
 

 

15. Årgang nr. 3     2015 

 
FRELTOFTE  
BYORKESTER 
HURRA -SANG 

GRETHE GERKEN BLINDE ANDERS 

FRELTOFTE FESTIVAL  2015 

 



 

12 12 

  

 REDAKTIONEN OG BESTYRELSEN 
Anders Kjær, ansvarshavende redaktør, 2752 2674, andkjaer@hotmail.com 
Age Spejlborg Hansen, 3165 7400 , aagespejlborg@gmail.com 
Svend Johnsen, Mosevej 17,  2145 8845 mosevejfreltofte@gmail.com  
Finn Ekelund, grafisk tilrettelæggelse, 2993 2501, finn.ekelund@gmail.com  
Hans Tophøj Bork, distributør, 6075 9555 htb@axios.dk 

 
  Fælledens hjemmeside.  www.freltofte.info 

 Formand 
Age Spejlborg 
Freltoftevej 45, 3165 7400  
aagespejlborg@gmail.com  

  Bestyrelsesmedlem 
Hans Tophøj Bork 
Freltoftevej 27, 6075 9555  
htb@axios.dk 

 Kasserer 
Vagn Aaberg 
Birkebjergvej 1, 4026 8147  
vaaberg@gmail.com 

 

  Suppleant  
Kurt Bager,  
Freltoftevej 8, 5127 7716  
kurtognina@hotmail.dk 

 Sekretær 
Kim Laulund 
Søstedvej 10, 2170 9393  
kim.laulund@gmail.com  

  Suppleant  
Stinna Buus Jensen  
Freltoftevej 20, 2032 0863  
buusdesign@mail.dk  
 

 Bestyrelsesmedlem 
Lene Damsgaard,  
Freltoftevej 41, 4032 6505  
jimmy.staal@gmail.com 

  Redaktør 
Anders Kjær 
Freltoftevej 18, 2752 2674 
andkjaer@hotmail.com 
 

 
FÆLLEDEN er en fælles landsbyforening for Freltofte, Lumby & Søsted, hvor alle er velkomne – uanset 
alder, køn, stand, religion, etnicitet, partitilhørsforhold & bopæl. 
 
Fælledens formål er at fremme, dyrke og styrke lokalfællesskabet gennem forskellige sammenkomster og 
kulturelle arrangementer. 
 
Kontingentet er i 2015 100 kr.  Medlemmer, der får postsendt Fælled Bladet, skal i 2015 betale 50 kr. 
ekstra for porto. 
Kontingentet kan indbetales kontant til et bestyrelsesmedlem, eller via netbank i  
SYDBANK  Nr. Lyndelse-afdeling, reg. nr.: 6845, konto-nr.: 2 3 4 5 6 7 8 

Tryk: Clausens Grafisk 



12 

Sankt Hans i  

Freltofte Grusgrav 

 
Tekst og fotos: Anders Kjær 
 

    Vanen tro blev der igen i år holdt Sankt 
Hans aften i Freltofte, og også denne gang 
blev den holdt i grusgraven. Der var ca. 60 
mennesker der spiste deres medbragte mad i 
Fælledens fine festtelt, og da tiden nærmede 
sig til båltændingstid dukkede der yderligere 
20-30 folk op. 
    Formanden holdt en fin velkomsttale, og 

som kompensation for en aflyst båltale, spil-
lede Åge Spejlborg, Finn Svendsen, Stefan 
Jokumsen og Hans Peter Solmark lidt mere 
op til sang og hygge. 
   Det var en smuk aften i grusgraven, og 
snart steg flammerne mange meter til vejrs. 
Endnu en gang blev en smuk tradition holdt i 
hævd i Fælledens regi. 



    Et fællesskab er vel også i høj grad at give 
til andre, at bidrage med det man kan og at se 
andre få noget ud af det man giver, det er 
glæden ved at give, der gives én igen. Det 
imponerende er, at der en solrig sensommer-
aften høstes på en mark og i løbet af et par 
timer ligner engen ved siden af en lysende 
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    En god håndfuld mænd samles på engen 
ved Freltoftevej 8, et enkelt par kvinder kom-
mer til sidenhen. Det kræver solidt forarbej-
de, godt samarbejde og et stort fællesskab at 
stable rammerne til en festival på benene. 
Forventningerne til og glæden over at byen 
endnu en gang skal samles til en kulturel lør-
dag er stor, både hos de af arbejdssjakket, der 
kan deltage på dagen og de der desværre i år 
ikke selv kan være med. Her i byen gives 
gerne en hånd til det store fællesskab, også 
selv om man ikke lige får hele fornøjelsen 
selv.  

At rejse en festival 

Tekst og fotos:  
Britta Kruse 
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festivalplads, klar til at tage imod gæster, 
musikanter, gøglere, boder og diverse ind-
slag, for at gøre en sommerlørdag i vores by 
til en særlig dag, særlig sjov, særlig under-
holdende og særlig for fællesskabet.  
    Tak til de gode mænd, der igen stod for 
den ’fælles rejsning’. Uden de telte ville ram-
men for festivalen ikke være der, og uden 

den slags tiltag ville fællesskabet i vores by 
ikke være det samme. Skulle nogen få lyst til 
at opleve det skønne ved at være med, så bli-
ver der helt sikkert flere gode dage, hvor vi i 
fællesskabet har brug for en hånd.  
    Og nu står teltene bare og venter på at en 
flok dukker op igen.... og tager dem ned.  
    Der var naturligvis mange, der løste andre 
opgaver end lige teltrejsning. Der er gjort re-
klame for festivalen; samlet orkestre, kultu-
relle indslag og handelsfolk; købt ind; lagt 
dansegulv; sat lys op; slået græs; hentet 
halmballer osv. osv. Alt sammen gode og 
vigtige bidrag. Tak for dem. 
    Jeg var desværre ikke selv med til festiva-
len den 22. august. MEN jeg har hørt at det 
var forrygende, så jeg ser frem til at vores by 
måske lykkes med at samle sig på ny i 2016.  
 



    Alt tyder på at vores landsbyfestival er 
kommet for at blive. I hvert fald så længe der 
findes så mange ildsjæle der bidrager med 
hjælpsomhed i form af mange forskellige 
kompetencer, gode ideer og dertil godt hu-
mør. 
    Netop det gode humør og positivitet synes 
jeg er nogle dækkende nøgleord for den net-
op afholdte festival. Alle de hårdt arbejdende 
aktører fra begyndelse til afslutning skylder 
vi en stor tak. 
    Også udstillere, leverandører, samarbejds-
partnere og sponsorer takker vi for deres bi-
drag, der gav os mulighed for at tilbyde et så 
nuanceret program af høj kvalitet. 
    Fra gæsterne, som jeg vil anslå til 350, har 
vi kun fået ros og tilkendegivelser om, at de 
kommer til næste år igen. Også fra de uden-
bys scenekunstnere, der kun fik et symbolsk 
honorar, var der ros som: "Fed festival, godt 

 

Freltofte Kultur- og Musikfestival 2015 

Tekst:  
Anders Kjær, Åge Spejlborg og Hans Bork 
Fotos:  
Vagn Aaberg, Katrine og Anders Kjær  

 

Freltofte Byorkesters Hurra-sang 
 
Melodi: Her i Kardemomme 
Tekst: Hans Tophøj Bork 
 
Her i vores lille by 
er vældig godt at bo. 
Alle har det dejligt, 
for her ta’r vi den med ro. 
Kærester får tungekys 
og hopperne får føl, 
og er man tørstig, får man sig en øl. 
 
Lad os blot nævne det igen, 
den hedder Freltofte, såmænd. 
Det er den bedste by på jord, 
den skønne plet, hvor vi nu bor. 
 
For vi har muntre musikanter 
og en mægtig festival,  
og vores eget byorkester 
spiller op til dansebal. 
Hurra! Hurra! Hurra påny! 
Hurra for Freltofte, vor by! 

publikum", "Vi vil gerne komme til næste år 
igen etc." 
    Også tak til vejrguderne, som begunstige-
de os med dejligt vejr. 
    Hermed vil jeg afslutte denne lille omtale 
af vores festival med en sang skrevet af vo-
res lokale poet Hans Tophøj Bork, som me-
get godt beskriver stemningen på årets festi-
val. Sangen blev fortolket af Freltofte Byor-
kester som åbningsnummer. /Åge Spejlborg 
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Segway-kørsel ud over step-

perne 

Kris og Elena holdt godt 
gang i suppe-, potte- og 
segway-butikken 

Stigegolf-spillet blev taget 

meget alvorligt 

Pigerne efter drengene i halmen Ponyridningen var velbesøgt i hele åbnings-

tiden 

Finn Ekelund solgte ud af sin 

byggekunst 

Solhatten var på sned og varerne præsenterede sig smukt 

i solen 
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Festivalens 12 timers program var meget 
alsidigt 

Teltet var hele dagen igennem fyldt med gla-
de fynboer 

'Freltofte Byorkester' åbnede festivalen med 
et blandet repertoire 

'Tankens Bager' stillede op til fan fotos og 
spillede deres egne melodiske sange 

Kurt og Nina holdt liv i dansegulvet hele aftenen, - her til 'De Fem' 

 

Freltofte Kultur- og Musikfestival 2015 



 

'Prayer' rockede med 'Dizzy miss Lizzy' hits 

’Jazz Flavour’ spillede hygge eftermiddags jazz  'De Andre' leverede en gedigen musikalsk 
oplevelse 

'In Your Honor' spillede 'Foo Fighter' hits. - 
Og skræmte vist et par heste med lydniveauet      

'Gate Sixty-Four' lukkede festivalen på 
bedste vis 
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Der var også mulighed for bare at sidde og 

snakke 

Det er svært at sige ’Nej tak’ til Gerda 

Spejderne sørgede for at man dagen igen-

nem kunne bage pandekager over bål 
Baren og køkkenet var dagen igennem be-
folket af venlige mennesker  
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Ole Bork bliver belært af Frække Frida 

Børnene levede sig helt ind i Ole Bugtalers 

dialog 

'Hjemmeservice' serverede drinks direkte 

fra slatte-spanden 
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I anledning af 150 året for Carl Nielsens fødsel 1865 på Sortelung, Nørre Lyn-
delse, gives her en revideret udgave af min beretning om Blinde Anders, som 
tidligere har været bragt i Lokalhistorisk nyt og i jubilæumsskriftet Carl Niel-
sens Barndomshjem 1956-2006. Fælleden var dengang medudgiver, med Kar-
sten Lindhardt som redaktør, og blev omdelt til Fælled-folket  via tryksagsom-
delingen.  Efterfølgende viste det sig, at mange ikke havde modtaget jubilæums-
skriftet, bl.a.  dem som havde ”reklamer nej tak” på postkassen. 
    Derfor endnu en omgang, forhåbentligt til glæde for dem der ikke modtog 
beretningen dengang, til nytilkomne, og andre, som måske tåler et gensyn. 

Spillemanden Blinde Anders var i sidste 
halvdel af 1800-tallet en særdeles kendt skik-
kelse i det midtfynske område. Han boede på 
Freltofte mose, Nørre Lyndelse sogn - sam-
me midtfynske sogn, hvor komponisten Carl 
Nielsen blev født. Mindet om Blinde Anders 
har lokalt holdt sig op mod vores tid, og end-
nu for få årtier siden, kunne egnens ældre 
fortælle anekdoter om denne særprægede 
personlighed med de mange evner. Man vid-
ste, at han havde været en dygtig musikant, 
og man var imponeret over hans stærke sted- 
og orienteringssans, trods blindheden. I 1963 

fortalte tidligere sognerådsformand Jens Pe-
ter Jensen (1878-1975) fra nabolandsbyen 
Lumby, til Fyens Tidende:      "Når han hav-
de været ude og spille, skulle han altid  sæt-

tes af ved Lumbygaards indkørsel. Derfra 

kunne han til enhver tid finde hjem. Han 

kendte alle gårde og huse her på egnen, også 

Freltofte mose med dens vandhuller og tør-

vegrave, hvor han endda kunne drive lidt 

fiskeri”.  
    Ikke altid gik det godt. Jens Peter beretter 
om engang hvor Anders blev sat af det for-
kerte sted i Lumby. Han fornemmede noget 
var galt, og gik gennem en port ind på en 
gårdsplads. Manden på gården hørte nogen, 
og råbte ud af vinduet. Da Anders hørte 
stemmen, udbrød han: ”Nå det dig, Morten!”. 
 Morten var Jens Peter Jensens far, og gården 
var Toftegård, Langagergyden 24. Anders 
bad Morten tage noget tøj på for at følge ham 
op til Lumbygaard så han kunne finde hjem, 
og det gjorde Morten. 
    Jens Peter Jensen traf aldrig Carl Nielsen, 
men mindedes et bryllup på gården i hans 
barndomstid, hvor Niels Maler (Carl Niel-
sens far) og Blinde Anders kom vandrende i 
sorte klæder op mod gården, hvor Jens Peter 
og andre drenge stod og ventede på bryllups-

Fhv. radikal 
sognerådsfor-
mand, friskole-
mand og gymna-
stikleder i Nørre 
Lyndelse sogn, 
Jens Peter Jen-
sen, gårdejer af 
Lumbyvej 3, 
Lumby. Gården 
bebos i dag af 
Birthe og Mo-
gens Moseholm. 
(Nr. Lyndelse 
Lokalarkiv). 

Blinde Anders 
  En midtfynsk spillemand 

   
 
 
Af : 
Jens Ole Storm Pedersen 
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gæster og musikanter. De kom værdigt og 
med violinerne i ræveskindsposer. Så spille-
de de op til alle de gammeldags danse, tyro-
lerhopsa, reinlænder, polka, lanciers, m.m. 
   Det var ved sådant et bondebal at Blinde 
Anders bemærkede den unge Carl´s talent. 
 ”Niels Maler, den knægt har evner!”,  frem-
sagde den blinde, da Carl Nielsen havde dri-
stet sig til at spille en modgående anden 
stemme til melodien på sin violin. 
    Takket være Carl Nielsens fremragende 
erindringsbog: ”Min fynske barndom”, er 
Blinde Anders blevet kendt i videre kredse. 
Heri er han en af bogens mest fremtrædende 
personligheder, hvilket han også er i Erik 
Clausens Carl Nielsen film, hvor rollen som 
Blinde Anders spilles af Leif Sylvester Peter-
sen. Carl Nielsen beskriver Blinde Anders 
således i ”Min fynske barndom”: 
” …han var virkelig noget af et geni, ikke 

blot i musikalsk henseende, men også som 

deklamator og fortæller. Man sagde, at han 

var søn af en fornem mand og var blevet op-

draget på Hollufgaard. Hans dannelse og 

viden var højt over den almindelige på lan-

det, og han havde, trods sin blindhed, et så 
ejendommeligt, halvt sarkastisk og dog me-

get vindende levende væsen, at landbefolk-

ningen ikke kunne få øjnene fra ham, så 

snart han var til stede; det mindste ord, han 

sagde, kom ligesom fra en anden interessan-

tere verden. Allerede hans ydre vakte nysger-

righed og opmærksomhed for hans person. 
Han var egentlig ikke, hvad man kan kalde 

køn, men hans ansigt havde det, som i teater-

sproget kaldes ”et godt lærred at male på”. 

Trækkene var store og faste. Ansigtet var 

som et ovalt spejl, der gengav alle stemnin-

ger, der rørtes i hans sjæl, og som hørtes af 

vekslende klang i hans stemme, når han talte. 

Han var lidt korthalset, kraftig og firskåren, 
og når han sad ned og fortalte et eller andet, 

lagde han begge sine hænder på knæene, 

bøjede hovedet lidt tilbage og gyngede over-

kroppen i rolig takt frem og tilbage. Han 

ville gerne diskutere og trænge til bunds i 

alting, og var der noget, han ikke kunne få 

svar på, eller ikke selv kunne klare, standse-

    Portræt af Blinde Anders ca. 1870 
    (Højby Lokalarkiv). 
 

de han ofte med min far under armen midt på 

landevejen, løftede den ene fod, gav et lille 

stamp i jorden og stirrede med sine blinde 
øjne op i luften. De to bevægelser fulgte altid 

efter hinanden.” 

 

Barndom i stor fattigdom. 
Blinde Anders var ikke født på Freltofte mo-
se, men blev født 12. september 1831 i Høj-
by, og fik ved dåben navnet Anders Jacob-
sen. Forældrene var indsidder Jacob Nielsen 
og hustru Marie Augustdatter. Faderen Jacob 
Nielsen, var født 1775 i Frørup,  og havde 
gennem mange år været landarbejder på her-
regården Bramstrup. I den modne alder af 45 
år, blev Jacob gift med Marie Augustdatter, 
en 33 årig pige fra Højby. De blev viet 1820 i 
Højby kirke. 
    Familien levede i stor fattigdom og er i 
1834 folketællingen at finde i Højbys fattig-
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hus som almisselemmer. Her boede de med 
fire børn, heriblandt Anders. Samme år fik 
de, i betragtning af det blinde barn, tildelt 
ekstra smør og flæsk. 
    Vilkårene var hårde for småkårsfolk som 
Jacob Nielsen, der som unge og stærke kun-
ne brødføde sig, men efterhånden når de blev 
ældre og slidt op, måtte finde sig en anden 
gerning. Mange havde ikke midler til egen 
bolig, og var det man kaldte inderster, eller 
indsiddere, dvs. de boede til  leje i et ofte 
jordløst hus i landsbyen, eller havde et par 
værelser i en gård. Her udøvede man så et 
håndværk, f.eks. som kurvemager eller væ-
ver. Kunne de ikke ernære sig ved det, måtte 
de have fattighjælp af sognet, de blev almis-
selemmer. De fattigste endte på fattighuset. 
Faderen, Jacob Nielsen, forsøgte sig også 
som vogter, men familien kom aldrig fra 
fattighuset. Marie Augustdatter døde ved sin 
spinderok i 1846, 59 år gammel,  faderen 
døde i 1858. Begge døde de i fattighuset  
Carl Nielsen og hans familie hørte også til i 
dette fattige sociale lag. Faderen Niels 
”Maler” Jørgensen, var indsidder i et ydmygt 
hus på Sortelung - et fæstehus under 
Bramstrup, hvor der boede to familier. I peri-

oder modtog Carl Nielsens forældre betyde-
lig bistand og fattighjælp fra Nørre Lyndelse 
sogn.  I øvrigt er det værd at bemærke, at 
herregården Bramstrup i 1808, anlagde to 
husmandsbebyggelser, Sortelung og Søsted, 
under driftige Hans Jørgen Hansens ejerskab. 
Han havde frasolgt alle fæstegårdene, og for 
at sikre dyrkningen af godsjorden, blev hus-
mandsstederne oprettet på de ringeste ud-
marksjorder. Jorden kunne ikke brødføde 
disse familier, som nok havde foden under 
eget bord, men var tvunget til finde arbejde 
ved siden af, nemlig på Bramstrup. 
 

Spillemand og deklamator. 
Da Blinde Anders var 12 år, indgav præsten 
for Nørre Lyndelse og Højby sogne, pastor 
Mule, en indstilling til biskoppen om at lade 
Anders komme på blindeinstituttet i Køben-
havn, hvor han skulle uddannes, ”fordi han 

har særdeles musikalsk talent.” Han blev 
antaget, og den 20. november 1843 rejste han 
i selskab med en kammerråd Momsen, der 
ville hjælpe ham på vej, med diligencen til 
København. 
    Blinde Anders opholdt sig fem år på blin-
deinstituttet, hvorefter han hjemme igen, på 

   Fattighuset i Højby, hvor Blin-
de Anders havde sin ludfattige 
barndom. 
Huset blev revet ned ca. 1940. 
(Højby lokalarkiv) 

sognets regning blev anbragt hos 
sin gamle lærer Niels Larsen, og 
dennes familie i Højby. Hans fatti-
ge opvækst var altså ingen hin-
dring for hans uddannelse, lige-
som det heller ikke var det for 
andre af datidens unge fattige med 
evner og talent, der af lærer, præ-
ster og andre mæcener blev hjul-
pet frem til videre uddannelse. Af 
dem som klarede sig godt og blev 
kendte, kan i flæng udover Carl 
Nielsen, nævnes fynboerne H.C. 
Andersen, Rasmus Rask og Ras-



   mus Nyerup. Sognerådet så jo også med vel-
vilje på tiltag, som kunne flytte folk fra den 
store og dyre hob af fattige over i gruppen af 
selvhjulpne. Men trods alt, nåede kun få af 
de utroligt mange fattige frem i verden. 
Efter hjemkomsten fra København, begyndte 
Blinde Anders sin karriere som spillemand 
og leverede sammen med de andre spille-
mænd dansemusik til bryllupper, barselsgil-
der, høstfester, fastelavn m.m. Han mestrede 
mange musikinstrumenter; Violin, fløjte, 
klarinet, kornet, horn, tuba og okarina. Violi-
nen havde han i en gammel ræveskindstaske. 
    Hans violin kan i dag ses på Carl Nielsens 
barndomshjem på grænsen mellem Nørre 
Lyndelse og Nørre Søby.  
    Gilderne kunne godt strække sig over flere 
dage. Ind imellem musikken blev der under-
holdt med danse, tryllekunster, historier og 
hvad de ellers kunne finde på af underhold-
ning. Det kunne ud på de små timer gå vildt 
for sig til disse bondeballer, med sveddryp-
pende ekstatisk musik, ophvirvlet støv og 
alkohol. En kendt erhvervsrisiko var alkoho-
lisme, forårsaget af den hyppige udskænk-
ning under gilderne. Carl Nielsen viger lidt 
uden om dette problem i sin bog, og beskri-
ver sin far  som ædruelige, men overleverin-
ger fra egnen om ham og Blinde Anders an-
tyder noget andet. Når Blinde Anders havde 
fået for meget at drikke, ville han ikke spille 
musik. Han fortalte historier i stedet. Carl 
Nielsen fortæller, at ”han fortalte historier 
og mærkelige eventyr, som jeg sikkert tror, at 

Annoncer fra Fyens Stiftstidende 
16.12.1883. Blinde Anders underholder med 
sang og oplæsning sammen med en anden 
blind, N. Pedersen fra Sandager, på Nørre 
Lyndelse Kro. 
Samme aften spiller Carl Nielsens far, Niels 
Maler og Chr. Larsen, Bellinge op til dans 
på  Rolighedskroen i Rolfsted. 
Normalt annoncerede man ikke spillemæn-
denes navne, men disse var så populære, at 
deres navne kunne bruges som trækplastre. 

han selv digtede”. Han blev også en kendt og 
værdsat deklamator , dvs. fremsiger af høvi-
ske taler eller digte i højstemt svulstig stil.. 
    Han var vel kort og godt det man kan kal-
de for en showmand, med associationer til 
vor tids stand up komiker. Berømt og beryg-
tet var han især for hans såkaldte koncerter 
på Nørre Lyndelse kro og i Højby forsam-
lingshus. Disse optrædener kunne trække 
fulde huse, unge som gamle mødte op, for at 
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  se hvad den blinde nu havde fundet på.   
Et af hans numre var: ”Togets afgang” Med 
okarinaen (fuglekropsformet lerfløjte) gav 
han afgangssignalet. Føddernes gliden og 
stampen på gulvet, blev til dampens hvæsen 
og maskinens taktslag. I et andet glasnum-
mer, klædte han sig ud som en gammel kone, 
satte sig ved en spinderok og sang hjertegri-
bende viser, medens han spandt.  
    Det var ikke gået ubemærket hen, at 
Svendborgbanen var etableret, indviet den 
12. juni 1876, og at Højby Station blev byg-
get samme år. Jernbanen var synonymt med 
det nye fremadstormende industrisamfund. 
Disse nye lyde, larmen fra Damplokomoti-
vet, lod Blinde Anders sig inspirerer af, og 
måske har han også sendt en tanke til sin 
fattige mor ved rokken i fattighuset.                                  
Den gamle stationsbygning i Højby, blev 
revet ned omkring 2004-2005. 

Nørre Lyndelse Kro, ca. 1906. Her holdt Blinde Anders sine berygtede koncerter. Kroen lå 
ved Kærvej - der dengang var Faaborg landevejen gennem byen. Kroen lå parallelt med 
Rughavegaard, på den lille P-plads lige overfor nutidens Cafe Laco og Arentoft Coiffure, 
Læg mærke til køreladen til heste og vogn. Nedrevet ca. 1950 i forbindelse med Amtets vej-
regulering- og gadegennembrud. (Nr. Lyndelse lokalarkiv). 

    Førnævnte Jens Peter Jensen, beretter lige-
ledes fra sin barndom i Lumby (1880-erne), 
om en af årets store begivenheder i landsby-
en, nemlig rapshøsten på proprietærgården 
Lumbygaard, hvor alle Lumbykarlene deltog. 
Planterne blev hjemkørt på store slæder, 
hvorunder der var udspændt en dug til op-
samling af drysfrø og musik. På det sidste 
læs sad Blinde Anders og spillede, og under 
daglejerne og karlenes tærsken natten lang,  
underholdt Anders dem med sang og musik. 
    Blinde Anders kunne også efterligne fugle- 
og dyrelyde, og var dygtig til at imitere per-
soner. Især havde han succes med at efterlig-
ne pastor Schevings måde at prædike på. Det 
fortælles, at Nørre Lyndelse/Højby præsten 
engang forsøgte at få Anders til at prædike i 
kirkerne, hvilket Anders dog afslog.  
 



  

Proprietærgården Lumbygaard i Lumby, hvor Blinde Anders skulle sættes af efter spillegil-
derne, og hvorfra han selv kunne finde de små to-tre kilometer hjem til Freltofte Mose. 
    Det var også her han underhold høstkarlene natten lang med sang og musik. 

Selskabsmand på Hollufgaard. 
I 1870 døde den gamle lærer Niels Larsen i 
Højby, hos hvem Blinde Anders havde haft 
logi i 22 år. Niels Larsen havde en datter, 
som var husjomfru på den nærliggende her-
regård Hollufgaard, og ved hendes mellem-
komst tilbød godsejer Karl Langkilde at op-
tage Blinde Anders i sit hjem på samme be-
tingelser som hos lærer Larsen. Blinde An-
ders blev således selskabsmand på herregår-
den og underholdt herskabet med sang og 
musik. Opholdet på Hollufgaard er vel årsa-
gen til mytedannelsen om, at han var ”uægte 

søn af en fornem mand, og var blevet opdra-

get af en godsejer på Hollufgaard”. Blinde 
Anders opholdt sig to-tre år på Hollufgaard. 
    Igen beretter Jens Peter Jensen om en epi-
sode i 1931, hvor han var til et møde i Nor-
disk gymnastik forbund i Värmland. Her traf 
han en gammel svensk godsejer som havde 
lært landbrug på Hollufgaard. Da han erfare-
de at Jens Peter var fra Fyn, spurgte han om 
han kendte til en musiker ved navn Blinde 
Anders. Det bekræftede Jens Peter Jensen, da 
de jo havde boet i samme sogn. Den svenske 
godsejer fortalte, at Blinde Anders havde 
underholdt herskabet på Hollufgaard og med-
virket med sang og spil til selskaber. Ikke 
nok med det, så deltog han også i godsjagter-
ne, hvor han blæste på jagthorn.  

At han, ifølge Carl Nielsen, var i besiddelse 
af en højere viden og dannelse, end det al-
mindelige på landet, må vel tilskrives, at han 
trods alt var veluddannet på blindeinstituttet i 
København, og at 22 år hos en skolelærer, og 
opholdet på herregården, givetvis påvirkede 
ham i den retning. Han havde færdedes i en 
verden, som var fremmed for langt de fleste 
på landet. 
     Følgen af Anders´ blindhed, var en udnyt-
telse af de øvrige sanser til det yderste, hvil-
ket betød, at folk næsten tillagde ham over-
naturlige evner. Han yndede at lave numre 
med børn og andre godtroende sjæle, og fik 
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            Herregården Holluffgaard Freltofte mose med Stine 
    Efter sit opholdet på Hollufgaard, fik An-
ders logi hos Jørgen Carlsen, som var skræd-
der i Højby. Man må sige, at det var noget af 
en omvæltning, og måske et socialt deroute  
at flytte fra en herregård, ind i et ydmygt 
landarbejder hus. 
    Omkring 1875 flyttede Blinde Anders til 
Freltofte Mose, beliggende i den sydlige del 
af Nørre Lyndelse sogn. Han fik logi i et 
fattigt mosehus hos ægteparret Rasmus Ras-
mussen og Kirstine Hansen. Hvorledes kon-
takten mellem dem var opstået, vides ikke, 
men konen, som kaldtes Stine, fulgte ham 
troligt og tog sig af den måske lidt drikfældig 
og forhutlede blinde musikant, og sørgede nu 
for, at han var soigneret og pæn i tøjet. Efter 
sigende, havde omegnens bondekoner et stort 
omsorgsgen for ham, og han vidste, at de 
altid havde en tår kaffe til ham. 
     Lokalhistorikeren Claus Schou har i arki-
verne fundet en gammel voldssag .  I marts 
1876 havde Blinde Anders været med i et 
spillemandsarrangement på Gislev Kro. Han 
var fulgt til Gislev af Stine, som i et år havde 
fungeret som hans ledsager og fører, når han 
skulle rundt for at spille. Efter at parret havde 
forladt kroen, blev de forfulgt af en mand, 
der lidt efter overfaldt Stine. Han slæbte hen-
de ned i grøften. Den måske elskovssyge 

dem til at tro, at han pludse-
lig havde fået synet tilbage. 
Han påstod, at kunne mærke 
og føle hovedhårets farve 
med fingrene og mærke for-
skel på sort og hvidt garn. 
Han kunne kende navne på 
træer og buske ved hjælp af 
bladenes raslen. Desuden 
kunne han spinde uld og hør 
og slibe knive for folk. Den 
fulde sansning udmøntede 
sig i en musikalsk evne og i 
en blomstrende fantasitanke-
gang, som kom til udtryk i 
hans historier. 
 

unge voldsmand troede vel, at han havde 
fundet et nemt offer, og at den blinde ikke 
ville være i stand til at forsvare hende. Han 
tog fejl! – Blinde Anders tog voldsmanden i 
kraven, og med sin stok slog han skurken 
lige midt i ansigtet, så denne blødende måtte 
slippe Stine og flygte.  Blinde Anders fortal-
te, at han ved hjælp af sin skarpe hørelse, 
havde fået fat i overfaldsmanden kravetøj, da 
han kunne høre dennes åndedrag. 
     I 1884 døde Stines mand Rasmus Ras-
mussen. De havde ingen børn, og Stine over-
tog huset. I juni 1886 blev Blinde Anders og 
Stine viet i Nørre Lyndelse kirke, hvorved 
Anders fik adkomst på mosehuset. I forbin-
delse med giftemålet skulle Anders præsente-
re sin konfirmationsattest. Dette kunne ikke 
lade sig gøre, da den var brændt på blindein-
stituttet, men Blinde Anders erklærede frej-
digt; ”Jeg vil da gerne lade mig konfirmere 

igen”.  Sagen blev da, alt efter temperament 
ordnet mere lempeligt. 
    Skal man beskrive Freltofte mose i 1800-
tallet, kommer man til at tænke på et klondi-
ke, nærmest uden for lov og ret. Mosen var/
er et kludetæppe af jordstykker, beregnet til  
græsning, høslet og tørvegravning nogle ikke 
større end 300-400 kvadratmeter. Disse mo-
semål blev hyppigt handlet. Der berettes om 
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 handler der aldrig blev tinglyst, om stykker 
handlet for en flaske brændevin, eller tabt i 
kortspil. Andre handler havde karakter af ren 
spekulationsforretning, med udstykning af 
små tarvelige huse til den voldsomt voksende 
almuebefolkning, igen anlagt på den ringeste 
jord. Hus og befolkningstallet voksede vold-
somt op gennem 1800-tallet. Freltofte var 
ingen undtagelse. I folketællingen 1787 boe-
de der 106 personer i ejerlavet, og befolk-
ningstallet toppede i begyndelsen af 
1880´erne med tæt på 500 beboere. Herefter 
satte en afvandring til byernes nye industrier 
og brokvarterer ind, og udvandringen til 
Amerika begyndte for alvor. De ringeste hu-
se kom til at stå tomme, og blev efterhånden 

. 
   
     

 

 

Mange af de usle fattige huse på Freltofte Mose, blev bygget til den voldsomt voksende be-
folkning på landet. Der er ingen billeder af Blinde Anders` hus på Freltofte Mose, men det 
har måske  mindet om Maren og Pæ´ Frandsens hus på Freltofte Mose. I 1908 er familien 
opstillet foran  husets haveside, som har  fået ny grundmur.  Peder Frandsen havde ifølge 
familieoverleveringen været spillemand sammen med Niels Maler og Blinde Anders. I fol-
ketællingerne var han noteret som hornskemager og daglejer. (Nr. Lyndelse lokalarkiv). 

revet ned, blandt andet Carl Nielsens barn-
domshjem og Blinde Anders´ hus. 
    Huset Blinde Anders overtog, beskrives 
første gang den 22. oktober 1846, hvor huset 
takseret til brandforsikring:  
    "Hans Jensens lejehus i den store slette-

mose. Stuehus med enderne i øst og vest. 6 

fag lang, 8 alen dyb, af blandingstømmer, 

med lervægge og stråtag. En skorsten i ve-

stre ende uden loft. Forsvarlig mod ildsfare 

og ikke før forsikret, takseres til 100 Rdl.  
    Folketællingen 1850 fortæller, at Hans 
Jensen var skrædder, 43 år, og gift  med Ma-
rie Hansdatter, og de havde seks børn. I 1853 
havde han bygget to fag til, og væggene var 
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  Højkantskort fra 1880´erne. 
Rød cirkel om Blinde Anders´ 
Hus på Freltofte Mose. 
    I 1911 blev huset købt af 
slagteren i Freltofte, Rasmus 
Jørgensen, der lader huset, 
som betegnes som faldefær-
digt, nedrive i 1919. 
    I øvrigt, så var Rasmus 
Jørgensen gift med, denne 
beretnings ofte citerede, Jens 
Peter Jensen´ søster, Kirsten 
”Slau`der”, og deres barne-
barn Mogens Moseholm Jør-
gensen, ejer i dag Jens Peter 
Jensens gård i Lumby. 
    For at gøre det helt ind-
spist, så var gården også Jens 
Peter Jensens mors føde-
hjem. 
    Så er det sat på plads! 

nu dels brændte-, dels rå lersten. Fjelleloft 
(træloft) i hele huset, samt en bageovn. I 
1858 købte Hans Jensen ejendommen, og 
nogle tørvemål, så han ejede matr. nr. 21e, d, 
22e, l, samt matr. nr. 34, i alt ca. 1½ tønde 
land. 
        I 1868 solgte Hans Jensen huset for 700 
rigsdaler til hjulmand Jens Henriksen, som 
tre år efter mageskiftede (byttede bolig) med 
Rasmus Rasmussen, Nybølle mark, Hillers-
lev sogn. Det var ham Stine var gift med. 
    Stine og huset blev således rammen for 
Blinde Anders, og hans hjem hans sidste 18 
års levetid.   
     Blinde Anders blev 73 år, og døde 29. 
april 1904. Han blev begravet på Nørre Lyn-
delse Kirkegård, og her bekostede naboer og 
venner, efter Stines død i efteråret 1908, en 
mindesten for dem, som stadig kan ses på 
kirkegården. 

Om sommeren kunne Blinde Anders sidde 
ved sit hus og spille natten lang på sin klari-
net. Man kan forestille sig en lun sommeraf-
ten, hvor mosekonens bryg sænker et fint 
lavtliggende slør over mosen, hvor landsby-
ens folk kunne høre en fjern melankolsk me-
lodi, akkompagneret af frøernes kvækken, 
kukkerens kukken og nattergalens sang. 
        Blinde Anders levede hele sit liv i mør-
ke, men gav andre lys og glæde i tilværelsen. 
    I 1922 blev Carl Nielsens store korværk: 
"Fynsk Forår" opført for første gang. Tek-
sten var skrevet af Aage Berntsen, der var 
søn af politikeren Klaus Berntsen, som havde 
kendt Carl Nielsen, hans far, og hele person-
galleriet fra "Min fynske barndom" fra hans 
tid som lokal ildsjæl, leder af Højby Friskole, 
og inspirator til oprettelsen af Nørre Lyndel-
se Friskole. 
    En sats i det store korværk hedder: ”Den 

blinde spillemand” og må betegnes som en 
minderune over Blinde Anders. 
 



   Nu kysser solen mit øjelåg, 
og luften syder som vand i kog, 
jeg ånder fugtige markers lugt, 
nu er vist alting kulørt og smukt. 
Jeg famler frem med forsigtig fod, 
for ej at snuble mod sten og rod. 
Jeg hører lyde så langvejs fra: 
en ko, der brøler i degnens ma. 

 
I lommen har jeg min klarinet, 
min bedste trøster, når jeg har 
grædt, 
den gemmer viser i hobetal 
bag kolde klapper af glat metal. 
Og småbørn danser, hvorhen jeg 
går, 
med varme kinder og silkehår; 
små hænder søger min gamle 
hånd, 
det er, som rørte jeg vårens ånd. 
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Forrige side, nederst. 
    Fire spillemænd foran større forsamling i indkørselen til  Nr. Lyndelse gamle skole, 
Lumbyvej 66. I dag indkørsel og parkeringsplads til børnehaven ”Toppen”. Dengang sko-
lelegeplads,  hvor blandt andet  vildbassen Carl Nielsen svingede og klatrede i legeredska-
berne og træerne. I dag står som minde herom, et dødt trætorso tilbage. 
    Folkene står i deres stiveste puds og der er Dannebrogsfaner. Flere af mændene bærer 
medaljer, så anledningen er muligvis en fest for Medaljeforeningen – veteraner fra treårs-
krigen 1848-1851 eller 1864. 
    Manden med tubaen er sandsynligvis Blinde Anders. (Nr. Lyndelse lokalarkiv).  

 Bryllup på Rughavegaard, Kærvej 2, Nørre 
Lyndelse. Den 24. april 1894 blev Johanne 
Abelone Jensen, datter af Rughavegaard 
ejer Hans Frederik Jensen, viet til staldfor-
pagter Jørgen Pedersen Berg fra Rødding 
sogn, dengang Nordslesvig, nu Sønderjyl-
land. 
    Yderst til venstre står Blinde Anders med 
bowlerhat og klarinet i hånden.  
(Hedvig Rasmussens samling) 

  
 
Forstørret ud-
snit af billedet 
som viser 
Blinde Anders. 
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    Som så mange gange før havde Fælleden i 
år et arrangement den 5. juni. Og som vanligt 
var vejret med os, da vi mødtes i Freltoftes 
hyggelige bygrusgrav. Det bolsjestribede telt 
var blevet sat op, borde og bænke var sat 
frem og folk kom med mad- og kaffekurve. 
Alle var klar til en dejlig dag i de skønne om-
givelser. I løbet af dagen var vi vel 35-40 
børn og voksne.  
    Et hold af byens erfarne mænd og kvinder 
med Knud Henriksen i spidsen havde sørget 
for en opgradering af toiletforholdene. Så nu 
er der – ud over det idylliske naturtoilet i 
grusgravens nordlige ende – en skurvogn 
med et lille aflåseligt toilet, hvor der kan 
skylles ud. Jo, jo, det er skam vældig for-
nemt. Tak til Kim Laulund og Egelund for 
skurvognen, og tak til de frivillige for istand-
sættelsen.  
    Selv om der egentlig ikke er brug for sær-
lig underholdning i grusgraven, der i sig selv 
indbyder til at gå på opdagelse, lege fange 
eller skjul, løbe på skrænter osv., så var der 

alligevel et nyt aktivitetstilbud. Fælleden har 
nemlig fået fremstillet to spil stigegolf, som 
blev flittigt brugt af både børn og voksne. 
Derudover havde Åge gang i et snitteværk-
sted, hvor børnene fx kunne lære at snitte pi-
lefløjter. 
    Som forberedelse til Skt. Hans-aften blev 
der også samlet brænde til det store, fælles 
midsommerbål. En hel del vindfældet træ fra 

Grundlovsdag i grusgraven 

Tekst: Hans Tophøj Bork 
Fotos: Vagn Aaberg 

Brænde til midsommerbålet 



grusgravens nordende blev trukket ud og lagt 
til tørre på bålstedet. Både børn og voksne 
hjalp til. 
    Mod aften blev der tændt op i både den 
gamle tøndegrill og en flot støbejernsgrill. 
Da briketterne var af den billige slags, tog 
det en anelse længere tid at få gang i dem end 
forventet. Men alle fik da varmet kød, kyl-
ling og pølser, så vi også denne gang kunne 
holde en hyggelig fællesspisning – også 
kendt som ’picnic i grusgraven’. Traditionen 
tro blev der tændt bål og hygget til ud på af-
tenen.  

 

 

Der grilles 

Der spilles stigegolf 

Eftermiddagskaffe i solen. 



Nye lejere i Mosevej 13 
 

    Henrik Frederiksen, 40 og Hazel Peter-
sen, 30 er 1. august flyttet ind som lejere på 
Mosevej 13.  
    De boede tidligere i Jordløse, men ville 
gerne have mere plads inde og ude samt dyr-
ke landlivets glæder. De har nu etableret et 
lille hønsehold og de har også tre hunde. Ha-
zel har sønnen Matti på 10, som besøger dem 
i weekender. Henrik ville gerne til Midtfyn 
på grund af sin tilknytning til området, hvor 
han har familie og omgangskreds. 
    Henrik er førtidspensionist grundet en ryg-
skade. Hazel er næsten færdiguddannet salgs-
assistent og håber på fremtidigt job i detail-
branchen. Henrik holder af lystfiskeri og Ha-
zel flirter lidt med billedkunst i fritiden. 
    De glæder sig til at lære området og dets 
beboere at kende og deltage i fællesskabet. 
Hermed velkommen til Freltofte. 

 

Set og sket  Tekst og fotos: Åge Spejlborg Hansen 



Nye lejere i Mosevej 16 
 

    Jesper Garbøl, 50 og Sannie Petersen, 42 
er 1. juni flyttet ind som lejere på Mosevej 
16. 
    Med til familien hører børnene Marie Lou-
ise, 11, der går i skole på Carl Nielsen Sko-
len og Philip, 18, der er i lære som industri-
tekniker. 
    Familien har tidligere været bosat i Højby, 
men faldt for den fine bolig i den skønne na-
tur i Freltofte Mose. 
    Jesper arbejder som IT-udvikler i Odense 
Kommune og Sannie arbejder som social- og 
sundhedsassistent på Rosengården i Ørbæk. 
    I sin fritid Jesper er involveret i en ishock-
eyklub samt fitnessklub i Odense, hvor hans 
ekspertise indenfor IT påskønnes. Sannie er 
til gengæld mere interesseret i haven og så er 
hun god til bagning, hvad familien i høj grad 
nyder godt af. 
    Jesper har nyligt efter indflytningen rundet 

de halvtreds år, da han den13. juli blev fejret 
ved en lille fest i familiens skød. 
    Familien føler sig godt modtaget fra områ-
det og Fælledbladet vil hermed også byde 
dem velkommen til Freltofte. 

 

Set og sket  Tekst og fotos: Åge Spejlborg Hansen 

Mosevej 12 solgt 
 

    Annmette og Kim har 1. august købt ejen-
dommen, hvor de hidtil har boet til leje. Hu-
set bliver af mange omtalt som kunstmaler-
huset, fordi der engang har boet en kunstma-
ler der. Grundarealet er på små 5000 m2. 

    Annmette og Kim vil næste år bygge et 
nyt 2 plans træhus som erstatning for det 
gamle. Der bliver også lavet en fritliggende 
tilbygning med værksted og lager som Kim 
har brug for i forbindelse med sit erhverv 
som tømrer. Vi ser frem til at følge de spæn-
dende tiltag fremover. 



Grethe Gerken fyldte 80 år  

i sommers 
Tekst og fotos: Anders Kjær 
 

    Grethe er ikke noget festmenneske, så på 
hendes 80 års dag den 13. juni valgte hun at 
samle den nærmeste familie på naturlege-
pladsen ved Svanninge Bakker til en stille og 
hyggelig fejring. 
    Grethe er født i Odense i nærheden af 
landbrugsskolen i Dalum, hvor hendes far 

arbejdede som altmuligmand. Hun gik på 
Munkebjergskolen, men det var ikke rigtig 
noget for hende, så i en ung alder kom hun i 
huset ved en læge i Dalum. Da hun var 17, 
mødte hun den 6 år ældre Børge, som var i 
færd med at udlære sig til snedker.  
    Tre år efter flyttede de sammen, først i en 
lejlighed og sidenhen i et hus i Odense. Men Grethe Gerken fra Grønnemosevej  fyldte 

80 år i juni 

Grethe og Børge er stadigvæk meget glade 
for hinanden 



allerede et par år senere måtte de have mere 
luft omkring vingerne og tog skridtet og flyt-
tede langt ud på landet. I 1958 købte de ejen-
dommen i svinget på Grønnemosevej for 
20.600 kroner.  
    De var begge nogle rigtige byboere og 
måtte vænne sig til mange nye ting ved land-
livet. Grethe nævner at det at sige ’du’ til na-
boerne var meget uvant, og så husker hun 
også tydeligt den første gang hun skulle ord-
ne en nyligt halshugget hane. Men ’landet’ 
kunne også lære noget af de lidt mere moder-
ne byboere, og familien var da også nogle af 
de første i omegnen der fik telefon, træk-og-
slip og oliefyr.            

    Parret har sønnerne Kjeld og Jens og datte-
ren Dorthe, som alle bor i nærheden med de 
tilsammen 7 børnebørn og 4 oldebørn. 
    Grethe og Børges store passion er deres 
have. Da de købte ejendommen, havde jor-
den været dyrket næsten helt op til huset. 
Men hurtigt blev der plantet en tjørnehæk 
rundt om et stykke af marken. Og så har den 
ene plante ellers bare taget det næste træ, og i 
dag har deres have nok den største artsrig-
dom i Freltofte og omegn. Og med deres 80 
og 86 år, så er det imponerede hvor flot de 
kan holde den. Fælleden ønsker tillykke med 
den runde dag.   

Grethes yndlingssted med alle de flotte planter 



Nye lejere i Lumbyvænget 1 
 

    Anne Bak Sørensen, 32 og børnene Jo-
hannes, 2 og Andrea, 5 er 1. juni indflyttet 
som lejere i huset på Lumbyvænget 1. 
    Anne Bak er uddannet fysioterapeut og 
arbejder som ridefysioterapeut i Korup, hvor 
hun arbejder med genoptræning ved hjælp af 
hesteridning. 
    Anne er født og opvokset i Ålborg, men 
har boet de sidste tolv år i henholdsvis Oden-
se og Årslev. I sin fritid dyrker hun også sin 
interesse for heste, da hun med sin hest af 
racen Dansk Varmblod dyrker dressurspor-
ten. Også datteren Andrea har sin egen hest, 
en pony. 
Hestene er opstaldet i Thorup syd for Oden-
se. Anne kan også lide at løbetræne. Kunne 
godt tænke sig en løbetur med andre fra lo-
kalområdet med samme interesse. 
    Jeg skal hilse fra Anne og sige, at hun fø-
ler sig velkommen i sit nye lokalområde. 

 
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 

 

Set og sket  Tekst og fotos: Åge Spejlborg Hansen 



Ny familie i  

Freltofte 
 

   Mogens Kornbech, 50 og 
Charlotte Kornbech, 45 har 
købt Freltoftevej 55, som de 
har overtaget pr. 1. juli. Med 
til familien hører deres to 
børn Caroline, 11 og Mag-
nus, 9. 
Mogens er lærer på produk-
tionshøjskolen Elsesminde i 
Odense og Charlotte er selv-
stændig fysioterapeut i Ker-
teminde.  
Familien har tidligere boet i 
et parcelhuskvarter i Årslev, 
men savnede noget mere 
plads både ude og inde samt 
udsigt over åbne vidder. Alle 
ønsker er nu indfriet og de er 
meget glade for ejendom-
men, som er i meget flot 
stand, hvor ikke meget skal 
ændres, kun lidt farveæn-
dringer hist og pist. 
Grundarealet er på en lille 
tdr. land. 
Mogens er inkarneret lystfisker i sin fritid 
og han arbejder også med fisk på sit ar-
bejde, da han er i produktionsafdelingen 
med lakseyngel på Elsesminde. 
Charlotte glæder sig til at sætte sit person-
lige præg på den store have. 
På sigt vil hun måske også bruge sine ev-
ner som fysioterapeut på hjemadressen. 
Måske på holdundervisning. Hun er også 
uddannet akupunktør, så der er flere stren-
ge at spille på. 
 
Hermed velkommen til Freltofte. 



 

Aktiviteter i Fælleden 2015/16 
 
20. september kl. 14  
Børnedyrskue i Freltofte 
Afholdes ved Sanne og Kim på Søstedvej 10, Søsted.  
Alle børn er velkomne med alle slags dyr. Præmier til alle. 
 
4. oktober kl. 14  
Æblemostdag  
Æblemostedag hos Nina og Kurt på Freltoftevej 8. Medbring æbler og  
emballage til den færdige most. 
 
29. november kl. 16   
Juletræstænding  
Mød op ved gadekæret i Freltofte og vær med til at synge julen ind  
1. søndag i advent. 
 
7. februar 2016 kl. 14 
Fastelavn 
Kom og slå katten af tønden på Freltoftevej 29.  


