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Siden sidst. 

Arkivet har i året blandt andet modtaget foreningsarkiv fra RIF, beretning 

om ”Min Barndom”, video om Rolfsted Vandmølle, billeder og video om 

opsætning af bro over Byllesbæk og forskellige billeder m.m.. 

Onsdag den 1. november  viste vi de gamle filmklip fra Lykkegård med 

sekvenser blandt andet fra Rolfsted Skole, fra Ferritslev, Ellinge og lidt 

fra Langeskov og 

 Onsdag den 15 november vistes film fra Hudevad Radiatorfabrik og 

billeder fra Ferritslev Savværk gennem tiderne, som blev set med 

interesse. 

Lørdag den 2. december var der traditionen tro ” Julehygge”  Fritidshuset 

sammen med brugsen. Der åbnedes kl.11 og det varede til kl. 2, hvor 

julemanden kom og tændte juletræet ved brugsen. Der var god 

tilslutning. 

På arkivet arbejdes der på tiden med at registrere gamle billeder og det 

kommer der nogle album ud af, som kunne ses sammen med   

udklipsbøger og andre ting. Der blev også vist en film om fremstilling af 

radiatorer på Hudevad Radiatorfabrik og der blev også vist gamle luftfoto 

fra Rolfsted Sogn og en video om en tur gennem Rolfsted Sogn. Der var 

god interesse.  
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   Beretning om julen i  ”gamle dage” af Tove Højager Jørgensen 
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Kommende arrangementer: 

Onsdag den 17. januar kl. 19,30: 
Foredrag på Ferritslev Friskole (Lundsbjergvej 42)  kl. 19.30.  

Pris inkl. kaffe: 50 kr.  

Slaveriets glemte spor- et foredrag om et dramatisk kapitel i Danmarks 

historie.  
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1917 var året for salget af de dansk-vestindiske øer til USA. Danmark har 

verdens bedste slavearkiver og tusinder af nulevende efterkommere af 

danske slaver.  

Men hvad betyder slaveriet for nutiden og vores nationale bevidsthed ?  

Fortælleren er journalist og forfatter Alex Frank Larsen, der har produceret 

flere TV udsendelser om emnet 

 

Onsdag den 21 februar:    
Lokalhistorisk Aften. Se næste side 

 

Onsdag den 4. april:  

Generalforsamling 

Efter generalforsamlingen vil Ole Bergholt Jensen komme og fortælle 

om sin opvækst i Ferritslev. Han voksede op ved savværket som søn af 

Jørgen Jensen, direktør for Ferritslev Savværk. Ole er tidligere lærer og 

bor nu i Ryslinge. 

 
 

Lørdag den 26. maj  
bliver der udflugt til Ladbyskibet, hvor vi får en rundvisning med særlig 

opmærksomhed på det nybyggede vikingeskib og broderierne. Efter 

rundvisningen kører vi videre til Nyborg, hvor der er kaffe og lagkage på 

Hotel Storebælt med udsigt over havet.  

Vi starter kl. 13.00 foran Fritidshuset, og vi er hjemme igen senest kl. 18.00. 

Pris 140 kr. per deltager. Kun for medlemmer. Fristen for tilmelding til 

udflugten er 9. maj til Anna,  

tlf.: 21 45 34 02  

 

 

 

 

 

 
 

         

Ladbyskibet. Foto arkivet                                        Ladbydragen, kopi af Ladbyskibet. 
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Kursus i slægtsforskning: 
 

Mormoner skal kende alle deres slægtninge for at komme i himmelen - 

derfor har de fotograferet alle danske kirkebøger......det giver nu 

mulighed for at benytte dem til at finde vores slægt. 

 

Er du interesseret i at lære hvordan du finder dig selv - dine forældre og 

evt. bedsteforældre, så kom og vær med til et par dage med Bodil 

Ravnholt, som vil give et oplæg til, hvordan du kommer i gang med dette 

arbejde. 

 

Vi forestiller os, at der bliver 2 lørdage i fx marts 2018, hvor Bodil giver 

et oplæg til  hvorledes man kan benytte internettet til at finde 

oplysninger... der vil så være tid til selv at gå i gang, og Bodil vil kunne 

hjælpe og guide den enkelte undervejs.  

 

Hvis der er interesse for det bedes man henvende sig  til 

Kirsten Grell enten på tlf. 21 77 47 24 eller 

mail: www.kirsten@rolfstedmolle.dk 

 

Bestyrelsen for Lokalhistoriske Forening: 

Thorkil Jacobsen, Rolfsted, formand               65 98 20 03 

Kirsten Grell, næstformand                              65 98 22 24 

Anna Z Therkildsen kasserer                            65 98 16 54 

Inger Marie Pedersen                 65 98 21 25 

Inger Tønning  sekretær                                   65 98 25 00 

 

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Arkiv 

Adr.: Ferritslev Fritidshus 

 Ørbækvej nr. 916 A (1. sal) 

Åbent i lige uger om onsdagen fra 16 til 17 og efter aftale med leder Arne B. Pedersen  tlf. 65 98 

12 74. 

 Lukket i juli og august og i skoleferier. 

   E-mail: rolfstedarkivet@yahoo.dk   

 hjemmeside: www.rolfstedarkivet.dk                           

 

http://www.rolfstedarkivet.dk/

