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 SÅDAN BETALER DU! 
Fælleden er en landsbyforening for Freltofte, Lumby og Søsted, hvor alle er velkomne – uanset 
alder, køn, religion, partitilhørsforhold og bopæl. Fælleden har lejet en tønde land på Freltoftevej 
43, hvor der er skabt en fodboldbane, to petanque-baner, gynger, klatrestativer og legehus, og for-
eningen arrangerer kulturarrangementer, historiske vandringer og fornøjelige dage med aktiviteter 
for børn og voksne. Alt er baseret på frivillig arbejdskraft. Fælled Bladet udkommer 4-5 gange om 
året med enten 16 eller 32 sider.  
    Årskontingentet for alle medlemmer er 100 kr.  i 2007.  Medlemmer, der får postsendt bladet, 
skal i 2007 betaler 25 kr. ekstra for porto. 
    Kontingentet kan betales på to måder: 
    1) Via netbank i SYDBANK Nr. Lyndelse-afdeling, reg.nr.: 6845, konto-nr.: 2 3 4 5 6 7 8 
    2) Kontant eller med check til et medlem af bestyrelsen. 
 Fælledens hjemmeside er www.freltofte.info 

 REDAKTØRENS UNDSKYLDNINGER 

Undskyld til Sarah Gerken i Hellerup nær Søllinge. Hun har truet med at kvæle mig, fordi jeg 
har overset h´et i hendes navn. 
Undskyld til afdøde gårdejer Jens Peter Jensen i Lumby. Jeg har beskyldt den karismatiske og 
kvindeglade sognerådsformand i Nr. Lyndelse Sogn ham for at være Venstre-mand. Det var tæt på 
og dog helt forkert. Han repræsenterede Det Radikale Venstre. 
Undskyld til smedemester Niels Erik Andersen og til de mange, der spændt har ventet på 3. og 
sidste del af den forunderlige familiesaga. Vi får plads til den lange artikel i næste nummer, der 
udkommer i oktober.  
Og undskyld til alle medlemmerne/læserne. Nok har redaktionen kun lovet, at medlemmerne 
foruden alle de andre tilbud i foreningen modtager et periodisk medlemsblad 4-5 gange om året 
med enten 16 eller 32 sider. Det har været mit håb, at bladet skulle udkomme tre gange i 1. halvår 
og to gange i 2. halvår. Det er fornøjeligt at være med til at lave bladet, snakke med godtfolk og 
høre om deres liv i særlig grad i Freltofte, Lumby og Søsted. Al arbejde i Fælleden er og skal være 
ulønnet, og derfor er Fælled Bladet kun en fritidsfornøjelse. Men jeg har lovet at betale husleje og 
har også lyst til både Hjemme Is og et glas rødvin. Derfor har jeg i år sagt ja til nogle krævende 
forlag i København til at redigere, fotografere og skrive tre bøger, der skal sælges i julehandlen i 
år. Og kun derfor kommer Fælled Bladet nr. 2 i september, nr. 3 i oktober, nr. 4 i november og 
måske også nr. 5 i december 2007.                                                                                         
                                                                                                                                                       -hardt                                                                                                                             

 Forsidefoto:  
Emma Vestergaard Storm Pedersen fra Mosevej 4 nød gyngeturene på fælleden.  
Læs om den lune grillaften på bagsiden. 

 HUSK LIGE! 

SØNDAG 30. september 2007, kl. 13.00.  Hundedag på fælleden, Frel-
toftevej 43, med masser af præmier og lave fælledpriser på øl, vand, kaffe og kage. 
 

SØNDAG 7. OKTOBER 2007, kl. 14.00. Æblemostdag hos Nina & 
Kurt Bager på Freltoftevej 8. Husk at tage æbler, flasker eller beholdere med.  
Lave fælledpriser på øl, vand, kaffe og kager. 
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Kasserer Inge Frandsen,  
Mosevej 10, tlf. 6590 1336 

Sekretær Claus Arentoft,  
Freltoftevej 36,  
tlf. 6590 1091  

FIND SEKS FEJL! 
40 procent i den nye bestyrelse er kvinder. Else
-Marie, der plejer og opmuntrer mand, børn og 
børnebørn lige godt og samler flittigt ind til et 
bondealmuemuseum, har påtaget sig at sørge for 
alle fornødenheder under foreningens små og 
store arrangementer. 
    Inge er blevet overtalt til at passe på forenin-
gens penge. Hun har let til smil, men venlighe-
den er behersket, hvis nogen skylder foreningen 
penge, og som gode bogholdere bryder hun sig 
ikke om udgifter. Luksuscyklen fra Kildemoes 
har hun vundet i idrætsforeningens jule-
skrabespil. 
    Claus, der absolut efter eget ønske gik af som 
kasserer ved vor generalforsamling i marts, har 
påtaget sig hvervet som foreningens sekretær 
med en usædvanlig virkelyst. 
    Karsten har taget 10 kg på, fordi han efter 45 
års behageligt liv med tobak, er holdt op med at 
ryge. For ham var det et spørgsmål om værdig-
hed. Han begyndte at ryge i smug på et drenge-
toilet i skolen. Og nu oplever han, at hetzen mod 
rygere er blevet så voldsom, at han igen skal til 
at ryge i smug på et toilet. 
    Jens Ole er vor formand, der passer for-
mandsposten ved at arbejde med både lup og 
kikkert. 
    Finn er ikke medlem af bestyrelsen, men 
bestyrelsen ville næppe eksisterer, hvis Finn ikke 
har lejet en stor del af sin grund til Fælleden og 
hjalp os med den grafiske tilrettelægning af 
Fælled Bladet. 
    Per Emil Eskildsen er suppleant i bestyrelsen 
sammen med Vivi Kidde Knudsen. Han har 
givet et halvt løfte om at spæde en million i fæl-
ledkassen, hvis vi kommer i nød. Hun er hoved-
ansvarlig for Hundedagen. Svend Johnsen er 
vor kritiske revisor.                                         -hardt                  

Fælledejer, hjemmesidere-
daktør og layouter Finn 
Ekelund, Freltoftevej 43,  
tlf. 6590 2501 

Formand Jens Ole Storm Pedersen, Mosevej 4, 
tlf.6590 1178  

Arrangementsmester Else-
Marie Albrekt, Søstedvej 19, 
tlf. 6599 1559 

Redaktør Karsten Lindhardt, Mosevej 1,  
tlf. 6590 1441 



 

12 

Det gode, lune forår har for alvor gjort sit ind-
tog i Freltofte og omegn. Alle planter er i fuldt 
sving og mange grøftekanter og staudebede er 
allerede næsten oppe i sommerhøjde. Rigtig 
mange planter har taget hul på vækstsæsonen et 
par uger eller tre tidligere end normalt. Men det 
vel heller ikke så usædvanligt, når nu marts og 
april var de varmeste måneder i termometerets 
historie. At april også var blandt de allermest 
tørre, bremsede måske nok udviklingen i haver-
ne lidt, men de rigelige mængder af regn i maj 
satte ordentlig skub i væksten igen. 
    Hestekastanien er allerede næsten afblom-
stret, og lige nu er asketræet et af de sidste træer 
der mangler at springe helt ud. Asketræerne 
springer normalt ud i slutningen af maj, men i 
år tøver mange af træerne – de lider nemlig af 
svampesygdommen Aske-toptørre. Sygdom-
men har været i udbrud i Danmark i de sidste 
par år og er invaliderende for træerne. De øver-
ste og yderste grene går ganske enkelt ud, og 
sætter træet flere års vækst tilbage. 
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INGEN UKRUDT I  
LINDEGÅRDENS  
FANTASTISKE HAVE 

”En del af gårdejerparret Henriksens køkkenhave ligger med udsigt til det nye boligkvarter i nr. 
Lyndelse, der måske snart  vokser sammen med Lumby.  

Anders 
Kjær for-
tæller om 
det varme 
vejr og 
ser: 
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    Foråret er vel især forberedelsens og klargø-
ringens tid. Køkkenhaverne og drivhusene bli-
ver plantet og sået til med alskens nytte- og 
prydplanter, og lugning i bedene er stadigvæk 
et overkommeligt og hyggeligt aftenarbejde. 
    Jeg arbejder selv tit ude i haven, indtil solen 
er gået helt ned. Anderledes er det hos Johanne 
og Egon Henriksen, der bor i Lindegården på 
Langagergyden 20 i Lumby - her er det de gode 
gamle landboværdier, der tæller. Med en ho-
vedrysten siger landmanden Egon til mig, at 
han da ikke arbejder efter aftensmaden, og helst 
ikke om søndagen. 
    Jeg spurgte, fordi jeg så tit har holdt på Hole-
gyden og ventet på at dreje hen ad Langagergy-
den – der kigger man nemlig lige ind i Johanne 

og Egons køkkenhave. Jeg har ofte tænkt, at 
det var en meget velordnet køkkenhave, og 
besluttede at rapportere lidt fra grænselandet 
mellem Lumby og Nr. Lyndelse så længe det 
stadig eksisterer – om få år er Lumby måske 
blevet en del af ”storbyen”. 
    Det skulle dog vise sig, at man kun ser en 
del af køkkenhaven fra vejen – der er også lige 
et stykke jord til salat og morgenfruer ved ha-
vedrivhuset - og så er der indraget to-tre hund-
rede kvadratmeter af marken bagved til mange 
flere kartofler, lidt kål og porrer. Johanne for-
sikrer mig om at, de altid har kartofler nok. De 
første kartofler spiste de for øvrigt først 20. 
april, fordi toppene havde fået lidt frostbid. 
    I alt mente vi, at der måtte være fem-seks 

De gamle gårde i Lumby har næsten alle skjult deres store prydhaver fra vejen og bag staldbyg-
ninger og stuehus. Derfor kan den prægtige rododendron-busk på Lindegården ikke ses fra vejen. 
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Der mangler aldrig kartofler fra køkkenha-
ven, forklarer Johanne og Egon Henriksen 
på Lindegården.  

Bagved huset er en del af marken inddraget i 
den imponerende køkkenhave 

Min hund Sicka følger med i alt, hvad 
jeg laver i min egen have i Freltofte. 

hundrede kvadratmeter køkkenhave, og allige-
vel var der knapt et græsstrå at se mellem urter-
ne. Men Egon trækker bare på skuldrene, når 
jeg er imponeret. Det samme gør Johanne, da 
jeg roser deres store flotte gårdhave, hvor plæ-
nen er omgivet af traditionelle staudebede, im-
ponerende Rododendroner, prydbuske og den 
flotteste kæmpe-rødbøg, jeg længe har set. Jeg 
kan se, at haven må koste en hel del arbejde, 
men Johanne forklarer, at haven mere eller 
mindre passer sig selv. Sådan en fantastisk have 
kunne jeg godt tænke mig. 
                                      Andkjaer@hotmail.com 

                         
                                                                                                                             

Lasse Lund Iversen 
går i Nr. Lyndelse 
Friskole. Han er søn af 
gårdejerparret Niels 
Åge Iversen og Ulla 
B. Lund. Lasse blev 
konfirmeret i Nr. Lyn-
delse Kirke 4. maj kl. 
9. ”Det var den skøn-
neste dag i foråret, ” 
tilføjer Ulla Lund.  

KONFIRMAND LASSE 



    Nogle af de tomme staldbygninger er blevet 
udlejet til firmaet Nobelis, der designer og byg-
ger natur-legepladser, udekøkkener, værkste-
der, læskure og bålhuse m.m. i gode holdbare 
træsorter som lærk, douglasfyr og robinia. 
    Bente Skensved og Mikael Pedersen (med 
Niels Iversen til højre på billedet) startede fir-
maet for syv år siden på deres hjemegn i Syd-
sjælland.  
    Mikael har tidligere arbejdet som sløjdlærer 
på en Rudolf Steiner skole, og Bente arbejdede 
med utilpassende børn. I 2005 købte de en æl-
dre landejendom i Gl. Årslev. administration og 
tegnestue i Årslev og værkstedet på sted på 
Lumby Toftegaard.                                     -josp                        
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Niels Iversen på Toftegaard, Langagergyden 
24 i Lumby, gik i foråret og kalkede sin gård 
forbilledligt, så den stadig fremstår som en af 
egnens smukkeste og bedst vedligeholdte gårde 
- og klar til sønnen, Lasse Lund Iversens kon-
firmation på St. Bededag. Vi forsøgte at forevi-
ge ham i kalkesituationen – kalkemanden – 
men det ville han dog ikke stå model til.  
    Derfor må vi nøjes med et foto af det nykal-
kede stuehus fra anno 1850, taget gennem por-
ten. Egentligt er det ikke kalk han bruger, men 
Skalcem 100, da Niels mener dette produkt er 
mere holdbart. 
    Niels og Ulla Iversen har mange år drevet 
gården som et traditionelt familielandbrug, men 
nu er staldene tømt for svin og jorden lejet ud. 

LEG MED ELEMENTERNE PÅ LUMBY TOFTEGAARD 
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Lørdag 28. april var en varm og fremragende 
solskinsdag, der på flere måder fik sveden frem 
på panden. 

Emil Christoffer 
Bager, søn af Ni-
na & Kurt Bager, 
Freltoftevej 8, 
blev konfirmeret 
Vollsmose Kirke, 
der har tæt til-
knytning til 
Emils skole, Ru-
dolf Steiner Sko-
len i Lindved. 

KONFIRMAND EMIL 

ældre brugbar selvkørende plænetraktor, og da 
vi sponsorer benzinen hertil, er det et fantastisk 
godt medlemstilbud at slå Fælleden – skynd jer, 
der er endnu få ledige pladser på listen! 
    Der blev arbejdet næsten ufatteligt hårdt på 
Fælleden den lørdag. Jens Krogsgaard og Peter 
Albrekt brugte flere timer på at jævne muldvar-
peskud og traske gennem det høje græs. Lege-
huset skreg på Gori, og åd 5. liter grundings-
olie, petanque-banerne blev renset for ukrudt 
og revet sirligt. Stolper blev skiftet og repareret.  
    Da vi næsten var segnefærdige, blev Else 
Albrekt vores redningsdame, da hun suverænt 
diskede op med et velfortjent og overdådigt 
gratis frokostbord med øl og vand.                                            
                                                                      -josp 

SOL OG VARME 
HÅRDT ARBEJDE 
VELFORTJENT 
FROKOSTBORD 

Hans Bork i rette håndværkerpositur repare-
rede fodboldmålet.  
Græsset blev slået for første gang i år, og grun-
det den milde vinter og det lune forår, var en 
studsning allerede tiltrængt. 
    Fælleden bliver klippet på skift af medlem-
mer ført på en plæneklipperliste, som kan ses 
på vores hjemmeside. Vi er i besiddelse af en 

Hyggehavenisserne Jens Krogsgaard og Peter 
Albrekt henfaldt ofte i lange, dybsindige og 
filosofiske samtaler - uden fare for deres omgi-
velser  

SØSTEDS WALTHER 50 ÅR 
Gårdejer Walther Friis Jensen er ikke syn-
derligt begejstret for at blive fejret. Men 
han fylder altså 50 år 26. september og 
slipper næppe. Han er også en mand, der er 
fuld af overraskelser. Fælled Bladet ved for 
lidt, men han og hustruen Jane har arrange-
ret noget med hestevogne. ”Måske, hvem 
ved, ”siger Else-Marie Albrekt. ”Det kan 
måske ende med en fest på Søstedvej, som 
vi på Fyn kalder for To gaver til en gang 
suppe”.                                             - hardt 

FREDE HANSEN, vejformanden, der har 
boet på Freltoftevej 47, er pensionist nu og 
er i dag en anerkendt stenkunstner. Han 
skulpturer er udstillet på Galleri Di i Ny-
borg, hvor Frede Hansen bor nu. 



vej. FAKTA har samme ejer som Brugsen, 
nemlig COOP Danmark og det kan betyde, at 
konkurrencen ikke bliver så sund endda.. Ned-
rivningen af den store kendte villa med slagter-
butik begyndte i foråret 2007. I juli var villaen 
omdannet til en stor bunker murbrokker. Og 
bunken ligger urørt i slutningen af september. 
FAKTA´s slogan hedder: ”Vi vil så gerne have, 
at du bliver lidt længere.” Håndværkerne er helt 
blevet væk, og nedrivningsaffaldet har ligget 
urørt i mere end fem minutter, ja, såmænd i fem 
måneder. 
                                                                  - hardt                                                                                                                 

FAKTAS BROKKER 
BLIVER LÆNGE 

Super-Brugsen i Nr. Lyndelse er i dag den 
eneste daglig varebutik i sognet, og den kunne 
nok trænge til lidt sund konkurrence på priser, 
udbud og kvalitet. Der går ubekræftede rygter 
om, at Netto-kæden har fået kik på Nr. Lyndel-
se, fordi byen ligger godt til et stop på vejen fra 
Odense til Fåborg fra folk, der kører frem og 
tilbage på arbejde. Men først får vi en FAKTA-
butik i den gamle slagterforretning på Albani-

KONFIRMAND MADS 

Mads Baltzer står ved søen, der ligger tæt 
på hjemmet, og han i foråret konfirmeret i 
Sdr. Nærå Kirke. Her går han i en skole tæt 
på, nemlig i Sdr. Nærå Friskole. Hans foræl-
dre, Lena og Jan Henriksen, Freltoftevej 63, 
holdt konfirmationsfesten i en smukt pyntet 
lade, som familiens gode venner, Kenneth 
Seerup og Lisbeth Jørgensen har bygget på 
Freltoftevej 57. 
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Jeg er ked af, at jeg er blevet til besvær 
for andre, og hver aften beder jeg til Vor-
herre om at få lov til ikke at vågne næste 
morgen”. Rasmine Jakobine Lund Henrik-
sen, var træt og som hun selv sagde ”mæt 
af dage”, da hun snakkede med Fælled Bla-
det for 18 måneder siden. Hun var i fuldt 
vigør i det lille landarbejderhus på Orevej 
8 ved Søllinge op til 100 års fødselsdagen i 
2005. Men hun mistede en del af livs-
gnisten, da hun faldt og fik et hoftebrud. 
Hun kunne ikke mere klare sig selv uden 
hjælp dagen lang og med besvær kunne 
hun kun komme lidt rundt med en rollator. 
    Rasmine var en elsket stammoder til fem 
børn, 18 børnebørn, 41 oldebørn og 23 tip-
oldebørn. 
    Hun voksede op sammen med tre sø-
skende i et nøjsomt hjem på Kohaven. Mo-
deren døde sammen med en Rasmines ny-
fødte lillesøster af tuberkulose, da Rasmine 
var 10 år. Hun hjalp til på markerne i stal-
den og styrede husholdningen. 

   Som 14-årig kom hun ud for at tjene – og 
det blev som ung pige i Freltofte Brugsfor-
ening. Da hun var 17 år fortalte hun sin far, 
at hun ville giftes med en 13 år ældre fo-
derkarl: ”Han hedder Viktor, jeg kan godt 
lide ham og i øvrigt er jeg gravid.” Hun 
mistede sin mand efter 62 gode år. ”Det 
var slemt at miste ham, ”fortalte hun i 
2006 og tilføjede: ”jeg vil under ingen om-
stændigheder forlade mit og Viktors hus, 
og jeg skal, når tid er, bæres ud i en kiste. 
    Rasmine, der huskede de glade barn-
domsår 1905-24 og det godt sammenhold 
dengang i Freltofte, blev alvorligt syg med 
åndedrætsbesvær 29. august. Hun blev 
samme dag båret ud af sit hjem og overført 
til en aflastningsstue på plejehjemmet i 
Brobyværk 29. august. Hun havde ikke lyst 
til at være på plejehjemmet og heller ikke 
lyst til at leve mere. Hun sov ind 1. sep-
tember og blev begravet 4. september ved 
siden af sin elskede mand.              - hardt 
                                                                                                                             

Dødsfald 

RASMINE BLEV  
NÆSTEN 102 ÅR 

Rasmine fra Freltofte havde fire råd til at blive 
mere end 100 år: ”Spis sundt, arbejd, arbejd 
og arbejd!”  

Rasmine Jakobine blev konfirmeret i 1919 i Nr. 
Lyndelse Kirke og festen blev holdt hjemme på 
gården i Kohaven, i dag Grønmosevej 8. 

11 
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KAN DU KENDE  
UDSIGTEN? 

1 2 

Vi bor i smukke landskaber i Freltofte, Lumby 
og Søsted. Det ved vi godt, og det værdsætter 
vi. Men kan vi også genkende udsigterne, når vi 
ser dem i bidder eller i de udsnit, som kameraet 
giver os? 
    Prøv at gætte. Hvis du kan gætte fem ud af 
seks rigtigt, så vinder du eller deltager i en lod-
trækning mellem flere vindere om 200 kr., der 
kan bruges til to flaske god rødvin, 3-4 gode, 
røde bøffer eller hvad du nu lige trænger til at 
forkæle dig selv med. 
    Det er nok, hvis du skriver fotografiets num-
mer og  vejnavnet , der hører til motivet. Send 
en e-mail med dine svar til karsten@vipi.dk, 
ring svarene ind på 6590 1441 eller smid en 
seddel med svarene og dit navn i postkassen på 
Mosevej 1.                                                - hardt 
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HUNDENS DAG 2007 
”Tag din familie i hånden og din hund eller 
hunde i snor og lad os få en sjov og festlig 
dag ud af det på Freltofte Fælled”, sagde 
Vivi Kidde Knudsen i fjor. Hun bor i Freltof-
te sammen sin mand og med tre hunde. I år 
har hun igen tilbudt at stå bag en utraditionel 
konkurrence, som den racebevidste Dansk 
Kennelklub næppe vil stå inde for. 
    ”Alle hunde kan deltage - både de er unge 
og gamle, store og små, tykke og tynde, race-
hund eller gadekryds, ” fortsætter Vivi.  Hun-
den med tre ben, et øje og et godt grin har 
bestemt en god chance. 
    Der vil blive uddelt fine præmier fra Da-
lum Dyrehandel, Årslev Dyreklinik, Bladet 
Vi Med Hund og murermestrene Brdr. Knud-
sen i Årslev søger for slik til alle børnene. 
Præmierne går til: 

Vivi Kidde Knudsen med en af sine to store bjørnebamser, en new foundlænder. Til højre går 
den både kyndige og milde dommer fra hundedagen i oktober 2006. De øvrige hunde på de to 
små billeder har været og er med til at gøre livet godt og sjovt for de ejere, der har nydt deres 
kærlighed og trofasthed. 



KONFIRMAND MIKKEL 

Mikkel Axelsen ankom med privatchauffør i 
en flunkende Jaguar fra Nr. Lyndelse Kirke til 
Nyboes Selskaber, hvor hans store familie ven-
tede på ham. Han er søn af Lars Buch og Kitt 
Axelsen. Hun bor i dag sammen med Mikkels 
storesøster Camilla og lillesøster Emma samt 
med Mikkels stedfar, Ole Bendtsen på gården 
Freltoftevej 4. Det er nemt at kende to andre 
Freltofte-profiler, nemlig Mikkels mormor Jutta 
Axelsen og hans moster Maria Axelsen, der 
begge bor i et langhus på Kærsmindevej 6 i 
hver deres lejlighed. 

Sødeste hund 
Sjoveste hund (må gerne være udklædt) 
Største hund 
Mindste hund 
Gladeste hund 
Ældste hund 
Den yngste hvalp 
Samt til den hund, der kan lave de sjoveste 
tricks eller andre hundekunster. 
Vivi har igen overtalt en rigtige hundebe-
dømmer til at komme og udpege vindere i de 
forskellige kategorier.  
 
Kom og vis os din hund 
søndag 30.september kl. 13.00 
på fælleden, Freltoftevej 43. 
Kom bare eller meld dig til: 
Vivi K. Knudsen, Freltoftevej 71, tlf. 6590 
2790 
Eller på e-mail: 
 vivikiddeknudsen@mail.tele.dk 
     

Serveringspersonale søges 
til selskaber 

-  fortrinsvis weekend - 
Henvendelse til 

Niels Peter Ellekjær 
Tlf. 65 90 26 22 

HØSTFESTEN AFLYST  
Vi i høstfestudvalget må desværre aflyse 
høstfesten for Freltofte, Søsted og Lumby i 
år. Årsagerne er flere, bl.a. har vi været for 
sent ude med at finde en dato med det re-
sultat at de dage, hvor der er plads i kalen-
deren hos Nyboes Selskabslokaler, er der 
flere af os i festudvalget der ikke kan. 
    Det lader vi os nu ikke kue af, og vi er 
fast besluttet på, at sådan skal det ikke gå 
næste år, hvor vi allerede i vil lægge vi 
kræfter i foråret 2008 og offentliggøre en 
dato for høstfesten. 
Med stor beklagelse og forhåbentlig på 
gensyn næste år. 
    På Festudvalgets vegne  
    Inge Frandsen 

15 
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NYE MEDLEMMER 

Ulla & Kris har købt den gamle og højt-
liggende gård på Freltoftevej 31. Parret er 
flyttet ind sammen med to katte. 
    Ulla Brændholt Hansen, 31 år, trækker 
internt i trådene i salgsafdelingen på en stor 
produktionsvirksomhed ved Odense. 
    Kris (Kristian) Larsen, 35 år, er uddan-
net folkeskolelærer og har efterfølgende 
uddannet sig til international akademiøko-
nom. I dag driver han sammen med sin lil-
lebror et murerfirma i Odense. Lillebrode-
ren er udlært murer og er begyndt som me-
ster. I dag styrer Kris administrationen, 
men giver også gerne en hånd med på byg-
gearbejdspladserne – som murerarbejds-
mand.  
                                                      - hardt 

                                                                                                                                                                                 

KRAFTIGT SKYBRUD 
Vi ved ikke om vi fik rekord meget regn på 
en flad august dag, men i tidsrummet fra kl. 
15-23 fik vi 72 mm, og det gav oversvøm-
melser i ind i husene, og mest i kældrene. På 
Mosevej 1 slap de for større vandskader, 
fordi i takt med at vandet drev ind over dør-
trinet ved hoveddøren, smed beboere 145 
spande vand ud igen. Vand fik vi nok af i juli 
og især august, og mærkværdigt nok har 
Danmark fået under middel, nemlig i alt 58 
mm i august, oplyser afdelingschef Stig Ro-
senørn på Danmarks Meteorologiske Institut. 
Mange steder har de kun fået nogle få milli-
meter, andre steder mere 200 mm i løbet af 
august. ”Vi taler altid om et landsgennemsnit 
i DMI,” fortæller han til Fælled Bladet. Ro-
senørn bor privat i Vedbæk, hvor de har fået 
mere end 300 mm regn i juli og august.   
                                                            - hardt                      
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Medlem nr. 200: 
HANNE BLANDER  
SIG I ALT 
Bestyrelsesmedlem i Fælleden Else-Marie 
Albrekt har hvervet Hanne Christensen på 
Søvej 23 i Nr. Søby, og Else-Marie har teg-
ner et portræt af Hanne og hendes mand 
Birger: 

Barnefødt i Nr. Søby er hun jo ikke, men efter 
mange års virke i byens liv skal det ikke komme 
hende til skade. Hanne, 74, født og opvokset i 
København, uddannet og beskæftiget i nogle år 
som barneplejerske ankom hun med sit eget barn 
til Nr. Søby. Barnefaderen Birger Christensen, 
81år, rejste med fra kongens by. Han var lærer-
uddannet og havde studeret teologi på universi-
tet. 
    Parret ankom Nr. Søby i 1962 uden mange 
ideer om livet udenfor Københavns volde. I dag 
forstår de næppe selv sammen med de øvrige 
søbynitter, at de ikke altid har været en del af 
landsbyens puls. 
    Hanne blander sig i alt. Hun kan ikke holde 
mund – heldigvis! 
    Det ene barn blev til fire, og mor Hanne måtte 
hun naturligvis i Skolenævnet. En post hun be-
stred med ildhu i mange år. Menighedsrådet var 
også en logisk tumleplads for hende. Hannes 
egen mor flyttede til Nr. Søby og da tilflytter-
moderen med tiden blev en ældre dame, så tog 
Hanne fat på at kigge den kommunale Ældreple-
je efter i sømmene. Hanne hører i dag til Humle-
haven Venner, naturligvis. Glem ikke institutio-
nen Varmestuen, der stadig nyder godt af Han-
nes energi. I sparsomme fritimer har hun skrevet 
smukke digte. 
    Højeste prioritet fik den opvoksende børneflok 
og Birger. Sønnen Anders er leder på Østrup-
lund, en institution for uanbringelige, psykisk 
syge mennesker. Døtrene Tine og Charlotte har 
begge haft en sangkarriere, og den yngste, Sø-
ren, er i dag lærer i København. 
    I tyve år har Hanne været museumsvært på 
Carl Nielsens Barndomshjem på Odensevej, og 
hun har indlemmet den berømte Carl – hans mu-
sik, hans familie og hans liv på egnen – som et 
ekstra medlem af hendes egen familie. 
    Siden 1962 har Birger passet sit arbejde med 
imponerende omhu. Først nogle år på Nr. Søby 
skole og derefter mange år frem til pensionen 
som skoleleder på det åbne fængsel Søbysøgård, 
som han i dag omtaler som sit andet hjem. Bir-
ger har haft fire hjørnestene in sin tilværelse – 

kone, børn, arbejde og bøger. Bøgerne optager 
stadig meget af hans tid, fordi han driver læse-
foreningen i Varmestuen i Nr. Søby. 
”Bogklubben” blev oprettet i februar 2000, og 
blev fra starten blevet en succes som følge af 
Birgers helhjertede indsats. 
    Se, det er et par rigtige søbynitter! 

Hanne, søbynitten, der ikke vil holde mund, blev 
medlem nr. 200. 
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KONFIRMAND JONAS 

Jonas Gerken er vild med speedway, motor-
cykler og kører selv ræs på motocross. Men på 
en solrig forårssøndag måtte han gå rundt i fint 
jakkesæt hele dagen uden at være i nærheden af 
noget på to hjul, en benzintank og et gashånd-
tag. Han blev konfirmeret og den store familie 
mødte op til festen i Gestelev Forsamlingshus, 
hvor han blev fotograferet i trygt selskab med 
sine farforældre, Grethe og Børge Gerken, 
Grønmosevej 4, og sine forældre, Inge Krog og 
Keld Gerken, Jyllandsgyden 11.    

SOM DE DOG SANG, 
NATTERGALENE! 
Maj måned var næsten en ny vejrrekord med 
usædvanligt lidt nedbør, god varme og mange 
rare soltimer. Men den fredag aften, hvor 38 
borgere gik i Freltofte Mose for at høre natter-
galene synge og fælledformanden Jens Ole 
Storm Pedersen fortælle om floraen og om det 
fattige folkeliv i mosen, var der udsigt til lidt 
regn. Vinden var en kende kold, men regnen 
udeblev. Men efter et par timers traskeri og 
hyggesnak undervejs, gjorde det godt med en 
go´ og varm kop fælledkaffe og rigeligt med 
lagkage til alle.                                          - hardt 
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Grovsmeden, kræmmeren, klunseren, kirkens 
mand, lokalhistorikeren, den gode socialdemo-
krat og gode kortspiller - hvem ellers? - Asger 
Simonsen; han er flyttet til Ringe. I en lejlighed 
sammen med hustruen Bente i det nybyggende 
boligkompleks, hvor tidligere Hotel Ringe lå. 
    Asger var en af de kendte profiler i nr. Lyn-
delse Sogn. Altid tid til en fornuftig eller gemyt-
lig snak. Den sidste uge før flytningen fra villaen 
på Freltoftevej 77 holdt han loppemarked. Til 
dem, der lige stod og manglede en svensknøgle, 
så var der 48 af dem at vælge imellem. ”Bente 
og jeg vil fortsat gerne være medlem af Fælle-
den, og vi glæder os til at følge med om livet på 
egnen i Fælled Bladet.”                              - hardt  

KLUNSERENS SIDSTE LOPPEMARKED 

Postdanmark har nærmest umærkeligt, 
og uden de store protester, bortrationaliseret 
og fjernet den store røde postkasse, som hang 
på sidebygningen til Freltoftevej 33 i Freltofte. 
Konturerne af postkassen kan endnu ses i nuan-
ceforskellen på vægfarven. 
    Størstedelen af postforsendelserne foregår i 
dag elektronisk via internettet, så der efterhån-
den bliver længere og længere mellem de røde 
postkasser og posthusene. 
    Mange husker endnu, at Leif Nielsen og hans 
Freltofte Køreskole havde til huse i denne side-
bygning i begyndelsen af 1980-erne, men byg-
ningens oprindelig funktion var bageri med 
dertil hørende butik med store udstillingsvindu-
er, hvor alskens lækkerier var sat til offentligt 
skue. Skorstenen i røde mursten, vidner endnu 
om bageovnens placering.                           -josp 

POSTKASSEN TAGET NED 
PÅ DET GAMLE BAGERI 
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    Den ny filialchef, Sø-
ren Marcussen, er fyn-
bo; født i Tarup ved 
Odense og har hele livet 
boet i Odense. Han er 42 
år, ugift og bor alene i en 
villa, som han har købt 
for halvandet år siden i 
Sanderum. Han har to 
børn på 9 og 14 år, der 
bor skiftevis hos mode-
ren og ham. Søren er 
uddannet bankmand. 
”Jeg kom i lære i 1986 og 
har siden været ansat i 
andre banker indtil drøm-
mejobbet her i Sydbanks 
Nr. Lyndelse-afdeling 
kom, ”fortæller han.                                                                                                   
                             - hardt                                                                                                                             

VAGTSKIFTE I SYDBANK 

Der har været vagtskifte i Sydbank i Nr. 
Lyndelse. Tidligere filialchef Per Emil 
Eskildsen er efter eget ønske trådt tilbage 
og arbejder i dag som kunderådgiver på 
linje med bankens tre kvindelige kolleger, 
fra venstre: 
Lisbeth Kej, 4 år i Sydbank Nr. Lyndelse, 
bor i Odense 
Gitte Stuhr Petersen, 2 år i Sydbank Nr. 
Lyndelse, bor i Odense 
Linda Rask Jensen, 20 år i Sydbank Nr. 
Lyndelse, bor i Østrup ved Faaborg. 
    Sønderjyden Per Emil, der kendt for en 
stor hjælpsomhed og et smittende godt hu-
mør, valgte at blive i Nr. Lyndelse, hvor 
også hans hustru Leena og to børn er faldet 
godt til. Familien har købt billedhuggeren 
Keld Moseholms hus i Lumby. Per Emil 
sidder i en række lokale bestyrelser i Nr. 
Lyndelse Sogn, bl.a. suppleant i Fælleden. 

 

Glarmester Tim Degn, Freltoftevej 40, tlf. 2072 1399 
Malermester Ole Lundgren, Mosevej 18, tlf. 6590 1916 
El-installatør Benny Rasmussen, Lumbyvej 58, tlf. 6590 1717 
Møbelpolstre Bo Thuelund, Gartnervænget 8, tlf. 6590 2007 
Tagtækker Aksel Jensen, Grønmosevej 14, tlf. 6590 1885 
Murermestre Brdr. Knudsen, Stationsvej 169, tlf 6599 1122 
VVS-mester Ulrik Andersen, Frølichvej 31, 2022 7066  -  6594 0066 

BRUG LOKALE HÅNDVÆRKERE- 
SOLIDT ARBEJDE TIL FORNUFTIG PRIS 



Mørke skyer har flere gange trukket op 
over Askebakken (gamle borgere i Lumby 
og Freltofte siger Æskebakken) med det 
historiske og majestætisk ensomme aske-
træ på toppen. Trods løfter om det modsat-
te har vejarbejderne flere gange kørt for 
tæt med gravemaskiner på træets rødder, 
og først efter de kommende to års vintre 
ved vi om træet overlever. 
    I juli gik det galt igen. En gravko tog fat 
i det gamle vejgrus kun 30 cm fra træet, og 
gruset stammer fra den tid, hvor træet næp-
pe var mere end et par meter højt. Gravko-
en rev flere af de store livgivende rødder 
op fra rode. Og det tog kun få minutter før 
både borgere i Lumby og Freltofte fik gra-
vemaskinen standset. Fadæsen blev – som 
flere gange før – påtalt over for det rådgi-
vende ingeniørfirma NIRAS, der har det 
overordnede ansvar for vejbyggeriet. Dan-

marks Hedeselskab blev tilkaldt og levere-
de kort efter en særligt udvalgt jordtype, 
der er godt egnet til at beskytte skamferede 
rødder. 
     Tilsynsførende ingeniør Thomas Bund-
gaard i NIRAS fortæller, at der rundt om 
træet i dag er lagt en vintermåtte for at hol-
de på fugten i jorden under træet. ”Vi læg-
ger nu er specialnet og sår græs rundt om 
træet, og så skal det nok gå godt,” fortæller 
han til Fælled Bladet og fortsætter: 
    ”Vi har været generet af kraftige regn-
skyl i både juni, juli og august, men jeg 
tror, at vi indhenter forsinkelserne, så vi 
bliver færdige med asfaltarbejdet i begyn-
delsen af oktober. Vi holder den oprindeli-
ge plan med åbning af vejen i november 
2007. Vi lægger også vejstriber på, og vi 
gør det igen, når vi i maj lægger et nyt slid-
lag på den nye landevej. 
     Holder budgettet på knap 32 mio. kr.? 
     ”Ja, det er jeg temmelig sikker på.”    
                                                       - hardt 

                                                                                                                             

SÅ GIK DET GALT IGEN 
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Vejrguderne var ikke Fælleden mildt stemt 
på dens officielle åbningsdag, lørdag den 12. 
maj 2007. 
Efter en længere tør vejrperiode, åbnede him-
len for sluserne, netop den selv samme efter-
middag. 
Det afholdt nu ikke de godt 25 fremmødte fra 
at godkende vedtægtsændringerne ved den 
indledende 
ekstraordinære generalforsamling og godtage 
den endelig dannelse af den fælles landsby-

forening FÆLLEDEN. 
    Herefter blev der sunget et par sange, og 
ud af legehusets ly blev kaffen og kagerne 
hevet frem og nydt mellem bygerne. 
    Den traditionsrige og hårdt fightende fod-
bold kamp mellem lige og ulige husnumre, 
blev også gennemført, 
Og endte endnu engang uafgjort –  
denne gang 3-3.                                                
                                                              -josp 
                                                                                                                             

REGN MED ÅBNINGSDAGEN 
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Nørre Lyndelse er faktisk Lumby! De nye ud-
stykninger på Plouggårdsvej og Bakkegårds-
vej er opført på Lumby jord. Langagergyden, 
Violvænget, Stensvang og Lumbyholmvej er 
Lumby, og Albanivej-strækningen fra Carl 
Nielsens Barndomshjem – som ligger i Nørre 
Søby – og hen til Erik Fuglsangs Automobiler 
og Solcenter er Lumby-jord. Området på Al-
banivejen med de ældre murermestervillaer 
blev tidligere kaldet for Ny-Lumby. 
    Fælledens officielle åbningsdag 12. maj 
2007 blev indledt med en ekstraordinær gene-
ralforsamling, hvor oprettelsen af FÆLLE-
DEN blev endeligt godkendt. Fælledgrunden 
hos Lulu og Finn Ekelund på Freltoftevej 43 
er således ikke længere det primære, men et 
godt tilbud på linje med fastelavn, landsby-, 
have- og natur-vandringer, høstfester, Fælled 
Bladet m.m. Dog vil der stadig være boldspil, 
leg, petanque og fællesspisning, og hvad man 
ellers kan hitte på Fælleden. 
     Hovedformålet med den ny landsbyfor-
ening er at fremme, dyrke og styrke lokalfæl-
lesskabet gennem forskellige sammenkomster 
og kulturelle arrangementer mellem de tre 
landsbyer i Nr. Lyndelse Sogn. Byudviklin-
gen gik uden om dem, men de tre er i dag er et 
aktivt og lukrativt bosætningsområde, der 
gennem tiderne altid har været knyttet tæt so-
cialt og kulturelt sammen. 
    Det er vort eget ansvar selv at gøre noget 
for vores område, specielt nu hvor vi er kom-
met i den nye storkommune Faaborg-Midtfyn. 
Vi kan ikke forvente, at kommunen af sig selv 
vil gøre noget for vort lokalsamfund - uden et 
lokalt engagement, som vi hermed har sat i 
gang.                                                          -josp 
                                                                                                                             

Bestyrelsen i Freltofte Fælled har i et års tid 
arbejdet på at få udvidet Freltofte Fælled til en 
landsbyforening sammen med nabolandsbyer-
ne Lumby og Søsted. Første trin i den udvik-
ling var ændringen af medlemsbladet navn til 
Fælled Bladet i sommeren 2006, og ved ge-
neralforsamlingen i Nyboe Selskabslokaler 
25. marts 2007 blev de nødvendige vedtægts-
ændringer og tilføjelser gennemgået og drøf-
tet. 
Bestyrelsen foreslog navnet FÆLLEDEN, 
der indikerer fællesskab, minder om det gam-
le navn og oprindelige formål. Vi valgte be-
grebet landsbyforening, fordi vi er jo et lands-
by-samfund. Det mere almindeligt brugte ord 
beboerforening giver association til by og bo-
ligforening.  
     Generalforsamlingen gav efter en mindre 
debat bestyrelsen mandat til at gennemføre 
landsbyforeningen. Enkelte var bange for om 
FÆLLEDEN skulle overtage alt og stå for 
alle arrangementer. Nogle syntes, det blev for 
stort, mens andre mente, det blev for småt, og 
at alle medlemmer uden smålig skelen til bo-
stedet skulle have stemmeret. 
     Det har på intet tidspunkt været vores me-
ning, at vi skulle være altomfavnende og op-
sluge alle arrangementer i kerneområdet. Der 
er endnu fungerende bylaug i alle 3. landsby-
er, og der er gadefester og Skt. Hans fester 
m.m., som ikke ligger i Fælledens regi. Med 
hensyn til den geografiske størrelse, følte vi, 
at der måtte være en grænse. Det er nu ikke, 
fordi vi frygter et kup fra de ca.20 % udenbys 
medlemmer, heraf adskillige i København, 
men vi mener nu, det er rimeligt, at lokale sa-
ger og forhold, afgøres af de lokale. 
    Vort kerneområde er lidt større end de fle-
ste går og forestiller sig. En stor del af det ny 

Af Jens Ole Storm 

Pedersen, formand 

for Fælleden. 

VOR NYE LANDSBYFORENING 

FÆLLEDEN 



BARE EN LUN 
FREDAG AFTEN 
Det var bare en fredag aften. En af de varme 
med tropetemperaturer over 20 grader. Vindstil-
le var det også. Med kort varsel havde vi ringet, 
sendt e-mail og banket på hos naboerne. Vi skal 
tæve hinanden i Petanque på fælleden, grille 
sammen med medbragte pølser, oksekød og 
grøntsager. Sodavand, dåseøl og temmelig me-
get rødvin og hvidvin. På skift gik mændene 
hjem og lavede en kande kaffe. En af de forun-
derlige aftener, hvor børnene legede ude sam-
men til over midnat. De voksne sad bænket og 
snakkede sammen en hel aften. Der var tid til 
alvorlige emner og til pjank og grin. Petanque-
konkurrencen? Nå, ja, den glemte vi. 42 trissede 
hjem i lyse sommernat i velbehageligt humør. 
Det gør vi gerne om næste år. Gerne flere gange 
og hvorfor ikke 84 næste gang?            - hardt  


