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Mindeord
I Lokalhistorisk Forening har vi meget at sige Tom tak for. Han
renskrev artikler og bøger, lavede billeder og meget andet. Vi forstår
ikke, at han pludselig ikke er her mere med sin ligefremhed, sit åbne
sind og sjove indfald
Tom havde sin opvækst i Ferritslev hos sine morforældre, han blev
gift med Gitte i 1979, de fik sammen 3 børn, som Tom var meget
stolt af.
Tom blev uddannet inden for Falck, han elskede sit arbejde, men
han prøvede også forskellige andre job, inden han igen kom tilbage
til Falck.
Tom elskede naturen, han levede i nuet, han så det mylder af
skabninger, som var omkring ham. Han var et menneske, som havde
evnen til at se det store i det små. Når man mødte Tom i Brugsen,
skulle man lige høre det sidste nye fra familien, som betød meget
for ham.
Vi, der kender Tom, synes det var alt for tidligt, han skulle forlade
livet. – Men måske har det for Tom været sådan, at han virkelig fik
lov til at leve livet intens lige til det sidste.
I dyb taknemmelighed siger vi: Æret være Toms minde.
Ps. Denne nekrolog har hentet uddrag fra mindeord om Tom ved
hans bisættelse i Rønninge Kirke den 31. maj 2008.
På lokalhistorisk forenings Vegne
Bent Larsen

Siden sidst
Fredag aften d. 18. 1. -08 blev en herlig aften, der blev indledt med
ta`selv menu. Lydniveauet af den snakkende forsamling var højt og
veloplagt. Godt og vel 100 deltog, det var et fint fremmøde, der
viser, at folk er interesserede i den lokale historie.
Henny fortalte levende og med humor om forretningen gennem
tiderne, og Annegrethe sluttede krøniken og fortalte om sin
overtagelse af butikken.
Vi håber alle, at forretningen fremover vil trives i fin stil.
En god aften var slut.

Foreningssamarbejde d. 22-1-08
”Den nye Højskolesangbog” ved to lærerstuderende fra Den frie
Lærerskole i Ollerup førte os igennem nye og gamle sange. Mødet
holdtes på Friskolen

Fra Arkivet
Ørbækvej 46 (matr.46 c)

Før 1907 lå der en gammel stråtækt gård. Gården brændte i 1907,
hvorefter den nuværende ejendom blev opført. Gården hørte
dengang under Hellerup, men frikøbt til selveje i 1866. Under
udskiftningen og Reformer 1788-1844 fik gården ved udskiftningen
i 1794 tildelt følgende lodder:
Toften nordøst for gården på godt 2 tdl.
28 tdl. nord for byen ved Fasanvej.
10 tdl. syd for byen, vest for Ørbækvej.
En skovparcel i Sønderskoven
En engparcel i ”Åmaen” i Rolfsted.
Rasmus Rasmussen og hans efterkommere var fæstere indtil efter
1860. Jørgen Rasmussen dør efter 1860 hvor gården blev købt til
selveje (undtagen en parcel ved Sønderskoven matr. 43 d). Sønnen
Ove Jørgensen købte hovedparcellen ved Fasanvej matr. 43 a som
blev til Hemmegård. Hans svigersøn Jens Jørgensen får i 1866, fra
Besidderen af Stamhuset Hellerup, skøde på fæstegården med
bygninger, matr. 43 c. Jens Jørgensen startede en
købmandsforretning på gården lige hvornår vides ikke, men 1871
nævnes han som købmand i Rolfsted Kirkebog. Ved brandtaksation
i 1879 nævnes at en del af en bygning er udlejet til hjulmand Hans
Peder Kristensen. Ved brandtaksationen i 1880 benævnes Jens
Jørgensen som Detaillist.

I 1883 sælger Jens Jørgensen til Detaillist Niels Hansen. Han driver
Jens Jørgensens forretning videre.. I 1883 benævnes han som
smørhandler. Han startede et fællesmejeri i 1885, som blev
forløberen til Ferritslev-Haundrup Andelsmejeri, der i 1888 opførte
et nyt mejeri på hjørnet af Haundrupvej og Lodskovvej. Mejeriet
overtog maskinerne fra fællesmejeriet og Niels Hansen blev
mejeribestyrer. Da der ikke var opført nogen bestyrerbolig til
mejeriet blev Niels Hansen boende på matr. 43 c, hvor han fra 1893
også drev bryggeri.
I 1893 blev Ferritslev Brugsforening oprettet og havde de første år
lokaler på matr. 43 c. På et bestyrelsesmøde i brugsen vedtog man at
købe en aktie i påtænkt Telefonledning og at der bliver
Telefonstation ved Brugsforeningen.
Ved folketællingen i 1906 boede følgende personer på ejendommen:
Navn

Født

Ægt. St.

Stilling
Erhverv

Niels Hansen

27/31875

g

Mejeribestyrer

Ane K. Hansen

18/3/1853

g

Husmoder
Anna A. Hansen

23/12/1884

u

Ellen K. Hansen

22/10/1888

u

Petra Hansdatter Nordvang 11/3/1888

u

Datter
Musiklærerinde
Datter
Tjenestepige

Gården nedbrændte 27/6/1907 hvorefter nuværende bygning blev
opført.
Kilde: Fra Arnes Bøger.

Udflugt til Nyborg Slot d. 17-5-08 sammen med Familie og
Samfund.
En fin tur hvor vi blev vist rundt i det gamle slot og fik
Danmarkshistorien frisket op. Vi sluttede med kaffe i Slotskroen.
Der var pænt fremmøde

Generalforsamling d. 22-4-08 med dagsorden ifølge vedtægterne.
Formand og kasserer aflagde beretning som blev godkendt
På valg til bestyrelse var Ellen Larsen Hudevad (ønskede ikke
genvalg) og Gerner Hansen. Valgt blev Gerner Hansen og Karen
Stokbæk Hansen, Ferritslev
Foreningen var vært ved kaffebord, og derefter fortalte Anne Ågård
Rueskov om sin barndom i Rolfsted. Beretningen blev optaget, så
den nu er tilgængelig på arkivet..

Da kommunen har bevilget at betale registreringsprogrammet
Arkibas og licens for kommunens arkiver vil Rolfsted
Lokalhistoriske Arkiv overgå til nyeste version af Arkibas, så vi kan
blive tilgængelige på nettet.

Udflugt
Lørdag d. 13-9-08 er der udflugt til Ladbyskibet. Kl. 13,30. Der
bliver rundvisning ved Bodil Holm Sørensen, som vi tidligere har
mødt ved Tvevad Slot.
Vi kører i egne biler og fylder op efter behov. Der køres fra
Ferritslev Fritidshus kl.12,45 og fra Rolfsted Kirkeplads kl. 12,55
Kaffekurv medbringes eller kaffe kan købes.
Pris: 25 kr., og ikke medlemmer 40. kr.
Alle er velkomne.

Husk Julemarkedet d. 29-11-08 i Ferritslev Fritidshus

Bestyrelsen for Lokalhistorisk Arkiv og Forening:
Bent Larsen, Rolfsted, formand
65981470
Gerner Hansen, Ferritslev, næstformand 65981932
Edel Andersen, Ferritslev, kasserer
65982444
Arne B. Pedersen, Ferritslev, arkivleder 65981274
Karen Stokbæk Hansen sekretær
64416861

Har du gamle papirer/fotos el. lignende så smid
dem ikke ud, men besøg dit arkiv og få et tip.
Vi har åbent den anden tirsdag i måneden fra 15-17 og efter aftale på
tlf. 65981274
E-mail: rolfstedarkivet@yahoo.dk
Adressen er Rolfsted Skole, Skolevej 16,( ind i aulaen, til venstre og
ned ad trappen over for kontoret)
. Alle er velkommen.

