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Siden sidst.
Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem
i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre
om Carl Nielsens liv. Bagefter var medbragt kaffe som vi drak
i konfirmandstuen til kirken, som formanden for
menighedsrådet var så venlig at låne os. Bagefter viste han
rundt i kirken og fortalte om den. En interessant dag.

Carl Nielsens Barndomshjem

Lørdag d. 1-9-07 deltog vi i foreningsmessen ved Ferritslev
Brugs, hvor vi havde en stand. Der blev vist en god interesse
for standen, hvor vi viste nogle billeder m.m. frem

Ved Ferritslev Brugs

Lørdag 24-11-07 var der julemarked i Fritidshuset. Vi havde
vores udstilling med ”Arnes Bøger” og andre ting, foruden
vores lille konkurrence, som i år gik ud på at gætte hvem der
havde lavet relieffet på Roldsted Skole, Brolæggeren ved
Marius Pedersen, og drengen på sundhedscentret ”Åhaven”.
Der var god lyst til at gætte, og hvor mange gættede rigtigt.

Fra Åhaven

1. nov. var der sammen med Åløkkestedet foredrag om
Rolfsted Vandmølle, hvor Jacob Tue Christensen fortalte om
fundene ved Rolfsted Vandmølle i forbindelse med
anlæggelsen af en fisketrappe. Der var fundet rester, der viste
at der havde været vandmølle helt tilbage fra 12-1300-tallet.

Rest af møllehjul

Vandmøllen i Rolfsted
Ved Fyns Amts anlæggelse af stryg (fisketrappe) vest for
Rolfsted Mølle, blev der umiddelbart syd for den nuværende
mølle udgravet halvdelen af et mølleanlæg med tilhørende
trækonstruktioner og en dæmning, der støder op til møllen fra
sydvest.
Af fund fremkom bl. a. en massiv fodrem, der antagelig har
holdt mølletruget, en langtandskam, dele af et flækket enkeltringet
møllehjul, et muligt stykke af et tandhjul, et helt mølleblad plus et
fragment af et sådant.

Mølleblad fundet ved Rolfsted Vandmølle.

Den arkæologiske erkendte mølle ligger omkring 20 meter syd
for den nuværende mølles vestlige bygninger. Den ældste
efterretning om møllen i Rolfsted er fra slutningen af 1500-tallet,
hvor biskop Jacob Madsen er på visitats i Rolfsted og bemærker
at der findes en mølle i Rolfsted.
I anden halvdel af 1700-tallet flyttes møllen til sin nuværende
placering, og i den sammenhæng lægges Vindinge Å om vest for
møllen ved en lang dæmning syd for åen. Derved skabes et større
fald til den nye overfaldsmølle, og følgelig mere kraft med
mulighed for flere kværne m.m. Det er denne mølle der brændte
omkring 1917, hvorefter den nuværende mølle bygges.

Terrænet i området er domineret af Vindinge Å, der nu løber
ind i Rolfsted fra nordvestlig retning p.g.a.1700-tals dæmningen
og det gamle åløb, der løb til møllen fra sydvestlig retning.

Søndag den 16. september var der offentlig fremvisning af
Rolfsted Mølle ved mølleejer Jens Rasmussen og tur ved det nye
stryg og langs åløbet ved naturvejleder Elsebeth Pedersen.
Arkæolog Jacob Tue Christensen skulle have fortalt om
udgravninger og fund, men han mødte ikke op. Det blev alligevel
en interessant og fin eftermiddag med sol og høj himmel.
Efterfølgende blev der arrangeret et aftenmøde i Hudevad, hvor
Jacob Tue Christensen kom og fortalte om udviklingen af
vandmøller gennem tiden. Det mest spændende kom til sidst hvor
han kunne oplyse om resultatet af de dendrokronologiske
undersøgelse. Den oprindelige mølle daterer sig til ca. 1190,
hvilket er væsentlig ældre end forventet.
Udgravningen anses nu for at være afsluttet, men området har
stadig interesse, hvis der skal anlægges eller bygges i området ved
udgravningsfelterne. F.eks. mangler der mere sikre beviser på en
møllebygning, hvor kværnen har stået. Der blev heller ikke fundet
spor efter en mulig opstemning til møllen, og det er stadig
usikkert, hvordan møllens bagvand har set ud, og hvordan
vandet fra møllen er blevet ledt ud i det eksisterende åsystem
efter brug.
Den fulde rapport kan lånes eller læses på arkivet.
Kilde:Fra Odense Bys Museer, arkæologi, rapport nr. 78.

Arrangementer:
Fredag d.18. jan. Kl. 18,30
Lokalhistorisk Aften
Historien om Astas Trikotage
Vi starter med en lille ta`selv menu. Henny Andersen fortæller
om Astas Trikotage, som overtog efter sin mor, Asta Kryger
Nielsen. Efter en kaffepause fortæller Annegrethe Østerlid om
butikken i dag.
Asta startede forretningen 1 december 1939.
Henny overtog forretningen 1 december 1980
Annegrethe 1 september 2005.

Pris incl.ta`selv menu & kaffe: 80 kr.
Billetter købes på forhånd i Ferritslev Fritidshus

Tirsdag d. 22 januar kl. 19,30 på Friskolen:
Emne: "Den nye højskolesangbog"
Følgende foreninger er sammen om arrangementet: Friskolen,
Norden, Grænseforeningen, Hjem og samfund og
Lokalhistorisk Forening.
VEL MØDT

Generalforsamling d. 22 april kl. 19,30
i Ferritslev Fritidshus.
Dagsorden ifølge vedtægterne.. Mød op! Foreningen giver
kaffen. Generalforsamlingen annonceres i Midtfyns Posten.

Udflugt d. ?
Udflugten går i år til Nyborg Slot. Senere om tidspunktet.

Bestyrelsen for Lokalhistorisk Arkiv og Forening:
Bent Larsen, Rolfsted, formand
Ellen Larsen, Hudevad, næstformand
Edel Andersen, Ferritslev, kasserer
Arne B. Pedersen, Ferritslev, arkivleder
Gerner Hansen, Ferritslev, sekretær

65981470
65972137
65982444
65981274
65981932

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.

