle holdes på max. 
5 min. blev overholdt. Det var altså ikke me-
get man fik talt med hjemmefronten i de 14 
dage, man var på platformen. 
    I 1994 drog jeg en tur op til Nordvestgrøn-
land, nærmere bestemt Thule Air Base. Hel-
ler ikke her var kommunikationen til Dan-
mark og dermed familien særlig god. Den 
gode gamle brevpost gik altid med noget der 
lignede mindst 14 dages forsinkelse. Møntte-
lefonen nede på det gamle posthus tog bare 
danske 10 kroner. Og den var rigtig forslu-
gen. Ca. 16 styk på 8-9 min. Vi kunne med 
satellitovervågningen følge med i det de gjor-
de i Mellemøsten. Men fikse en god linje til 
Danmark var ikke så enkelt. 
    Min første rigtige mobiltelefon, der ikke 
var på størrelse med en brødkasse tog jeg 
med til Litauen i 1998. Det var ikke nogen 
billig fornøjelse at bruge denne. Men nu kun-
ne man da ringe hjem når man ville. Et stort 
fremskridt. Chokket kom altid når man fik 
sin mobilregning. En af mine allerførste var 

på hele 23.000,- kr. for 1 måned. Med til hi-
storien hører, at firmaet vi arbejde for mente, 
at vi kunne bruge mobilen i stedet for walkie-
talkies, når vi var på værftet i Kleipeda. Godt 
jeg ikke skulle betale dette selv. 8 dage sene-
re havde vi fået nogle fine nye walkie-talkies. 
    Jeg var på Filippinerne i 1999, og her kun-
ne man så bruge mobilen til at ringe hjem til 
lillemor. Bare kedeligt at de ville havde 25,- 
kroner i minuttet. Okay det kostede bare et 
par kroner at ringe til mig, altså bare for den 
der ringer. Jeg måtte spytte de sidste 23,- 
kroner oven i. Ingen stor hjælp til familielivet 
her. Altså indtil vi fandt ud af, at man kunne 

Pludselig har man fået vagten på værftet, 
og rigtig mange telefoner. 



købe et lokalt taletidskort, og så var der råd 
til at ringe hjem hver dag. Prisen for den for-
nøjelse var nede på bare et par kroner i mi-
nuttet. Skulle man ringe til mig, kostede det 
ikke mig noget. Næsten hysterisk morsomt 
var det, at den der ringede fra Danmark be-
talte de normale 2 kroner og et par ører plus 
taksten til Filipinerne på hele 44 øre.  Forstår 
man en sådan prispolitik? Nej vel. 
    I 2001 var jeg havnet ombord på en fa-
brikstravler ud for Dutch Harbour i Alaska. 
Endnu engang skulle det med kommunikatio-
nen med dem derhjemme sættes på en hård 
prøve. Godt nok havde nogen opfundet inter-
nettet, og vi havde nu tilgang til det der med 
det krøllede @. Men når man ligger 200 sø-
mil nordvest for Alaska er det ikke verdens 
bedste oplæg. Vi havde ved rimelige vejrfor-
hold tilgang til en satellit 2 gange om dagen. 
Telefonen på skibet var bare til nødstilfælde. 
Så var der en telex uden ÆØÅ og en be-
grænsning på ca. 350 bogstaver pr. sending. 
Nemt var det ikke, men på de måneder, jeg 

var ombord, fik jeg sammen med min far be-
stilt hus, fikset byggetilladelser og placeret 
huset på grunden, som vi havde købt dagen 
før jeg rejste. 
    Tiden er gået og telefonerne er blevet bed-
re og bedre. Priserne er også gået voldsomt 
ned. Men den største landvinding for os har 
været Skype. Genialt for mig og fruens ved-
kommende. Når jeg er færdig på jobbet, nor-
malt omkring ved 7-8 tiden om aftenen, er 
det familietid. Jeg tager det trådløse headset 
på og ringer via Skype til Joan hjemme i 
Danmark. Hun tager også headset på og så 
kan vi tale sammen og alligevel havde hæn-
derne frie. Hverdagens små problemer løses, 
vi laver mad sammen, ser tv sammen, surfer 
på nettet sammen osv. osv. At vi er adskilt af 
Nordsøen, Kattegat og et hav af norske fjelde 
betyder ikke noget. 
    Sagt på en anden måde er denne moderne 
teknologi med til at gøre det at rejse til noget, 
man virkelig kan leve med. 
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Tænk at være en Jerseyko, 
hvile på engen, gumle og glo, 
gå omkring blandt mælkebøtte og 
kamille, 
hele dagen ganske stille. 
 

Høre på kvidren og vibeskrig, 
gæssenes træk når de kommer forbi, 
mens blæst og skyer, tunge af fugt, 
skaber en krydret jordisk duft. 
 
Mariehøns af Vorherre sendt, 
yveret hænger mælkespændt, 
kvieøjet står den, uden tanke, helt i 
ro. 
Tænk at være en Jerseyko. 
 
Huspoeten 

Tænk at være en Jerseyko 

Tekst:  

Hanne  

Christensen 



  



     I min teologiske studietid, det vil sige fra 
midt firserne og til begyndelsen af halvfem-
serne, blev der parallelt med læsningen af 
Biblen, Kierkegaard og Luther hørt The 
Doors, Genesis, C.V. Jørgensen, TV2 og me-
get andet. Det gjaldt for de fleste studenter. 
Rock og teologi fulgtes ad og påvirkede hin-
anden gensidigt, så man både oplevede rock-
ens puls i de hellige tekster og teologiens 
univers i rockens poesi. Vi læste og lyttede 
og blandede således moderne rytmer med et 
klassisk sprogligt fag. Det var derfor, det var 
sjovt at studere. Tingene havde sammen-
hæng, selv om det ikke umiddelbart så sådan 
ud.   
    Når man gennemgik fortællingen om 
edens have og de to første mennesker, der 
trodsede Guds plan og som straf blev smidt 
ud af paradiset, nøgne og dødelige, klingede 
C.V. Jørgensens geniale digt Liv og Lys med 
i baghovedet:  

 
Vi er skind & ben 
Vi er drømme lagt på is 
Vi er det tabte paradis 
Vi er skind & ben 
 
    Jeg tror ikke, de forskellige lektorer var 
klar over rockens betydning for os studenter, 
for de hørte stort set kun klassisk musik. Det 
var der også nogle af studenterne, som gjor-
de. Ikke fordi rock ikke var godt, men fordi 
klassisk musik var finere og mere i overens-
stemmelse med faget og fordi lærerne nu en-
gang hørte det.  
    Men det var rocken, som var den grund-
læggende sound. Der skete nemlig noget med 
teologien, når rocken swingede. Det gav den 
bibelske tekst et andet sprogleje samtidig 
med, at den tunge og konstante beat gav or-
dene krop og volumen. Man sad bogstaveligt 
og holdt en firetakter med den høje fod sam-
tidig med man med den venstre trådte slagen 
under fode og kylede Adam og Eva ud af ha-
ven. Og man vidste med sig selv, at det para-
dis, de forlod, er de drømme, der nu lægger 
os på is, og som man selv er gjort af.  
    Det var en kølig erkendelse, men fedt og 
livsbekræftende. For som Adams ulydighed 
fik et menneskeligt håb i Jesu lydighed, såle-
des sluttede og omsluttede C.V. Jørgensens 
digt mennesket med det alfa og omega, som 
kun findes i den kristne grundfortælling og 

Tekst: 
Anders Kjærsig  
Sognepræst i Nr. 
Søby 

Rock’n Roll Animal 



som giver udtryk for, at døden og mørket ik-
ke er livets sidste horisont: 
 
Vi er et & alt 
Vi er nøgne vi er små 
Vi er dem ingen tænker på 
Vi er et & alt 
 
    Denne blanding af rock og teologi, af nyt 
og gammelt, kropslighed og ånd er det para-
digme, som min generation af teologer er 
gjort af. Det var derfor, vi havde det svært, 
da vi som vordende præster pludselig skulle 
til at skifte rockpoesien ud med salmebogen. 
Kirkens musik var mere eller mindre frem-
med gods for os. Vi kendte selvfølgelig den 
dogmatik og den historie, som kirken og sal-
merne bygger på, men vi var ikke opdraget 
med det og gik ikke i kirke mens vi læste. 
Det havde vi af gode grunde ikke tid til, fordi 
vi var til koncert lørdag aften. Det er bl.a. 
derfor, at unge præster er nød til at gå på ef-
teruddannelse, så vi kan lære det, vi ikke lær-
te, mens vi læste.   
    Det første fag, vi skulle til eksamen i, var 
bibelkundskab. Her fik vi fortalt, hvad de 
forskellige bøger i det gamle testamente hed-
der og hvornår de er skrevet. Første Mosebog 
hedder Genesis og det gav et spjæt i flere af 
os, da vi hørte det. For Genesis forbandt vi 
ikke med biblen men med et engelsk band, 
der spillede symfonisk rock og som tekst-
mæssig havde flere paralleller til biblen. Men 

vi viste ikke, at Genesis oprindeligt var nav-
net på Første Mosebog, det vil sige begyndel-
sen på historien, det første ord og den første 
lyd eller det oprindelige ord og den oprinde-
lige lyd.  
    Dette var i sig selv en begyndelse, som 
ville noget, for vi havde kun læst et halvt år 
og havde allerede erfaret, at selv i rocken 
kunne man finde teologi. Vi indså tidligt, at 
bibelen var den store kode ikke kun til littera-
tur men også til rockpoesi. Northrop Fryes 
havde ikke levet forgæves. Skulle man forstå 
Genesis´ femogtyve minutter lange nummer 
Supper´s Ready, var man altså nød til først at 
se på de betydninger, som er på spil i den 
kristne nadver. Her fik man koderne, der 
kunne løse den gåde, som Supper´s Ready 
gav udtryk for.  
    Et band, der fik et comeback under min 
studie tid, var The Doors. Det skyldtes flere 
grunde. Dels en genindspilning af master-
bånd til cd, dels på grund af filmen om The 
Doors og endelig den danske lyriker og an-
melder Bo Green Jensens oversættelse af Jim 
Morrisons tekster.  
    Enhver, der kender Morrisons lyrik, ved, 
at det er et syret og gådefuldt univers at fær-
des i. Her beskrives de sider af mennesket, 
som får det til at søge helt ud på grænsen af 
tilværelsen og trodse selv det, der per defini-
tion er menneskets begrænsning - smerten og 
døden. The End er et eksempel på det, Break 
On Through To The Other Side et andet.  



    Morrisons univers ligner Tom Kristensens. 
Tænk blot på Ole Jastrau, hovedpersonen i 
romanen Hærværk; han har flere berørings-
punkter med hovedpersonen i Morrisons ly-
rik. Begge tegner konturerne af et menneske, 
der i sin søgning efter det levende, det ægte 
og nærværende, ender med ensomhed og op-
løsning. Og hos begge gælder det, at der er 
en nær forbindelse mellem forfatter og forfat-
terskab; Morrisons tekster er Morrison selv 
og Kristensens tekster er Kristensen selv.  
    I dette billede fremtræder de begge som 
typologier på Kristus, som skikkelser, der 
hver på sin måde indskriver sig i en evange-
lisk ramme. Hos Jim Morrison både ser og 
hører man det. Man ser det i det sproglige og 
symbolske landskab, som teksterne udgør og 
de referencer, der er til det bibelske sprog, til 
ørken og slanger og dæmoner, og man hører 
det i Morrisons blanding af kontemplativ tale 
og messen blandet med ekstatiske udbrud og 
skrig. Det er smerte, som vil noget og som 
var nærværende og til at tage at føle på for en 
flok unge teologistuderende, og som gav os 
et sprog, der fik de gamle bibelske formler til 
at lyse og skinne. 
    Som bosat i Århus var man selvfølgelig til 
TV2 koncert og havde også flere af deres 
cd’er. Steffen Brandts tekster om kærlighe-
den gjorde det klart, at parforholdet på ingen 
måder var en let sag. Man vidste nemlig ikke, 
hvem man elskede, fordi der var alt for man-
ge muligheder.  
   Forelskelse blev til forførelse og gjorde 
parforholdet og ægteskabet problematisk. 

Brudgommen var ikke længere ham, man 
skulle giftes med, men derimod ham som sad 
nede bagest i kirken og lignede en figur i en 
kærlighedsroman, man så inderligt ønskede 
at være hovedperson i. Det var de store 
drømme, der skulle realiseres.  
    I Brandts tekster fornemmer man, hvordan 
den evige søgen efter den eneste ene, den 
store forelskelse, udvander kærligheden, så 
man efterhånden kun kan forstå parforholdet 
som noget momentant og flygtigt, som en 
stemning. En stemning, der er parameteret 
for kærlighedens lykke og som gør det svært 
at tale om et ægteskab til døden skiller. 
    I lyset af Brandts tekster kunne man med 
ét bedre forstå Paulus’ tale om kærligheden 
som forudsætning for alt, men vel og mærke 
en kærlighed, der ikke kun er brændende og 
lidenskabelig, her og nu, men er langmodig 
og overbærende og derfor tilgiver frem for at 
smække med døren og skride. Kærligheden 
er nemlig mere kompleks end som så og kan 
ikke reduceres til blot at være en momentan 
stemning - den har også udstrækning og va-
righed. Det kunne gode gamle Paulus lære 
os.  
    I dette forhold mellem Brandts diagnose af 
tidens parforhold og så Paulus’ tale om kær-
ligheden mødte vi studenter den kristne for-
kyndelse i et sprog, som var en del af den 
verden, vi selv færdedes i.  
    Men er det stadig sådan?  - De fleste af os 
er præster i dag. Nogle har lagt rocken fra sig 
og nøjes nu med salmebogen og det er synd. 
Ikke for salmebogen og heller ikke for rock-
en måske heller ikke for præsten, det ved 
præsten bedst selv, men det er synd for det 
teologiske sprog, at det ikke blandes med de 
ord og den form, som er tidens rytme. Det er 
måske kun som student, man har lov til at 
være vild og voldsom og blande tingene sam-
men for om muligt at få tingene til at hænge 
sammen. Jeg ved det ikke. Hvad siger den 
nye kirkeminister?  
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Linse suppe med Naanbrød 

Jeg hader at smide mad ud. 
af Finn Ekelund                               

2 løg 
4 hvidløg 
Olie til stegning 
3 dl. røde linser 
4 tsk. Stødt spidskommen 
2 spsk. tomatpuré 
2 spsk. reven ingefær 
2 ltr. grøntsagsbouillon 
Salt 
Saft af 2 limefrugter 
 
Til servering 
Et lille bundt frisk koriander 
6 cm frisk ingefær 
2 røde chilier 
Strimler af gulerod 
Evt basilikum 
 
Tilbehør  
Naanbrød 

1. Pil og hak løg og hvidløg 
fint. Opvarm en stor gryde 
med olie og steg løgene ved 
middelvarme så de ikke 
tager farve. 2. Skyl linserne 
og kom dem i gryden med 
spidskommen, tomatpuré, 
ingefær og bouillon. Lad 
suppen småkoge i 20 - 25 
min. 3. Blend suppen med 
en stavblender direkte i gry-
den og smag til med salt og 
limesaft. 4. anrettes i skål 
som her med strimler af 
gulerod og basilikum. 

Linsesuppe 

25 g gær 
2 dl. lunkent/varmt vand eller mælk 
1  æg 
1 dl afvandet yoghurt  
lidt olivenolie 
1 tsk. salt 
1-2 tsk. sukker 
500-600g hvedemel 
 
Gæren opløses i det lune vand (ell. mælk) 
Det øvrige tilsættes. Hold en smule mel tilbage, så dejen får den 
rette konsistens. 
Ælt godt. 
Dejen skal være smidig og ikke klæbrig. 
Lad dejen hæve til dobbelt størrelse. 
del dejen i 8 kugler. Form dem runde i hånden med f.eks. kori-
ander, hvidløg eller andre krydderurter. 
De kan fint hæve lidt igen.... 
Rul 1-2 stykker flade ad gangen med en kagerulle og bag straks 
på en tør pande ved mellem varme 
Brødene skal have sort-brune pletter.... 

Naanbrød 

Ekstra ting til suppen 

Suppen kan også forvandles til en grøntsagssuppe med rester 
fra køleskabet. Eks: 3 Gulerødder, 3 kartofler, 2 porer, rest pe-
berfrugt, selleri hvidkål etc.  

Velbekomme. 

Foto. Finn Ekelund 



   Bo Thuelunds familie har beskæftiget 

sig med håndværket i flere generationer. 

Farfaren var karetmager med møbelfa-

brik i Veflinge og faren var møbelpol-

strer med egen virksomhed, men der gik 

flere år inden Bo gik i forfædrenes fod-

spor. Bo gik i lære 34 år gammel hos 

møbelpostreren i Svendborg og blev ud-

lært i 1999, hvorefter han startede eget 

firma, hvor det eneste aktiv var hans fars 

gamle symaskine samt en udtalt sans for 

kvalitet. 

    Netop kvalitet har været nøgleordet i 

Bos virke, og i dag har virksomheden to 

ansatte ud over ham selv. Ordrerne kom-

mer i en lind strøm uden anden markeds-

føring end den rosende omtale, som til-

fredse kunder viderebringer i deres net-

værk. Basisomsætningen får virksomhe-

den fra Odense Universitetshospital, som 

tidligere havde egne folk ansat til vedli-

geholdelse af møblementet. Virksomhe-
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Bo Thuelunds værksted 

Nr. Søby Auto/
møbelpolstring fyldte 
15 år d. 31. januar 2014 

Tekst:  Svend Johnsen 

Foto: Finn Ekelund med flere 



dens ry for god kvalitet kommer især fra 

de mange specialopgaver, som er udført 

gennem tiderne. Sidst er en Chevrolet 

Cruze fra 2011 blev valgt til Danmarks 

flotteste interiør af motorbladet Vmax på 

grund af et læderinteriør udført af virk-
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Nordlys Katedralen 

Falsk pejs med læderkant til Norge Caroline Flemmings bryllupsgave 
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Situation fra receptionen 



Tove og Edvard Kindt-Larsens  kaminstol 

Kage leveret af medarbejderne til receptionen 

somheden. Til arbejdet medgik der næ-

sten 50 kvadratmeter læder. 

   En bryllupsgave til Caroline Flemming 

var en puf, som blev betrukket i Nr. Søby 

med zebraskind. Der skulle to zebraer til, 

som familien selv havde skudt i Afrika. 

    Nordlyskatedralen i Alta i Nordnorge 

har håndviklede lædergelændere ved al-

teret, som Bo er mester for, og da Café 

Norden ved Storkespringvandet i Køben-

havn fik lavet en kunstig pejs i læder 

blev en lignende eksporteret til Norge. 

    En ny spændende opgave for en kunde 

i Faaborg venter med restaurering af en 

Tove og Edvard Kindt-Larsen stol 

(Kaminstolen) vurderet i sin nuværende 
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forfatning af Bruun Rasmussen Kunstak-

tioner til mere end kr. 50.000. Restaure-

ringen skal udføres med de samme mate-

rialer, som var anvendt, da stolen blev 

fremstillet i 1938, og når den type opga-

ver bliver udført, får kunden samtidigt en 

CD-ROM, hvor hele processen bliver do-

kumenteret. 

    Den seneste hædersbevisning, som bli-

ver tildelt Bo, er udnævnelse til Skueme-

ster, hvor han vil indgå i et team, der skal 

bedømme svendeprøver inden for faget. 

    Kunder, venner og familie deltog i et 

velbesøgt jubilæum, som blev afholdt på 

virksomhedens adresse i Nr. Søby d. 31. 

januar. 
 



 den og har haft bestyrelsesposter både som 
kasserer og ansvarlig for udbringning af Fæl-
led Bladet. 
     Inge og Jens blev gift d. 27. marts 1989, 
så mosefolket kan se frem til et eftergilde til 
foråret. 
     Inge holdt åbent hus på 50 års dagen hos 
Hedvig i Salen, hvor et talstærkt fremmøde 
og et bugnende gavebord viste, at mange 
ønskede at være med til at fejre hende.. 

 
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 

    Inge blev født d. 13. december 1963 i 
hjemmet på Nr. Søby Mark som den yngste 
af fire søskende. 
    Palleshave Friskole fik ansvaret for indlæ-
ringen de første syv år, hvorefter Inge tog tre 
år på Hjemly Fri- og Efterskole, hvor man 
kunne tage 10. klasses eksamen. 
     Efter nogle år som ung pige i huset gik 
turen til Ipswich i England som Au Pair for 
at forbedre engelskkundskaberne, for Inge 
havde altid haft en forkærlighed for sproget. 
     Efter hjemkomsten begyndte Inge på en 
handelsuddannelse på Tietgenskolen og i 
1985 købte Jens og Inge Thuehuset, Mosevej 
10. Huset har undergået flere ombygninger 
og senest er ”Frandsens tømmerhal” blevet 
opført på den anden side af Mosevej. 
     Inge har bl.a. været ansat i Post Danmark 
og ledet en skobutik i Rosengårdscentret. Fra 
2013 har hun ladet Sdr. Nærå bageri nyde 
godt af sin stabile arbejdskraft. 
     Inge har været et trofast medlem af Fælle-

Tekst: Svend Johnsen 
Foto: Peter Albrekt 

Inge Frandsen rundede 
et skarpt hjørne 



 

    Den 22. november flyttede kaliningrad-
janske Elena ind på Freltoftevej 31, hvor hun 
danner par med Kris Larsen på Sandbergs 
gård. Den 35 årige Elena fortæller herunder 
på opfordring om sit liv og baggrund til Fæl-
ledbladet. 
     Elena er født i havnebyen Kaliningrad 
med adgang til Østersøen gennem Pregol flo-
den. Mod nord ligger Litauen og mod syd 
Polen. Den del af Rusland, hvor Kaliningrad 
ligger, har været erobret af skiftende magtha-
vere gennem historien. Senest af Tyskland til 
og med 2. verdenskrig, hvor byen blev kaldt 
Königsberg og var en del af Østpreussen. 
     Elenas forældre boede i en lejlighed sam-
men med bedsteforældrene på fars side. Ele-
na blev født mens forældrene begge stadig 
læste til skibsingeniører på universitetet. Så 
det var mest bedsteforældrene der passede 
lille Elena. Bedstemor havde et grand piano 
(flygel), men Elena fik ikke lært at spille. 
    Hun fortæller, at der er en russisk talemåde 
der lyder; " Elefanten har trådt på dit øre," 
hvilket betyder, at man har svært ved at høre 
om toner er rigtige eller forkerte i en skala. 
Så elefanten havde altså trådt på Elenas ører. 
    Da Elena var lille ville/kunne hun ikke tale 
som andre børn. Hun blev som 4 årig sendt 
til dans, for på den måde måske at løsne op 
for stemmebåndene. Det virkede, for herefter 
begyndte hun at tale i hele sætninger. Siden 
har hun været en rigtig snakkemaskine efter 

eget udsagn, og hun elsker stadigvæk at dan-
se. 
    I Rusland går man i folkeskolen i 11 år og 
man har ikke som i Danmark gymnasier. 
I stedet fungerer skolen som tidligere i Dan-
mark, hvor man kunne komme i mellemsko-
len fra 5. klasse, hvis man ønskede mere teo-
retiske uddannelser. Så Elena kom i mellem-
skole og hun valgte fysik, matematik og en-
gelsk på højt niveau. 
    Da Elena er 10 år får hun en lillebror, men 
forældrenes ægteskab opløses også. Faren er 
egentlig mere en kunstnertype end en ingeni-
ørtype og de skilles som venner. Moren bli-
ver i lejligheden men nu er økonomien blevet 
mere anstrengt hos familien. 
     Elenas mor tilskyndede meget Elena til at 
dygtiggøre sig med uddannelse. Både for 
hendes egen skyld men også for, at hun så 
bedre kunne bidrage til familiens underhold. 
Elena fortsætter uddannelse på universitet 
med speciale i engelsk og økonomi. 
    Elena tjener lidt ved at undervise i engelsk 
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Tekst og fotos: 
Åge Spejlborg 

Elena 

Elena og Kris foran deres hus 



samtidig med at hun læser på universitetet og 
bidrager dermed til familiens økonomi i de 
svære tider i Sovjet. De nyder også godt af 
bedsteforældrenes kolonihave, hvor de dyr-
ker køkkenurter, kål, kartofler og meget an-
det. 
    Hvis man var flittig og dygtig på universi-
tetet, kunne man få lov at ansøge om studie-
ophold i udlandet. 
    Elena var heldig og kom til USA for at 
studere i 7 måneder. Derovre valgte Elena at 
læse amerikansk historie og psykologi, fag 
som hun ikke kunne få derhjemme. Og, som 
hun sagde, engelsk kunne hun jo godt.  Elena 
havde det godt hos den familie, hun boede 
hos. De tilbød endog at adoptere hende. Fa-
milien var i øvrigt mormoner og Elena rus-
sisk ortodoks katolik. Derved lærte begge 
parter om hinandens religion og kultur. 
    Hjemme igen fik Elena nogle sekretær- og 

tolkeopgaver i en filial af et dansk rederi ef-
ter anbefaling fra hendes engelsklærer. Dette 
stod på de sidste to år på universitetet og 
frem. 
    Rederiets primære opgave var færgesejlads 
mellem Kaliningrad, Kiel og Århus. Rederiet 
blev imidlertid købt af nogle estere og blev 
senere lukket. Elena fik herefter arbejde i et 
russisk, statsejet rederi, men lønnen var ikke 
så god. Her var valutaen også rubler og ikke 
US dollar som på den tidligere arbejdsplads. 
    Elena er på dette tidspunkt 22 år gammel, 
og sammen med en gammel ven arbejder hun 
med planer om at åbne en butik. Varesorti-
mentet skal indeholde tøj, sko og rygsække 
m.m. som importeres fra Skt. Petersborg. 
Som iværksættere og pionerer låner de penge 
til at starte butikken. De har butikken i ca. 6 
år og erfarer, at det ingen guldgrube er og at 
de lavede strategiske fejl, som Elena siger. 
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Elena og Kris sammen med Laura 



    Elena får et nyt administrativt job på en 
chokoladefabrik, som var ejet af hollændere 
og amerikanere. 
    Efter 3 år begyndte Elena efter eget ud-
sagn at kede sig, så hun fandt sig et nyt job 
hos et dansk firma Derby-Caravell der hand-
lede med industrikølemaskiner. Elena trives i 
det danske firma. Hun kommer nu første 
gang til Danmark på kursus i firmaet hoved-
kvarter i Jylland. Tilbage i Kaliningrad er 
Elena med til at opbygge firmaets logistik- 
og distributionsafdeling. Hun bliver senere 
ansvarlig for HR-afdelingen. Elena møder 
også en dansk ingeniør som hun bliver kære-
ste med. 
    I 2007, ca. 2 år efter blev firmaet overtaget 
af en brasiliansk konkurrent. 
    Det medførte en anden kultur i firmaet 
hvor løn og arbejdstidsregler blev tilsidesat. 
Elenas kæreste blev fyret og nogle måneder 
derefter sagde Elena sit job op. I dag er fir-

maet flyttet til Brasilien. 
    Det var ikke let at få arbejde for Elenas 
kæreste i Kaliningrad. Derfor prøvede de og-
så at tilbyde sig som duo til arbejdsgivere 
som en pakkeløsning med hver deres kompe-
tencer. Dog havde Elena på dette tidspunkt 
lidt tolkearbejde for et bureau samt undervis-
ning i engelsk. 
    Da de ikke kunne få arbejde i Rusland be-
slutter de at rejse til Danmark, hvor de bo-
sætter sig i nærheden af Års. Livet begynder 
heller ikke så let i Danmark, der er finanskri-
se og tilmed har Elena besvær med at få sine 
uddannelsespapirer godkendt i Danmark og 
hendes danske sprog var ikke godt nok. Hun 
får dog lidt tolkearbejde via vikarbureau men 
højst 30 timer på en måned. Da hun ikke 
kunne få fuldtidsjob beslutter Elena sig for at 
forbedre sit danske med intensiv undervis-
ning på udlændingeskole og VUC, hvor hun 
tager 10. kl. i dansk. 



    Elena får herefter adgang til handelsskole 
og starter på kontoruddannelse med speciale i 
økonomi og regnskab. Under dette forløb 
kommer hun i praktik hos en virksomhed, 
som laver teknologisk udstyr til fødevarein-
dustrien. 
    Her var arbejdsklimaet ikke optimalt, 
grundet en forfængelig, selvhøjtidelig direk-
tør, der desværre også var ejer af firmaet. 
Elena fortæller, at der var 12 ansatte i firma-
et, da hun startede, men efter et halvt år var 
der kun tre af de oprindelige tilbage. Elena 
får også mulighed for at skifte praktikvirk-
somhed og kommer til et nyt firma i området 
samtidig med at hun og manden går fra hin-
anden. Det nye firma producerede sorterings-
systemer til postvæsenet. Her færdiggør Ele-
na sin 2 årige voksenelevuddannelse. 
    Elena mener ikke jeg skal skrive så meget 
og detaljeret om kæresteforhold så jeg nøjes 
så med at skrive at Elena får kontakt med 
Kris fra Freltofte, de bliver weekendkærester 
og nu heltidskærester da Elena flytter ind hos 
Kris 22. november 2013. 
    I vor samtale kommer vi også ind på for-
domme og forskelle på dansk og russisk kul-
tur. 

    Elena synes, vi har mange og smukke kir-
ker, men undrer sig over at vi bruger dem på 
en overfladisk måde. F.eks. mener hun, det er 
forkert at blive kirkeligt viet, hvis man ikke 
er rigtig troende. 
Jeg praler lidt med, at vi har en klog dron-
ning og Elena tilføjer, at hun godt kan li' hen-
des taler men at dronning Elisabeth også er 
klog. 
    Jeg lufter de danske fordomme med, at 
russere drikker vodka umådeholdent. Elena 
er derimod overrasket over, hvor meget øl 
danske forretningsmænd drikker og mener at 
russere nok har en mere kultiveret drikkekul-
tur. 
    Hun fortæller, at når man skåler i Rusland 
har det altid et formål. Fx. 1.for værten, 2.for 
forældre 3. for de som ikke kunne komme, 4. 
for damerne osv... Hun fortæller også, at det 
er nærmest utænkeligt at damer skænker op 
for sig selv. 
    Elena elsker at danse og håber at få Kris 
med til dans i fremtiden. Hun holder også af 
at svømme og spille badminton. Hendes 
kunstneriske side afspejles i smykker af glas-
perler og træ. Hun kan godt li' dansk littera-
tur men læser også gerne engelsk og selvføl-
gelig russisk litteratur. 
    Elena holder meget af Kaliningrad og viser 
mig billeder fra byen. Bl.a. det hus, hvor den 
berømte tyske filosof Immanuel Kant boede. 
Fortæller også at Kant havde udarbejdet en 
tese, hvor det fremgik, at det perfekte antal 
personer til et selskab er seks! 
    Den 30. dec. kl. 16.14 fødte Elena en vel-
skabt pige på 3300g/51cm. Hun skal hedde: 
Laura Golovina Larsen. Hvilket er efternav-
nene på både Kris og Elena. Begge forældre 
har ventet i mange år på at blive forfremmet 
til forældre og nyder nu hver dag med deres 
lille kønne pige. Til sommer kører de sam-
men med familien Larsen på feriebesøg hos 
Elenas familie i Kaliningrad. 
    Hermed tak til Elena og velkommen til 
Freltofte. 



    Solen skinner formentlig, når foråret tradi-
tionen tro vækker os fra at ligge under en 
vintertung dyne af skyer. Vinteren har (så 
vidt vides, eftersom februar ikke er løbet af 
stabelen da linjerne her indtastes) været 
usædvanligt mild. Derfor har det også været 
muligt at forårsklargøre haven så tidligt som 
i januar. Ukrudt, der af uransagelige årsager 
har valgt at have vækstsæson i december og 
januar, er fjernet. Det giver et godt forspring 
inden forårets lunere vejr sætter gang i foto-
syntese og lidt mere årstidspassende vækst 
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Tekst og fotos:  
Morten Albek 

Forår og frø til haven 

Magnolia i  foråret 



hos de planter vi gerne vil have i haven. 
    Vinteren er brugt på at se masser af have-
videoer på computeren (DR har et udmærket 
arkiv bl.a.) læse havebøger og blade (og 
drømme om sommer), og bestille nye frø til 
den kommende sæson. Så kan vi glæde os 
lidt mere, mens vi venter på mildere vinde.  

    I efteråret høstede vi egne frø fra den me-
get smukke blå snerle, som varmt kan anbe-
fales. Men pas en anelse på med omgangen 

Pragtsnerle 

Snerler og forårsblomster i krukker i maj 



Frøposer fra England 

med planten, og især frøene fra den, da de er 
lidt giftige. Almindelig håndvask efter arbej-
det klarer dog nemt frisag for mavepine, som 
vist er det værste der kan ske, hvis man spi-
ser en håndmad eller andet med uvaskede 
hænder. Så er det sagt. 
    Du kan forspire pragtsnerle indendørs fra 
februar til april, i drivhus fra engang i april, 
eller direkte på friland i maj. Forspiring inde 
giver en længere sæson end senere spiring 
ude. 
Iblødsætning i vand natten over før såning 
fremmer spireevnen hos frøet. Tryk derefter 
frøene let ned i gennemvandet jord, dæk med 
et tyndt lag jord og vand efter. Hold jorden 
fugtig indtil frøene begynder at spire. 
    Den blå Pragtsnerle er en meget frodig 
slyngplante, som jeg binder op på et stativ af 
bambuspinde i en krukke. På en god sommer 
kan den snildt blive 3-4 meter lang. Blom-
sterne åbner sig om morgenen og lever kun 
en  enkel t  dag  knap og  nap.  
    Men næste morgen afløses de afblomstre-
de blomster af masser af nye friske blomster, 
så hver dag kan man stå op og glæde sig til 
det. Derfor sortsnavnet 'Morning Glory'.  

    Pragtsnerle trives bedst i fuld sol og vil 
vise flest blomster når der er masser af lys. 
Snerlen skal have rigeligt med vand og gødes 
jævnligt. Blomstringen fortsætter til langt ind 
i efteråret, indtil den første frost. Frøene kan 
tages fra de tørre frøstande, som de nemt 
drysser ud af når de er modnet nok i efteråret. 
Er frøstanden ikke tør nok til at frøene drys-
ser frivilligt ud, er det for tidligt at tage dem. 
De tåler ikke frost, så der skal indsamles og 
overvintres frø frostfrit og tørt, eller købes 
nye næste år. 
    Den nyetablerede del af haven, som er an-
lagt i klassisk engelsk stil med grusstier og 
symmetrisk opbyggede gangarealer og bede, 
mangler endnu lidt planter til de forskellige 
bede. Selv om mange stauder blev omfordelt 
og genbrugt i efteråret. Nu er de rektangulæ-
re bede delt op efter farver, og der er plads til 
at afprøve nogle nye sommerblomster. En-
gelske sorter er bestilt hjem i vinterens løb, 
og det er ikke nævneværdigt dyrere end an-
dre frøposer. Forsendelsen er billig, da frøpo-
ser ikke fylder eller vejer noget af betydning. 
Go’ frø-jagt på Internettet eller i havecentre-
ne.  
    Du kan i øvrigt følge haven på  
    www.haven-i-freltofte.com  
 
 



 

I lyst og nød.  
Hun havde tænkt på det der med at lade sig 
vælge ind i et eller andet råd eller nævn.  Det 
var jo nemt nu om dage, hvor man søgte ild-
sjæle til alt mellem himmel og jord på grund 
af besparelser, som kom oppe fra.  Først luk-
ker man ned, skiller sig af med folk, folk som 
har svært ved at gøre vrøvl, for man har skre-
vet under på at være loyal i lyst og nød.  Ikke 
så sært at der er brug for terapi og wellness-

kurser, når det eneste man må, er at have ma-
reridt om natten over alt det, der burde være 
sagt og gjort – mens tid var. 
Men – havde hun tænkt – når sjælen så er 
gennemrenset! (og det er en dyr proces) - så 
er det, man kan genopstå som ildsjæl, fakkel-
bærer – og man må med den kommunale vel-
vilje som en lysende sol over sit hoved helt 
gratis forsøge at udbedre skaderne, fra før 
man så lyset. Ja, der falder måske oven i kø-
bet penge af til et par frimærker. 
Hun havde virkelig tænkt meget over det – 
ILDSJÆLE og FAKKELBÆRERE havde 
altid været der. Nu var begrebet bare genop-
stået som en del af det kommunale system; 
de havde taget patent på ildsjæle bl.a. ved at 
kalde dem ”råd og nævn”. Hun havde endnu 
ikke set lyset! 

Tekst: 
Hanne  
Christensen og 
Aase Reffstrup 

Aase Reffstrup 
 
Mens nytårsraketterne steg til vejrs d. 31. 
december 2013, kunne Aase Reffstrup fejre 
sin 90-års fødselsdag. Som raketterne er Aa-
se bragende flot, farverig og festlig, men så 
holder analogien ikke længere, for Aase er 
langtidsholdbar og vedholdende med alt, 
hvad hun foretager sig. Aase er født i Nr. 
Søby og opvokset i landsbyens telefoncen-
tral, og på mange måder er hun blevet lokal-
områdets kollektive hukommelse. Ingen ken-
der indbyggerne, historien og udviklingen 
bedre end hun, og hun har i mange sammen-
hænge beskrevet den såvel i foredrag som i 
forskellige udgivelser.  
Udviklingen har medført mange dramatiske 

forandringer, og Aase har beskrevet det bl.a. 
som fast skribent i Skulderbladet, der udgi-
ves i Nr. Søby. Som leder af Lokalhistorisk 
arkiv i Nr. Søby har hun sørget for en grun-
dig dokumentation, og hendes nu afdøde 
mand Knud Reffstrup, der var en ivrig ama-
tørfotograf, har produceret billemateriale af 
samme udvikling. 
Jeg tror ikke, at Aase har set udviklingen 
som noget meget positivt, men hun har be-
skrevet den usentimentalt og med en klar 
fornemmelse af, at den er og har været uaf-
vendelig. Det er naturligvis vemodigt, når en 
landsby mister telefoncentral, biograf, post-
kontor, brugsforening og listen er lang, men 
så er der til gengæld altid brug for, at menne-
sker kan se sig selv som en del af et fælles-
skab, og her har Aase sammen med andre 
stærke kvinder i lokalområdet været bærende 
kræfter i at bevare det lokale sammenhold 
ved at initiere og fastholde en lang række 
lokale traditioner. Der er meget få områder, 
hvor fællesskabet står så stærkt som i Nr. 
Søby. 
Fælleden og Fælled Bladet ønsker tillykke og 
siger tak for de artikler, vi har fået lov til at 
bringe i bladet. 

Tekst:  
Svend Johnsen 
Foto: 

Peter Albrekt 
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   I mørkningen søndag d. 1. dec. blev jule-
træet på Freltofte Gadekær tændt under fest-
lige former. 
Mange borgere fra byen og omegn var mødt 
op på pladsen, da lysene blev tændt. 
    Hans Tophøj Bork havde til lejligheden 
forfattet et passende kvad, som bidrog til den 
gode stemning, og som blev afsunget med 

stor begejstring. Bagefter kunne man læske 
sig med både portvin og bitre dramme. Også 
mere fast føde i form af kager og snacks blev 
tilbudt, og der var god afsætning. 
    Tak til Inge og Niels Jørgensen, Søsted, 
som har sponsoreret træet, og til Knud Hen-
riksen, som har sørget for strømforsyning. 

 

Set og sket  Tekst og fotos: Åge Spejlborg Hansen 

Juletræet på gadekæret tændtes 

Juletræet er tændt En lille en til halsen er godt på en kold 1. 
decemberdag 

Opslagstavle i Freltofte City 

    Måske er der nogle, der har bemærket den 
fine opslagstavle, der er opstillet i vejkrydset 
Freltoftevej/Mosevej.  
    Håber at folk vil tage godt imod initiativet 
og bruge den. Her kan man udveksle nyhe-
der, tilbyde ting og sager fra egen overflod, 
efterlyse ting og behov. Invitere til åbent hus 
eller have. Søge efter ligestillede til sport/
motion/skak/barnepasning/fælleskørsel-
indkøb o.m.m. 
    Den flotte tavle er designet og bygget af 
Vagn Aaberg kraftig bistået på det kreative 
plan af hustruen Lone. 
 Vagn og Jørgen efter veludført arbejde 
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Fælledens hjemmeside 

 
 
 
Det er bestyrelsens agt, at hjemmesiden i 
højere grad end hidtil skal være bedre opda-
teret med mere nutidigt og relevant materia-
le. I årets løb er der, som tidligere omtalt, 
lagt låne- og videnbaser ind til fri afbenyt-
telse. Her sidst på året har Vagn Aaberg 
ligeledes lagt et par små videoer ind. Kig 
ind og bliv inspireret til måske selv at bi-
drage med materiale og ideer.  
Webmaster er Morten Albek og hans mail-
adresse er:  
albekbonsai@gmail.com  

Bygge aktivitet 

    Hos Bjarne Bertelsen på ejendommen Freltoftevej 5 nær Bygrusgraven er et større ombyg-
nings- og moderniseringsprojekt under udførelse. 
    Dejligt at der er husejere, der vedligeholder deres huse og dermed bidrager til områdets 
status og forskønnelse. 

Bjarne foran sit renoveringsprojekt 
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Faaborg-Midtfyn Kommune har projekteret 
anlæggelse af fremtidig cykelsti på Freltofte-
vej fra byen og til Eskevej, hvor den forbin-
des til eksisterende cykelsti. 
    Cykelstien starter ved Freltoftevej 7. Fra 
Freltoftevej 7 over bækken og hen til Freltof-
tevej 13 etableres stiplede linier i begge vej-
sider i lighed med det sidste stykke af Langa-

gergyden op mod Albanivej. 
    4 lodsejere må afgive jord til cykelstien. 
Mette Kaagh fra Faaborg-Midtfyn Kommune 
oplyser, at cykelstien kan tages i brug sidst 
på året, hvis alt går som planlagt. 
    Forhåbentlig kan alle glæde sig over, at en 
cykelsti vil gøre Freltofte mere attraktiv for 
tilflyttere og børnefamilier. 

Cykelsti 

 

Set og sket  Tekst og fotos: Åge Spejlborg Hansen 

Her etableres der cykelsti 
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    Det var dog en frygtelig påstand, kan det 

virkelig passe? Tja, hvis det, som jeg i det 
følgende fremfører til mit forsvar, er sandt, 
så gælder det samme for dig, kære læser.  
    Ude på landet, hvor en stor del af os bor, 
er vi omgivet af mennesker, som vi i hvert 
fald for de flestes vedkommende ved hvem 
er. I de store byer er det mere usædvanligt, at 
folk ved hvem alle naboerne er – for slet ikke 
at tale om, at de kender hinanden. Antropolo-
gen Gregory Bateson bemærkede et sted, at 
folk i landsbyer møder mere forskellighed 
end folk i storbyen. I landsbyen er man på en 
måde tvunget til at være sammen med dem, 

der nu engang er der, uanset hvor anderledes 
de er.  
    I storbyen vælger man typisk at bo og væ-
re sammen med mennesker, der ligner én 
selv. Nu var det selvfølgelig noget, han be-
mærkede før internettet, facebook og de an-
dre sociale medier. Men hvis vi kan lade væ-
re med at nøjes med de virtuelle fællesskaber 
og vende os mod de mennesker, der bor 
rundt omkring os. Så kan vi stadig høste for-
delene ved at bo på landet. For der er forskel 
på at kende hinanden og så bare at vide hvem 
hinanden er.  
    De mennesker, vi kender – altså virkelig 
kender, ved vi noget om. Noget der får dem 
til at stikke op af menneskehavet som øer. Ja, 
vores allernærmeste er vel ligefrem kontinen-
ter.  
    Almindelige mennesker – hr. og fru Dan-
mark, de dér gennemsnitlige nogen med 1,7 
børn, lidt mere end 1 bil og en mellemstor 
TV-pakke – er naturligvis en illusion. Ud fra 
et statistisk synspunkt må verden være fuld 
af almindelige mennesker. Og der er da også 
en vis tryghed i at de mennesker, der omgi-
ver os, er almindelige. Altså almindelige som 
i normale – helt almindelige, normale men-
nesker, der opfører sig ordentligt og forudsi-
geligt, kører i højre side af vejen, vander 
blomster, betaler skat og smører madpakker. 
Men apropos madpakker, så er der jo også 
noget lidt kedeligt, leverpostejsagtigt ved det 
almindelige. 
     Jeg har været så heldig at bo i Freltofte 
samtidigt med én af landsbyens meget ual-
mindelige skikkelser, gårdejer Peter Slum-
strup Jensen – i daglig tale bare Slumstrup. 
Da vi i sin tid kom til byen, var hans vel-
magtsdage for længst forbi, den tidligere 
mønstergård nærmede sig ruinstatus, og hans 
dyrehold var allerede dengang stærkt på re-
tur. Meget kunne man sige om Slumstrup – 
og meget blev sagt – men almindelig var han 

Jeg kender ingen al-
mindelige mennesker 

Tekst:  
Hans Tophøj 
Bork 



i hvert fald ikke. Det var ikke let at komme 
ind på livet af den gamle, og i hvert fald for-
talte han ikke gerne om sig selv. Ved at spør-
ge os for rundt omkring kunne vi nok komme 
til at vide en del om manden, men rigtig at 
kende ham nåede vi ikke. 
     Da vi flyttede ind i den nedlagte brugsfor-
ening i 1993, var der, hvad vi den gang op-
fattede som ældre mennesker i nogle af nabo-
husene. Og ikke bare var de halv- eller hel-
gamle, de var også såre almindelige, syntes 
vi den gang. Vi kendte dem jo ikke. Else og 
Aage overfor, Else og Gunner ved siden af, 
og Ove ’Købmand’ på den nærmeste gård. 
Men med tiden kom vi tættere på hinanden, 
lånte ting hos hinanden, gjorde hinanden tje-
nester, og fik først og fremmest tid og lejlig-
hed til at tale sammen.  
    Ud af almindeligheden dukkede de mest 
fantastiske mennesker med skæbner og 
drømme, glæder og bekymringer, som man 
kunne skrive romaner om. Nu har vi kun 
Gunners ’unge’ kone, Else tilbage. Hun hol-
der skansen, sej som hun er. Der var vist in-
gen, der fik skrevet romanerne om de afdøde, 
men de præster, der begravede dem, fik fol-
det noget af deres særlige og enestående liv 
ud i talerne. 
    Der er en del af mine bysbørn, som jeg ik-
ke kender. Og det er selvfølgelig for dårligt, 
når der nu kun er 100 huse i Stor-Freltofte. 
Ganske vist ved jeg, hvem de fleste er og 
hvor de bor. Men jeg kender ikke alle. Der er 
skæbner imellem, som nok kunne fortjene at 
blive løftet ud af almindeligheden. En del må 
jeg imidlertid nok overlade til andre, til no-
gen der kender dem. 
    Jeg kender i virkeligheden heller ikke ret 
mange af de såkaldt kendte. Selvfølgelig ved 
jeg langt hen ad vejen, hvem de er. Men jeg 
kender dem ikke, og de betyder ikke særlig 
meget for mig. De mennesker, jeg kender, 
ved jeg noget om. Noget der betyder noget 

for mig, fordi det betyder noget for dem.  
    Man kan også se på sagen fra et andet ud-
gangspunkt. Nemlig retssystemets. Hvis man 
bliver spurgt om, hvad man synes straffen for 
en bestemt forseelse bør være, er man tilbøje-
lig til at ville straffe den ukendte, men for-
modet almindelige lovovertræder forholdsvis 
hårdt. Er man derimod lægdommer (nævning 
eller domsmand) i en konkret sag, hvor man 
kommer til at kende de faktiske omstændig-
heder, vil man typisk dømme mildere.  
    Når vi på den måde er mere ufølsomme og 
generaliserende i vores tilgang til almindeli-
ge mennesker, skulle vi måske forsøge at 
komme til at kende mennesker bedre, før vi 
bedømmer dem. Eller måske skal vi ’bare’ 
forestille os, at de mange almindelige menne-
sker i virkeligheden er som dem, vi kender. 
De har også deres gode eller mindre gode 
grunde til at gøre, som de gør.  
    Nu kan det hele godt se ud som blot en leg 
med ord. Og måske er det det, det er. På den 
anden side giver det vel god mening at hæv-
de, at de mennesker, vi kender, ikke bare er 
almindelige. Og på den måde kender vi altså 
ingen almindelige mennesker. 
 



     Den 15. juni kl. 03.00 om natten, går 
starten på Danmarks længste cykelløb for 
motionister. 
    Vi er tre der har tilmeldt sig dette motions-
løb under navnet TEAM ÅRSLEV,  med en 
lidt bævrende hånd. Så nu skal der gang i 
træningen.  
    I den forbindelse har jeg designet noget 
team tøj med lidt sponsorater på. 
   Start Odense Idrætspark - Otterup - Bogen-
se - Strib - Middelfart - Assens - Faaborg - 
Svendborg - Nyborg - Kerteminde - Dalby - 
Messinge - Munkebo - Slut Odense Idræts-
park 
Der vil være 3 checkpoint vi skal passere 
inden for et bestemt tidspunkt. Hvis vi ikke 
når det, så udgår man af løbet. 
Turen skal gennemføres med 24 km. i timen 
incl. pause. 
    Det vil blive en tur, hvor der næsten hele 
vejen rundt vil være kik til vandet  
    Fyen Rundt er også et af verdens ældste 
motionscykelløb. Det startede i 1894. 
    Endnu er det næsten ikke til at cykle langt, 
men på nuværende tidspunkt har jeg da run-
det de 200 km. udendørs og ca. 500 km. på 
Body bike bare for at holde formen lidt ved 
lige. 
    Der bliver helt sikkert mere fortælling fra 
min pen ang. løbet.     
Se mere på  www.fyenrundt.dk 

Fyen Rundt på 333 km. 

Billede sakset fra Fyen Rundt hjemmeside 
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    Den 22. januar døde Si-
gurd Schøtt Hansen, tidlige-
re Søsted. Han blev 89 år. 
    Sigurd er opvokset i Sal-
linge, hvor hans far var me-
jeribestyrer. Som mange 
andre var familien inspireret 
af det Grundtvig-Koldske 
livssyn, så Sigurd kom på 
Hjemly Friskole, hvor han 
også gik på efterskole. Se-
nere kom han på højskole i 
Kerteminde og landbrugs-
skole i Korinth. 
    Sigurd hjalp til på mejeri-
et og fik derved stor indsigt 
i og viden om faget, men 
han ville dog ikke være me-
jerist. I stedet uddannede 
han sig til landmand på for-
skellige gårde. Han var 5 år 
på en gård i Bredsted ved 
Vejle. I Bredsted traf Sigurd 
Marie, som resten af livet 
blev hans partner og hustru. 
     Det unge par havde planer om at få deres 
eget landbrug. Valget faldt på Søstedvej 2, 
hvortil de flyttede i 1956. Sigurd og Marie 
var meget udadvendte og blandt deres store 
interesser var folkedans. 
     De dansede i Sdr. Højrup i 25 år, senere 
også i Nr. Lyndelse, hvor de var med til at 
starte dansegruppen. 
    Sigurd og Marie fik to børn. En søn og en 
datter. Sønnen overtog gården i Søsted for få 
år siden, da Sigurd og Marie flyttede til en 
mindre bolig på Plouggårdsvej. 
    Sigurd havde en udsædvanlig stor evne til 

at skabe kontakt til andre. Marie fortæller at 
han på rejser til andre lande sagtens kunne få 
en positiv dialog med mennesker fra andre 
folkeslag, hvis sprog han aldrig havde lært. 
    Også jeg, da jeg som tilflytter i 1975 kom 
til Freltofte, har nydt godt af Sigurds venlige 
og positive interesse for andre. Altid glad og 
med en frisk bemærkning. Han var god til at 
få nye med i fællesskabet og at få os til at fø-
le os værdsatte. Vi har brug for folk som Si-
gurd. Derfor er der også mange der vil savne 
ham. 

Sigurd 

Tekst og fotos:  
Åge Spejlborg 

Dødsfald 
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August/september  
Freltofte-festivalen 

Der arbejdes på at arrangere en festival i Freltofte.  
Nærmere information følger i næste nummer.  
Åge modtager gerne ideer og forslag.  
 

August/september  
Børnedyrskue i Freltofte 

Nærmere detaljer følger i næste nummer 
 

5. oktober kl. 14  
Æblemostdag  

Æblemostedag hos Nina og Kurt på Freltoftevej 8. Medbring æbler og embal-
lage til den færdige most. 
 

30. november kl. 16   
Juletræstænding  

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

 

Aktiviteter i fælleden 2014 

20. maj kl. 20  
Nattergaletur i Freltofte Mose 

Vi mødes ved Mosevej 10, hvor der også vil være kaffe, kage og drikkevarer 
at købe efter gåturen. 
Anders Kjær vil fortælle om naturen undervejs. 

 

5. juni kl. 14  
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  
Skt. Hans i grusgraven 

Medbring en madkurv og gør årets korteste nat til en fest. 


