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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 2016 100 kr.  Medlemmer, der får postsendt Fælled Bladet, skal i 2016 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 



 

 

Indkaldelse til generalforsamling 
Fælleden indkalder til ordinær generalforsamling torsdag d. 31. marts 2016 kl. 
19 i Carl Nielsen Salen på Carl Nielsen Skolen. 
Fælleden vil være vært med en kop kaffe og kage. 
Dagsorden ifølge vedtægter: 

Valg af dirigent 
Valg af referent og stemmetællere 
Formandens beretning 
Regnskabsaflæggelse 
Behandling af indkomne forslag 
Fremtidig virksomhed, herunder idéer til nye aktiviteter 
Fremlæggelse af budget 
Valg af bestyrelse (der vælges 3 i ulige år og 2 i lige år) 
Valg af suppleanter for 1 år 
Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år 
Eventuelt 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal jf. vedtægterne 
være bestyrelsen i hænde senest 2 uger inden.  
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KONTINGENT TIL FÆLLEDEN 2016 

 
Betales senest den 30. marts, kr. 100 for medlemmer  

i nærområdet  
og kr. 150 for medlemmer, der får Fælledbladet pr. post. 

 
Kontant til et bestyrelsesmedlem eller via netbank i  

SYDBANK, 
reg. nr.: 68 45, kontonr.: 2 3 4 5 6 7 8, angiv gadenavn og nr. 

HUSK at man kan lave en fast årlig overførsel pr. netbank, 
fx pr. 15. marts.  

Så er den klaret, og kontingentet ligger foreløbig fast. 
 



 

    Den 7. februar blev der atter holdt faste-
lavn på Freltoftevej 29 hos Tina og Bjarke.  
    På trods af en lidt kedelig dag var frem-
mødet hæderligt. Der var flotte udklædnin-
ger blandt både børnene og de voksne, og 
de to tønder blev med tiden smadret til pin-
debrænde.  
    Bagefter var der fastelavnsboller og varm 
kakao. 

Tekst og foto:  
Anders Kjær 

De kongelige nød opmærksomheden. Den 
skarpe iagttager vil opdage at ninjaudstyr 
giver ninjakræfter og skaffer en dobbelt 
kattedronningetitel  

Fastelavn i Freltofte 



Poul Clausen 

Her produceres Fælledbladet 



    Fælledbladet bliver ofte rost for dets flotte 
papir- og trykkekvalitet. Fælledbladets læse-
re kan her få et indblik i, hvem der står bag 
det høje kvalitetsniveau. I fortællingen indta-
ger Freltofte også en vigtig rolle. 
    På Cikorievej i Odense mødtes jeg med 
Thorsten Clausen, ejer af Clausen Grafisk 
der trykker Fælledbladet. Han havde bered-
villigt afsat tid til at fortælle om firmaet og 
familien bag. Thorsten er anden generation af 
familiefirmaet, der blev stiftet af hans far 
Poul Clausen, der var udlært trykker. 
    Thorsten blev født i 1966 som det første af 
4 børn. Igennem børnenes opvækst rejste 
Poul og moderen Hanne meget rundt på 
grund af Pouls arbejde som trykker i forskel-
lige virksomheder i Danmark og Tyskland. 
Thorsten kom i kindergarten (børnehave-

klasse) i Tyskland.  
    Da Thorsten skulle i første klasse sagde 
moderen Hanne stop til Poul med de hyppige 
boligskift. Derfor købte de den nedlagte sko-
le på Freltoftevej 14 i 1973. Thorsten be-
gyndte på Carl Nielsen Skolen, Nr. Lyndelse 
i første klasse og sluttede i skolen med 10 kl. 
afgangseksamen.  
    Thorsten gik i en god klasse og var meget 
glad for skolen og tiden i Freltofte. Der var 
fire andre børn fra Freltofte i klassen. Friti-
den blev brugt på fodbold, småjob, spænden-
de lege på gårdene og senere markræs på 
knallerter osv. 
    I 1982 startede Poul som selvstændig sam-
men med en kollega et trykkeri i havnekvar-
teret i Odense kaldet Clausen & Winther. 
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Tekst og fotos: 
Åge Spejlborg 

Her produceres  
Fælledbladet 

Virksomhedens facade 

Lones hus (tidligere Freltofte Skole) 



Allerede kort tid efter overtog Poul kollega-
ens andel. I 1984 flyttede han ind i det nyop-
førte trykkeri på Cikorievej, som blev døbt 
Clausen Offset. På det tidspunkt var der ca. 
tyve ansatte i firmaet. 
    Poul blev skilt i 1982 og mødte Lone 
Boström i 1989, som han senere flyttede 
sammen med. I 2002 fik Poul hjerteproble-
mer og kunne ikke arbejde så meget mere, og 
han døde i 2007 som 65-årig. 
    Poul kunne karakteriseres som en meget 
dygtig og dedikeret håndværker, arbejdsom, 
perfektionistisk og fagligt kompromisløs. Det 
kunne godt være svært for de ansatte at leve 
op til hans høje krav, og de fik at vide, hvis 
tingene ikke var i orden.  
    Han var også et festmenneske, glad for 
god rødvin og festligt lag. Mange har undret 
sig over, at han efter en glad aften var fuld-
stændig skarp næste morgen på virksomhe-

den.  
    Hans store lidenskab var interessen for 
kunst og samarbejdet med kunstnerne, hvil-

Projektlederafdelingen. Alle medarbejdere har adgang til god kunst i arbejdstiden. Der er 
360 værker i virksomheden 



ket udtrykkes gennem utallige malerier og 
andre kunstværker på virksomheden og bo-
pælen. Poul var kendt blandt kunstnere over 
hele Danmark for kvalitetsarbejde og hjælp-

somhed, når de skulle have lavet publikatio-
ner og aftryk af deres kunst med henblik på 
promovering. 
    Han kunne endog være rimelig med beta-
lingen, hvis der ikke var så mange midler at 
give af, bare kvaliteten var i orden. Poul lær-
te mange kunstnere at kende allerede på sine 
første arbejdspladser. Poul havde stor autori-
tet, og han var vant til at bestemme. Når han 
kom ind i et lokale fyldte han hele rummet 
og folk lyttede til ham. 
    Allerede i de unge år, da han arbejdede i 
Tyskland blev han kaldt "Der große Ro-
te" (Rote grundet hans hårfarve) .  
    
 Thorstens vej til virksomhedsleder. 
   Thorsten blev uddannet grafisk trykker i 
Korsør og kom tilbage til familiefirmaet på 
Cikorievej, hvor han fortsatte sin oplæring i 
firmaets drift i samarbejde med faren.  
    I årene der gik, ændrede firmaet karakter 
fra at være trykkeri til også at være reklame-
bureau, hvilket i dag fylder mere end trykke-
riafdelingen. Derfor har virksomheden skiftet 

Thorsten i det gamle kontor med faren i baggrunden. 



navn til Clausen Grafisk med navnet Kindly 
som vedhæng. Kindly er afdelingen, der fun-
gerer som reklamebureau.  
    I dag bliver mange produkter produceret 
og formidlet online. Thorsten fortæller at 
virksomheden i dag kan sidestilles med en 
entreprenørvirksomhed, hvor mange forskel-
lige opgaver nu kan udføres internt.  
    Inden Poul døde, var generationsskiftet 
godt på vej, og i dag er Thorsten eneejer og 
adm. direktør i virksomheden, som også har 
en afdeling i København. Undervejs er der 
også opkøbt et par andre virksomheder med 
paralleller til Clausen Grafisk   

    Firmaet har i dag 2.500 m2 under tag, 62 
medarbejdere og en omsætning på 84 mill. 
årligt. Firmaet drives som anpartsselskab, 
men i forhold til størrelsen atypisk uden be-
styrelse, dog er der sammensat en seksmands 
gruppe af rådgivere fra nøglepositioner in-
ternt i firmaet.  
    Firmaet er meget veldrevet og velkonsoli-
deret, og jeg spurgte Thorsten hvilken leder-
uddannelse han har. Svaret var, at han ikke 
havde været på skolebænken siden 10 kl. Ej 
heller aftenkurser. Han har lært at drive for-
retning og kundepleje af sin far, der også var 
en self made man.   
    Thorsten er dog en helt anden type leder 
end sin far og bruger en lederstil der passer 

Thorsten i sit nyopførte pyramidekontor. 



bedre til tiden i dag og medarbejderne. Tidli-
gere var de fleste ansatte håndværkere. I dag 
er der mange akademikere ansat, der som 
Thorsten siger: "Har læst tykkere bøger end 
jeg". Thorsten fremhæver også beskedent, at 
hans far havde gjort et godt forarbejde. 
    Thorsten bor i Odense, er gift og har to 
børn. Thorsten håber at blive ældre end sin 
far og har derfor valgt en anden livsstil. Han 
løber og dyrker spinning. Han kan også godt 
li' at køre på motorcykel. Interessen stammer 
sikkert fra tiden i barndommens Freltofte, da 
han sammen med bondedrengene kørte 
markræs på stubmarkerne. Så selvfølgelig 
har han en Harley Fat Boy på 1.450 cm3. 
    Til sidst takker jeg Thorsten for, at han 
ville fortælle om familien Clausen og fordi 
han trykker vores Fælledblad til en meget 
favorabel pris. 
     
Lone Boström 
    Lone Boström, 66 år, blev som tidligere 
nævnt alene i huset på Freltoftevej, da Poul 
Clausen døde i 2007. Huset blev i Pouls tid 
totalrenoveret og fremstår i dag som et af de 
mest velholdte huse i landsbyen. 
    Lone fortæller også om Pouls krav til kva-
litet, da beboelsen skulle udvides med nyt 
køkken i den del af huset, der tidligere var 
klasseværelse. Det var svært at finde et køk-
ken, der passede til Pouls smag, så de så på 
køkkener i hele Danmark, Tyskland og i Spa-
nien, men endte med at købe elementerne i 
Kolding. Så skulle de mest kvalitetsbevidste 
håndværkere findes, men alligevel stod Poul 
hver morgen i gården kl. 6.30 og tog imod 
håndværkerne, hvor han fortalte dem, hvad 
de havde lavet forkert dagen i forvejen og 
hvad der skulle rettes op. 
    Lone har efterfølgende fået lavet jordvar-
me, hvilket hun er meget glad for på grund af 
lave driftsudgifter. Tidligere var der oliefyr, 
som kostede mange penge hver måned. 
Trods de store udgifter var der dengang ikke 
varmt i hele huset, hvilket der er nu med 
jordvarmen.  
    Lone har arbejdet i Søndersø Kommune 
som børn- og unge-sagsbehandler, indtil Poul 
blev syg. Hun er nu pensioneret, men har 

arbejde med børn og familier i nogle timer i 
ny og næ. 
Desuden bruger hun meget tid på de fire bør-
nebørn i København.  
    Da Poul levede, havde parret feriehus i 
Spanien. Huset blev overtaget af Pouls fire 
børn, men må bruges af Lone, som har et 
godt forhold til dem. Poul havde ikke så me-
get tålmodighed til ferie og Lone husker at 
den længste ferie varede 9 dage, men så skul-
le Poul hjem og "lugte til trykfarve" i firma-
et. 
    Lone er meget glad for at bo i Freltofte, og 
efter Pouls død har Lone fået meget kontakt 
med naboerne og andre i byen, hvilket hun 
sætter stor pris på. Hun kan ikke forestille sig 
at bo andre steder og det vil også være svært 
at finde at finde et sted, der kan rumme alle 
de malerier, der er i huset. Hvis det bliver 
nødvendigt, vil Lone hellere bruge lidt penge 
på hjælp i hus og have end at flytte fra Frel-
tofte. 
    Hermed også tak til Lone for bidrag til 
historien om familien Clausen.  
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Lone elsker sit hus og Freltofte 



   Sidst jeg bankede på døren til det lille gule 
hus på den anden side af bækken, Søstedvej 
17, blev jeg mødt af glade barneøjne, og ivrig 
spørgen ind til dette og hint. Stine og Kim og 
deres, nu tilsammen fem børn, samt et 
"større" dyrehold, har imidlertid fundet sig 
en bondegård med bedre udfoldelsesmulighe-
der for alle, Fælledbladet ønsker dem alt godt 
i deres nye hjem. 
    Og at noget har ændret sig, det fornemmes 
tydeligt. Allerede inden døren har åbnet sig, 
høres veloplagte hundeglam, som, skal det 
vise sig, kommer fra ikke mindre end fem 
hundestruber. 
    Hundene bliver dysset lidt til ro, og jeg får 
også hilst på husets tobenede beboere, Mi-
chelle og Martin. Sidstnævnte med hånden i 
gips, efter et fald på loftstrappen, da de tom-
me flyttekasser skulle bæres op. Skulle må-
ske have gået en ekstra gang, nu blev det så 
til en brækket lillefinger. 
    Hundene, racen hedder Cavalier King 
Charles spaniel, er først og fremmest Mi-
chelles domæne. Hun er uddannet hundead-
færdsinstruktør og klikkerinstruktør med eget 
firma, men arbejder dog fast som social-og 
sundhedshjælper i Odense Kommune. En lil-
le afstikker til Ejby Dyreinternat, Dyrenes 
Beskyttelse, bliver der også lige plads til hver 
tredje weekend. 
    Martin er uddannet skovarbejder, og arbej-
der i Vejle kommune, det er en lang vej hver 
dag. Han må afsted allerede et kvarter i seks 
om morgenen, og er først hjemme igen om-
kring klokken sytten. 
    Egentlig har Martin en uddannelse fra for-
svaret som marineinfanterist, men har på 
grund af en skade måttet opgive den levevej, 
og er vendt tilbage til sin oprindelige uddan-
nelse som skovarbejder. 

    Det var lige lidt om det nye unge par på 
Søstedvej 17, vi håber I bliver glade for at bo 
her. 
 
Nogle gange er gamle nyheder lige så gode 
som nye. Ved en fejl fik vi desværre ikke 
bragt denne historie i sidste nummer selv om 
den var færdigskrevet /Redaktøren.  

Tekst og fotos: 
Else-Marie 
Albrekt 

Nye beboere på Søstedvej. 

Martin og Michelle med alle dyrebørnene 



    For tredje gang afholdes der kultur- og ak-
tivitetsdag i Nr. Søby/Nr. Lyndelse og om-
egn, og denne gang er det større og mere om-
fattende end nogensinde før. Listen over del-
tagere og aktiviteter taler for sig selv.  
    Programmet vidner om et lokalsamfund, 
der er utrolig aktivt, og hvor kultur ikke kun 
er et begreb, der bruges i overskrifter og ved 
festlige lejligheder. Der udøves håndarbejde i 
stor stil og der fremstilles malerier, skulptu-

rer og smykker og der dyrkes sport og idræt. 
Kultur- og aktivitetsdagen er en god lejlighed 
til at få det hele at se og opleve det aktive, 
kreative og spændende lokalområde. 
    Mange af deltagerne i kultur- og aktivitets-
dagen har deres egne hjemmesider, hvor man 
kan få en lille smagsprøve, en appetitvækker 
til selve dagen, hvor man kan køre en tur i 
det smukke område og endda få sig en kop 
kaffe til.  
    Kulturdagen i 2013, som der vises billeder 
fra, var den mest omfattende kulturdag, men 
det synes som om programmet bare vokser 
og vokser - heldigvis - og vidner om et utro-
ligt aktivt lokalområde, der nok er værd at 
besøge - og slå sig ned i. 
    Der er stort set ikke det, der ikke tilbydes: 
Spændende oplevelser med arbejdende værk-
steder, kørsel med miniatureheste, udstillin-
ger med maleri, skulptur, smykker, kreatio-
ner fremstillet med papir og saks, knipling, 
garnfarvning med naturmaterialer, spinding 
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Kultur- og aktivitetsdagen 
lørdag den 21. maj 2016 

Tekst og fotos:  
Peter Albrekt  

Karen Magrethe med et lille udpluk af hendes mange spændende billeder. På kultur-og 
aktivitetsdagen vil der blive lejlighed til at stifte nærmere bekendtskab med Karen Margre-
thes billeder og deres univers.  
  



    Blandt de mange deltagere, er stort set alle 
lokalområdets institutioner. Skolerne, kirker-
ne, brugerhusene, samlingsstederne, museer-
ne, forretningslivet og en lang række private, 
der dels udstiller i institutionerne, dels åbner 
deres døre og haver, for at give alle, der måt-
te have lyst, en oplevelse for dagen og for 
erindringen. 
    Det er lidt imponerende at opleve den 
vækst, projektet har haft siden 2009, hvor det 
første gang løb af stabelen, som et resultat af 
en stille snak om mulighederne for at gøre 
noget for lokalområdet. Man kan på den bag-
grund let komme til at gøre sig nogle tanker 
om, hvad det vil udvikle sig til endnu længe-
re fremme, i maj 2019. 
    Planlægningen af dagen begyndte stort set 
samtidigt med afviklingen af kultur- og akti-
vitetsdagen lørdag den 4. maj 2013, og det 
har været en spændende og kreativ proces, 
hvor mange gode ideer er blevet vendt og 
drejet. Efterhånden som vi nærmede os, blev 
det tydeligt, at også denne gang ville projek-
tet slå sin egen rekord, og det er med stor 
taknemmelighed overfor alle, der er med, at 
vi nu kan imødese lørdag den 21. maj og alle 
oplevelserne fra 10 til 16 samt en herlig af-
slutningsfest på Skullerodsholm kl. 18-22.  
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De skumle kældre under fængselsmuseet på 
Søbysøgård - med garanti for at slippe ud 
igen - trak besøgende i alle aldre til sig. 
Igen i år er museet åbent og giver en spæn-
dende mulighed for blandt andet at opleve 
indsattes udfoldelse af fantasi, når det gæl-
der om at omgå regler og de begrænsninger 
et ophold bag tremmer medfører. 

af uld, patchwork og strik, økologiske pro-
dukter, fortæller fra fortid, nutid og fremtid, 
museer og arkiver, der står vagt om historien, 
musik og børnekulturfestival, loppemarkeder 
og handlende, der markerer dagen på festlig-
ste vis. 
    Der er tæt på 50 deltagere, der hver især er 
med til at gøre dagen til noget helt specielt, 
og som ikke mindst er med til at vise, at kul-
turen og oplevelserne ikke kun er noget, der 
foregår i storbyerne, men trives i bedste vel-
gående i lokalområderne. Når man ser på alle 
de mange deltagere og de mange forskellige 
aktiviteter der bydes på, er det svært ikke at 
imponeres. 

Sabine og Texas på køretur. På kultur- og 
aktivitetsdagen vil der blive lejlighed til at 
møde begge og til at hilse på nyfødte føl. 

Link:  
http://www.hverdagsmuseum.dk/
kulturdag_2016.htm 
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De flittige damer i fuld sving. Dina Irming til højre, Marie Hansen til venstre og Else 
Skræp mellem Dina og Bente. Udover selve arbejdet med de mange former for håndarbej-
de, blev der også rig lejlighed til en hyggesnak både indbyrdes og med de mange besøgen-
de. I baggrunden ses Bente Kyvik i en norsk folkedragt, festligt i dagens anledning. 

Hedvig holdt åbent hus i Salen med en spændende udstilling af gamle billeder og fortællin-
ger fra lokalområdet. Hedvig har en stor viden om lokalområdet og dets beboere gennem 
generationer og fortæller gerne og det er altid herlig en oplevelse at komme på besøg og 
kunne gå derfra med en større viden end da man kom.  
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2-3 halve  chili middelstærk frugt (6) 

2 skefulde brun farin 

2 teskefulde citronsaft  gerne frisk 

2 skefulde reven ingefær 

vodka til marmeladeglas 

½ - 1 hel flaske vodka 

 

Fremgangsmåde. 
Del og rens chilien for kærner 

Skræl og riv ingefær  

Kom det i et højt marmeladeglas og 

kom farin, citronsaft og vodka i og 

Chilisnaps  - à la Finn 

ryst godt. 

Lad det trække under låg i 2-3 dage i 

køleskab. 

Si det gennem et kaffefilter og kom 

det på en rengjort dekorativ flaske. 

Efterfyld med vodka, til den rette 

smag/styrke er der. 

Hvis det skulle blive for stærkt i sma-

gen ved servering, kan man komme 

halvt chilisnaps i glasset og efterfylde 

med vodka. 

    Se evt. mere på: 

    www.finn-ekelund-blog.dk 



    Tilbage i 
foråret 2015 
blev beboere i 
området syd 
for Freltofte 
og mod Nord-
skov inviteret 
til at overvære 
en prøveskyd-
ning forud for 
politisk behandling af en mulig placering af 
en flugtskydningsbane på jorder ved Nord-
skov Gods. Baggrunden var en henvendelse 

fra jagtforeningerne i Fåborg-Midtfyn Kom-
mune med ønske om etablering af en flugt-
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Flugtskydningsbane ved Nordskov bliver ikke til noget. 

Tekst:  
Kenneth Seerup  
Jørgensen 

 
 

NY DB SIDE
INDSÆTTES HER



skydningsbane. 
    I september 2015 gav kommunalpolitik-
kerne deres accept til, at planlægningsarbej-
det frem mod etablering af en bane kunne 
fortsætte.  
    Prøveskydningen og de i efteråret 2015 
efterfølgende lejlighedsskydninger, som det 
hedder, når jægerne får kommunal tilladelse 
til at gennemføre flugtskydning i et antal ti-
mer f.eks. en aften eller i en weekend, gav en 
del bekymring i lokalområdet. 
    Den støj, som disse skydninger og udsig-
ten til en bane med tilladelse, eller sagt på en 
anden måde uden mulighed for kommunen til 

at sætte begrænsninger, satte en gruppe bor-
gere sig sammen for at gøre opmærksom på 
at etablering en af en flugtskydebane tæt på 
Ringe og med skud retning mod Freltofte, 
støjmæssigt vil kunne ødelægge mange af de 
herlighedsværdier, som det at bo på landet 
har. 
    Der blev delt løbesedler rundt med infor-
mationer, om hvad der muligvis ville være på 
vej, rundt til ca. 600 hustande i lokalområdet 
- nordlige Ringe og sydlige Freltofte. Den 
opmærksomhed samt en underskriftsindsam-
ling på Facebook satte gang i den folkelige 
opmærksomhed.  

    En del artikler i 
de lokale dagblade 
og kontakt til 
kommunen betød 
at repræsentanter 
for de to politiske 
udvalg, Teknik-og 
Miljøudvalget og 
Lokalsamfunds- 
og Planudvalget, 
inviterede gruppen 
af borgere til mø-
de for at drøfte 
synspunkterne.  
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NY DB SIDE 
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    Vi var en god flok i alle aldre samlet til 
folkekøkken i Astrid og Pouls hyggelige køk-
ken og spisestue, hvor der blev serveret tarte-
letter med ”gamle” høns i asparges, kartofter, 
gulerodsstænger og persille med hjemmela-
vet æblemost, gåsevin og en kop kaffe. 
Det kan varmt anbefales at være med, så kom 
frisk næste gang, der er mulighed for det. 
Næste gang er det Chris og Elena, Freltofte-
vej 31, der kommer med et godt tilbud til os 
alle. Det er en rigtig hyggelig måde at være 
sammen på! Byd også gerne ind som kom-
mende folkekøkken-vært – og husk det hand-
ler ikke om store avancerede retter, men om 
almindelig hverdagsmad. Og værterne be-
stemmer, hvor mange der er plads til i deres 
hjem. Det handler nemlig allermest om at 
være sammen og have en hyggelig aften.  
Bedste hilsner fra Gitte Bork, Folkekøkken-
entusiast – og tak til Astrid og Poul!  
PS: Desværre gik håndboldkampen mod 
Tyskland ikke så godt. Nogle af os så de sid-
ste ca. 15 minutter, hvor det gik helt ned ad 
bakke. Men vi genvandt glæden!  

 

18 

Tekst og fotos:  
Gitte Bork 



Freltofte, Søsted og Lumby 
Melodi: Jeg ser de bøgelyse øer 
 
På Midtfyn er tre byer små, 
der ligger ganske tæt. 
Tre farverige blomster 
i årstidens buket. 
De blander fordums styrke 
med en kraft til at forny. 
Vi kender dem som  
Freltofte, Søsted og Lumby. 
 
Hos borgerne i Freltofte  
er lyst og virketrang, 
man løser sager sammen 
og sætter nyt i gang. 
En festival er banket op 
med hjælp fra alle mand. 
Og alle byens huse 
bli’r sat så fint i stand. 
 
I Søsted sælges frugt og grønt, 
og jorden dyrkes dér. 
Et ærligt liv på landet 
er nok så meget værd. 
Her græsser får ved bækken, 
her står grantræer klar til jul. 
Her er der højt til himlen 
for folk og fæ og fugl. 
 
Lumby er noget særligt, 
noget ganske for sig selv, 
med sangkor og kultur, 
der er langt fra provinsiel. 
En by med traditioner 
fra spar konge kun var knægt, 
et sted hvor ung og gammel 
kan mødes med respekt. 
 
Det fællesskab, der kommer  
af at bo det samme sted, 
er ikke et, der rent  
automatisk følger med. 
Det kommer af at leve  
sammen, ikke bare bo. 
Det kommer når vi mærker 
de fælles kræfter gro. HTB 

Tirsdag den 10. maj kl. 19.30 

på Freltoftevej 41. 
Tilrettelæggelse af Freltofte-festivalen 2016 

 

    Igen i år samles vi en flok lokale for at få 

banket en kultur- og musikfestival op. En-

hver med gode idéer, kræfter og lyst til at 

bidrage med noget er meget velkommen.  

    Som tidligere kommer musikken til at spil-

le en stor rolle, men vi er meget åbne overfor 

nye forslag til aktiviteter og andre tiltag. Så 

hvis du har noget på hjerte og/eller lyst til at 

tage del i arbejdsfællesskabet omkring festi-

valen, er dette møde et godt sted at begynde.          

    Man kan f.eks. også melde sig til listen 

over ”praktiske hænder”, som får tildelt kon-

krete opgaver før, under eller efter festivalen 

(evt. til et medlem af bestyrelsen). 

    Fælleden er værter ved en lille forfriskning 

– endnu en grund til at møde op. Torden-

skjolds soldater skal nok være der, så du bli-

ver ikke alene. Vel mødt! 



Jens Ole 50 år 
    
    Den 12. december 2015 fyldte Jens Ole 
Storm Pedersen, Mosevej 4, Freltofte 50 år. 
Jens Ole er fjerde generation på gården 
Vesterled, hvor han bor sammen med sin ko-
ne Lene og børnene Emma, 18 og Rasmus, 
14. 
    I Jens Oles barndom var der stadig både 
købmand, brugs og bager i Freltofte, så det 
daglige liv foregik hovedsagelig inden for 
landsbyens grænser, før skolegangen i Nr. 
Lyndelse. Efter 10 kl. på Carl Nielsen Skolen 
kom Jens Ole i 1982 ud at tjene på forskelli-
ge gårde som led i uddannelsen til landmand, 
der afsluttedes med "grønt bevis" efter endt 
ophold på Dalum Landbrugsskole 1988. 
    Jens Ole blev dog ikke fuldtidslandmand, 
men efter endnu nogle landbrugs-, skov- og 
pyntegrøntjobs, blev han i 1993 ansat i det 
lokale entreprenørfirma Egelund, hvor han 
var i en del år indtil 2007, hvorefter han fik 
sit nuværende arbejde i Den Fynske Lands-
by. Her virker Jens Ole som anlægsgartner 
og teamleder for gartnerafdelingen. 
    I sin ungdom var sport en af de store inte-
resser. Han har spillet håndbold, fodbold og 
dyrket atletik. Imidlertid satte en knæskade 
en stopper for aktiv fysisk udfoldelse i spor-
tens verden, men han har videregivet interes-
sen til fremtidige generationer som instruktør 

i atletik og som træner i fodbold.  
    Efter at Jens Ole i nogle år havde boet i 
henholdsvis Nr. Søby og Gestelev overtog 
han og Lene gården i 2000 efter Jens Oles 
forældre. Jorden er forpagtet ud på nær fem 
hektar græs- og moselodder, som netop nu er 
under omlægning til økologi. 
    I tiden herefter har Jens Ole, der er meget 
interesseret og vidende i lokalhistorie, været 
involveret i Lokalhistorisk Forening, hvor 
han i en årrække har haft forskellige tillids-
hverv som formand, arkivleder og redaktør af 
foreningens blad. I Fælleden har han også 
taget en tørn som formand og redaktør. Jens 
Ole er en god fortæller og har også i Fælle-
den været benyttet som guide ved forskellige 
arrangementer. Interesseområderne er mang-
foldige, da de også omfatter tegneserier, port-
vin og film. 
    Vi håber at Jens Ole fortsat fremover vil 
dele sin viden og anekdoter om området og 
dets beboere. Specielt vil vi anbefale tilflytte-
re, der vil vide mere om området forhistorie, 
at kontakte Jens Ole. 
    Hermed tillykke med dagen fra Fælleden. 
 
 

Jens Ole blæser en fanfare i Older-
mandslaugets Byhorn 

Jens Ole i herreværelset 
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Ludvig 90 år 
 
    Ludvig Christiansen, Freltoftevej 19, fyld-
te 90 år den 24. februar. Ludvig er født og 
opvokset i Gyldenmose syd for Bregninge på 
Tåsinge, hvor forældrene havde et mindre 
landbrug. Ludvig var den yngste ud af en 
børneflok på 4. Ludvig startede på forskolen 
i Bregninge, men her var læringsmiljøet ikke 
særlig godt, idet undervisningen udelukkende 
bestod af skiftende læreraspiranter "på 
græs" (gl. betegnelse for praktikforløb). Han 
havde 6 aspiranter på tre år. 
    Efter 7 års skolegang og konfirmation kom 
Ludvig ud at tjene på forskellige gårde, ho-
vedsagelig på Fyn. Han blev også soldat og 
havde bl.a. vagttjeneste for enkedronning 
Alexandrine. 
    Efter soldatertiden blev Ludvig gift med 
sin Anne Marie, som han tidligere havde 
spottet på en af nabogårdene. De var herefter 
i nogle år ansat på større landbrug i Over 
Holluf og Nyborg, hvor der var boliger til 
medarbejderne. Ludvig sluttede landmandsli-
vet efter en del år på Bramstrup og blev ansat 
på Dalum Papirfabrik, hvor han virkede i 23 

år indtil sin pensionering. 
    I 1965 mens han var på Bramstrup bygge-
de han huset på Freltoftevej. Der blev ud-
stykket i alt 4 grunde fra genboen Ove Køb-
mands jord. Årsagen var, ifølge Ludvig, at 
Ove og Edith gerne ville have et nyt badevæ-
relse. 
    Ludvig og Anne Marie fik 5 drenge, som 
alle har fået uddannelser og job. 
    Da Ludvig var ansat på Dalum Papirfabrik 
blev han involveret i fagforeningsarbejde, 
idet han var medlem af bestyrelsen for indu-
stripapirarbejdernes fagforening. 
    Ludvig har ikke haft tid til hobbyer i sit 
arbejdsliv. Efterfølgende har han passet sin 
kone gennem hendes mangeårige sygdoms-
periode indtil hun døde i 2009. Desuden har 
han mistet 2 af sine børn i 2007 og 2012. 
Ludvig lader sig dog ikke slå ud af modgang 
og sorger, men skønner på det der er godt. 
F.eks. at hans barnebarn valgte ham til at føre 
sig op til alteret, da hun skulle giftes. At han 
har et tæt tilhørsforhold til sin familie. At han 
har de bedste naboer man kan ønske sig samt 
adskillige kammerater rundt omkring. (I den 
time jeg besøgte Ludvig var der tre der ringe-
de på hans mobil, men hvor Ludvig høfligt 
bad dem ringe lidt senere grundet mit besøg). 
    Ludvig har et godt helbred og er knivskarp 
i hovedet. Ludvig ses ofte kørende i sin bil på 
vej til venner, familie og indkøb. Ludvig kla-
rer selvfølgelig (for ham) også alt husarbej-
de, herunder madlavning og rengøring samt 
havearbejde. Dog har han indset, at havear-
bejdet med årene bliver mere besværligt. 
Derfor har Ludvig sat sit hus til salg og han 
overvejer efterfølgende at flytte til en mindre 
arbejdskrævende bolig i Ferritslev. 
    Her er jeg overbevist om at Ludvig hurtigt 
vil blive populær grundet hans interesse for 
andre og hans gode humør. 
    Ludvig er et menneske, som jeg føler den 
dybeste respekt for. En mand for hvem det 
ligger fjernt at bede samfundet om hjælp, og 
som i stedet har taget ansvar for sit liv under 
de vilkår der var, og overvundet de genvor-
digheder tilværelsen også bød på.  
    Hermed et stort tillykke fra Fælledbladet 
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Ludvig i sit køkken 

Set og sket  Tekst og fotos: Åge Spejlborg Hansen 



Dorte Ruager 50 år 
 
Tekst: Inge Zenner 
Foto:  Åge Spejlborg Hansen 
 
    Unge Dorte - Dorte Ruager er blevet 50 og 
nu på vej til de 60 lige som sin mand Peter, 
med hvem hun har tre døtre. Rikke, som 
snart er færdig som sygeplejerske. Stine, som 
læser religion på Uni og Sarah, som går på 
Carl Nielsen Skolen og som den eneste bor 
hjemme sammen med katten. 
    Dorte er pædagog - talepædagog. Det pas-
ser fint til Dorte, som er meget glad for og 
god til børn og som kan tale om meget og 
gerne gør det. Hun kan også synge (også san-
ge som man ikke lige hører i kirken). 
    Dorte bruger fritiden fra børnehaven på 
familien, fitness (spinning og boksning) bio-
grafture og rejser bl.a. til Frankrig, hvor som-
merhuset ligger. Selvfølgelig taler Dorte også 
fransk, så hun udover at underholde, kan 
hjembringe diverse specialiteter og lækkerier 
(franske fristelser). Udover Frankrig kan det 
endvidere blive til smutture til Portugal, Spa-
nien og Sverige. 

    Om fredagen er begrebet "Happy Hour" 
indført til stor glæde for naboerne.  
    Dorte blev fejret ved en dejlig fest med 
familie og venner i Dømmestrup Forsam-
lingshus med lækker mad, vin, musik og 
dans. 

Valborg flytter til Ringe 
 
    Valborg Østervang 79 har solgt sin gård 
Fællesløkke, Freltoftevej 59 og har fremover 
adresse på Dybdalgårdvej 89 i Ringe hvor 
hun er flyttet ind i en mere ældrevenlig bolig 

på 97 m2. Valborg blev enke i 2012 og har 
boet på gården Fællesløkke i 54 år. 
    I forbindelse med salget er landbrugsarea-
lerne solgt til 4 forskellige naboer, mens byg-
ninger er solgt til nye tilflyttere med ejerskif-
te 1. februar. 



    Nej det er ikke et humoristisk indlæg eller 
starten på en sjov fortælling. Egentlig er der 
ikke noget at grine af. Men på den anden side 
så har vi fynboer en tendens til at se lidt mere 
lyst på tilværelsen og har gerne et glimt i 
øjet. Nogle gange endda med hang til tragi-
komik. 
    Sagen er alvorlig nok. Klimaforandringer, 
global opvarmning, verden går under osv. 
Det er sådan vi ser det i avisen, på nettet og i 

TV. Men her i Freltofte er det nærværende 
og helt tæt på. Jeg skal nok holde mig fra at 
spekulere i de store globale sammenhænge. I 
stedet vil jeg bare konkludere, at vi tilsynela-
dende får mere vand fra oven, end vi før har 
fået det. Desuden ser det ud til at koncentrati-
onen også er større, når det for alvor kom-
mer.  
    Hvad har det så med os at gøre, bortset fra 
mere regntøj. Nuvel, ikke alt vand der kom-
mer fra oven er problematisk. En god del bli-
ver absorberet af jorden. Noget går til afgrø-
der og noget går til grundvandet. Det er bare 
overskuddet, der kan volde problemer. 
    Jeg har et problem med vandet. Vores sø 
har ikke noget naturligt afløb mere. For mere 
end 100 år siden var der en åben rende. Den 
førte over i en anden rende. Den gik videre til 
en anden, der …. Man forstår billedet. Der er 
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En fin græseng forvandlet til et vådområde. Her kommer hverken maskiner eller dyr foreløbig. 

Det er vandvittigt 

Tekst og fotos:  
Lars Toftdahl 



fortsat render, bække og åer rundt om. Men 
de fleste render er lagt i rør under jorden. Det 
gælder også den fra vores sø. At røret forla-
der min matrikel og går videre hos naboen 
kan ikke overraske. Faktisk har vandet man-
ge stationer inden det til sidst løber ud i ha-
vet.  
    Nuvel, ikke alt vand der kommer fra oven 
skal ledes ud i havet. Alt er fint så længe alle 
dræn, rørledninger, render, bække og åer er 
intakte, oprensede og i god stand. Man har jo 
lov til at drømme. 

    Når jeg kigger rundt omkring og ser, hvor-
dan naboerne har det, så ligner det mit. En 
del har problemer med ”søer” i marker, haver 
og helt op til bygningerne. Andre har ikke 
selv problemet med vandet, men defekte rør-
ledninger går gennem deres grund. Hos nogle 
en kombination, ligesom hos os.  
    At noget må gøres, og at det ikke løses ale-
ne er lysende klart. Lovgivningen er i prin-
cippet klar. Enhver lodsejer har ansvaret for 
at rørledninger, render m.m. er vedligeholdte 
og intakte. Hjælp fra forsikringen er kun til at 

Vandhullet bag ved OL-Hestecenter – Nu en sø 



sagsøge naboen. Kommunen vil da også ger-
ne skrive et skarpt brev til en nabo, hvis ikke 
andet hjælper. Løser det problemerne? Per-
sonligt tror jeg lige så meget på den løsning, 
som på at vore politikere kan forandre på kli-
maet fra dag til dag. 
    Set i dette lys blev fruen og jeg enige om, 
at vi måtte gøre noget. Lavpraktiske som vi 
er her ude på landet går vi efter løsninger i 
nærområdet frem for globale forhåbninger. 
Trin 1 måtte være at få skabt dialog mellem 
vore naboer. Trin 2 må være en kortlægning 
af problemerne. Trin 3 er så løsning af akutte 
vandproblemer. Trin 4 er kortlægning af rør, 
brønde og render. Trin 5 langsigtede løsnin-
ger og dialoger med myndigheder og de, der 
måske rammes, når vi løser vore vandproble-
mer. 
    Torsdag den 4. februar kastede vi os ud i 
det. Vi havde lånt et lokale på Carl Nielsen 
Skolen. 12 af vore nærmeste naboer mødte 
op. Vi ville se om ikke processen kunne star-
tes op. Det kunne den. Der blev skabt dialog. 
I grunden forståeligt nok, da vi jo alle er me-
re eller mindre samme båd. Problemerne og 

problemzonerne blev afdækket. De, der er 
involveret i det mest akutte problem netop 
nu, den store sø bag ved OL-hestecenteret, 
snakkede sammen om en foreløbig plan. Vi 
ser alle på langsigtede løsninger og vi vil alle 
i løbet af sommeren få kortlagt så meget vi 
ved om rørledninger og dræn på de linjer der 
går til Freltofte Mose. 
    Selvfølgelig er vi ikke i mål. Men vi har 
fået sat noget positivt i gang, og hen over tid 
vil dette gøre det enklere for alle berørte. Det 
bedste er, at det ikke koster noget. Faktisk 
kan vi spare på udgifterne. Så må advokater-
ne finde andre steder at tjene deres penge. 
Priser på materialer og ydelser vil være trans-
parente, når vi taler sammen. Dermed også 
bedre priser. Desuden kommer vi væk fra 
bare at flytte vand fra nabo til nabo uden at 
vide, om det overhovedet hjælper. 
Bliver dette, lad os bare kalde det 
”vandlaug”, en succes vil det nok betyde at 
andre følger modellen. For vi undgår nok ik-
ke ”vandvittige” mængder vand i fremtiden.   
 

 

 
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 



Så længe børn til verden bliver bragt, 

og der skal sys og slides dragt på dragt, 

så længe der er hamp og hør på jord, 

så længe ulden tæt på fåret gror, 

og silkeormen troligt slide må, 

og ødes, så at silken vi kan få, 

ja, indtil hele verden skal forgå, 

vil - i det mindste - nålens brug bestå" 

 

    Ovenstående er skrevet på det første ark i 

min håndarbejdsmappe fra Sdr. Nærå efter-

skole, hvor jeg tilbragte 10 måneder i 

1965/1966. 

    I min barndom i halvtresserne blev vi pi-

ger tidligt holdt til nålen, de mest almindelige 

sting kunne vi sy inden vi startede i skolen. 

    Børnetøjet og det meste af kvindernes eget 

tøj, blev almindeligvis fremstillet ved syma-

skinen hjemme i køkkenet. Havde man et 

godt grundmønster og var dertil lidt snild på 

fingrene, kunne man klare sig et langt stykke 

hen ad vejen. Mange ville dog gerne lære 

mere, og her var vinterens sykurser rundt om 
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Tekst og fotos:  
Else-Marie Albrekt,  
Hestehavegaards  
Hverdagsmuseum på 
Søstedvej. 

Erindringsglimt - På sykursus 
i Freltofte Forsamlingshus. 

Afdansningsbal i Årslev Forsamlingshus 
1963. Margit Birkebjerg Andersen til ven-
stre, Else-Marie til højre. 

Snydeproppen var nødvendig, for der var 
ikke altid adgang til en stikkontakt. 



i forsamlingshusene en oplagt mulighed, som 

også min mor benyttede sig af. 

    I Freltofte blev sykurserne i mange år ledet 

af Fru Skov Johansen, der boede i en ejen-

dom skråt overfor Jyllandsgyden. 

    Ikke mange havde kørekort, endsige bil, så 

den tunge symaskine blev anbragt på cyklens 

bagagebærer, og så gik vi til Freltofte, min 

mor og jeg, op over bakken, forbi Møllegaar-

den, min mor med den ene hånd på styret, 

den anden med et fast tag i hanken på syma-

skinens kuffert. 

    Undervejs stødte flere og flere til, til sidst 

var vi en hel lille kortege af kvinder og pige-

børn i alle aldre, der stilede mod forsam-

Kjolerne blev foræret væk når jeg ikke længere kunne passe dem, men dukke Hanne har stadig sin. 
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Flittige Hænder, nu Hendes Verden, bragte gennem min barndom adskillige påklædnings-
dukker med tøj, der kunne bestilles snitmønstre til gennem bladet. I Februar 1958 gjaldt 
det tvillingerne Hans og Grethe, der altid var ens klædt. Formedelst kr. 1,50 plus porto 
kunne der erhverves snitmønstre til størrelse 4 og 6 år. 

lingshusets lille sal, hvor undervisningen fo-

regik. 

    Den første aften gik med, at gennemgå Fru 

Skov Johansens righoldige udvalg af mode-

blade, hjælpe hinanden med at tage mål, ud-

vælge et mønster og få det tegnet over på sil-

kepapir. Den følgende uge blev der indkøbt 

stof, for vores vedkommende hos H. C. Erik-

sen i Ringe. 

    Nu kunne de forskellige mønsterdele an-

bringes, det var lidt et puslespil, idet der ikke 

blev indkøbt mere stof end højst nødvendigt. 

Før de forskellige beklædningsdele kunne 

sys sammen, skulle der ries, og prøves. Ri-

ningen af de forskellige stofstykker blev 

overladt til os piger, det gav en vældig god 

øvelse i at bruge fingrene fornuftigt allerede 

tidligt i livet. 

    Efter en god times arbejde var det tid til 

kaffen. Hjemmefra havde min mor omhygge-

ligt målt kaffe op i et stykke smørrebrødspa-

pir, 3 til 4 spiseskefulde, som nu blev hældt 

op i kaffeposen til forsamlingshusets store 

kaffekande, på den vis bidrog alle til aftenens 

fælles kaffebord. Medbragt, ligeledes i smør-

rebrødspapir, var to stykker kage, nogle gan-

ge bare to stykker franskbrød. 



    De voksne brugte en del tid på kaffebordet 

medens vi børn hurtigt fik spist færdig, og 

der blev stunder til en rask tagfat i den store 

sal inden vi blev kaldt tilbage til nål og tråd. 

    Der blev fremstillet adskillige stykker tøj 

til mor og datter i vinterens løb, hvoraf, for 

vores vedkommende, forårets afdansnings-

balkjole var en fast bestanddel. 

Symaskinen, en CFA Knudsen blev brugt flittigt hjemme og på syaftenerne i forsamlings-
huset. 
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    Første søndag i advent faldt i 2015 allere-
de i slutningen af november. Flotte skilte 
rundt omkring i nabolaget havde kaldt til 
samling ved Gadekæret, så juletræet kunne 
tændes på behørig vis. Omkring 50 børn og 
voksne kom og tog del i løjerne, hvor Hans 
Bork holdt en kort tale.   
    Lokale musikanter spillede til et par sange 
hvor vi sang adventstiden ind og siden spille-
de de op til dans omkring træet, og dermed 
hele gadekæret.  
    Bagefter var der lækker æblegløgg, kager 
og en lille dram. 
 

 

Der var godter og drikkelse til alle 

Dansen gik om gadekæret 

Juletræstænding ved 
gadekæret i Freltofte 

Tekst og foto:  
Anders Kjær 



 

12 



 

 

Torsdag den 31. marts kl. 19.00 
Generalforsamling 
Holdes i Carl Nielsen Salen på Carl Nielsen Skolen. Der vil være kaffe og kage. Mød op og 
giv dit besyv med til dit lokalsamfunds udvikling.  
 
Tirsdag den 10. maj kl 19.30 
Åbent møde om tilrettelæggelsen af Freltoftefestivalen 
Festivalen skabes og afvikles af lokale, frivillige kræfter og DU er meget velkommen med 
dine ideer og virketrang. Man kan bl.a. melde sig til listen over ”praktiske hænder” som får 
tildelt konkrete opgaver før, under eller efter festivalen (evt. til et medlem af bestyrelsen). 
Mødet holdes på Freltoftevej 41.   
 
Onsdag den 18. maj kl. 20.00  
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. Husk gummistøvler. 
 
Søndag den 5. juni kl. 15.00  
Grundlovsdag med picnic i grusgraven 
Pak en madkurv og kom og nyd en junidag med lege, bål, snobrød og godt selskab. Grillen 
er varm kl 17.30.  
 
Torsdag den 23. juni kl. 18.00  
Skt. Hans i grusgraven 
Medbring en madkurv og gør årets korteste nat til en fest. Grillen er varm kl 18.00 og bålet 
tændes kl. 20.30. 
 
Lørdag den 20. august kl. 12-24  
Freltofte-festivalen 
Der arbejdes på igen i år at arrangere en festival i Freltofte. Nærmere information følger i 
næste nummer. Bestyrelsen modtager gerne ideer og forslag.  
 
Søndag den 25. september kl. 14.00  
Store legedag og børnedyrskue  
Afholdes ved Sanne og Kim på Søstedvej 10, Søsted. Alle børn er velkomne med eller uden 
alle slags dyr. Der vil være ringridning på firhjulet crosser og fri leg i den store have.   
 
Søndag den 9. oktober kl. 14.00  
Æblemostdag  
Æblemostedag hos Nina og Kurt på Freltoftevej 8. Medbring æbler og emballage til den 
færdige most. Der er kaffe og kage til salg.  
 
Søndag den 27. november kl. 16.00   
Juletræstænding  
Mød op ved gadekæret i Freltofte og vær med til at synge julen ind 1. søndag i advent. 

Aktiviteter i Fælleden 2016       


