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Siden sidst.
Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008
En dejlig solrig lørdag i september
drog 15 personer til Ladby. Det
blev en oplivende og oplysende
eftermiddag med rundvisning ved
Bodil Holm Sørensen.
Det gamle skib er jo stadig kun på
det nærmeste et aftryk af fordums
storhed, men i den nye
museumsbygning fortælles fint om
det historiske minde, som skibets
rester dokumenterer.
Det blev en god eftermiddag i
september, og vi kan varmt
anbefale en tur til Ladby.

Ladbyskibet

Julemessen i Fritidshuset
Lokalhistorisk Arkiv har igen deltaget i julemessen. Der var
også en lille konkurrence: I år med spørgsmål om kendte
personer. Der blev trukket lod mellem de indkomne løsninger
om en flaske rødvin. Der var lavet en opfordring til at fortælle
om tidligere erhverv. Før har der været mange
erhvervsdrivende i sognet: barber, frisør, håndværkere og
virksomheder af forskellig art, handlende m.m. Det må der
kunne fortælles en masse om, ligeledes hvis der er nogen der
har billeder vi kunne låne og kopiere. Arkivet modtager meget
gerne sådanne ting. Det var en velbesøgt messe.

Julemanden kommer.

Fra Arkivet.
”Skafferhuset

Skafferhuset er navnet på et hus der lå i Egebjerg Grusgrav,
der hvor der nu er savværksplads. Det lå over for, hvor nu
Ørbækvej 38 ligger. Egebjerg Grusgrav var Byjord og blev
først matrikuleret i 1844. Husets første beboer hed Peder
Andersen. Ifølge Mesters Optegnelser boede han fra 1818-1829
på en ejendom på matr. 49B, som han måtte forlade af
økonomiske årsager. Byen gav ham så lov til at bygge et hus i
Egebjerg Grusgrav. Mester fortæller at han byggede den
elendigste hytte i sognet. Den var så ringe som den kunne
være, men der var så pænt og nydeligt som nogen kunne tænke
sig. Gulvet var lavet af klodser, men det var skinnende rent
fortæller Mester.
Peder Andersen og hans kone Anne Rasmusdatter fik flere
børn. I 1828 fik de sønnen Rasmus Pedersen, som senere blev
kaldt Rasmus Skaffer. Det var en meget fattig familie, hvoraf
flere familiemedlemmer blev understøttet af fattigvæsnet. Efter
Peder Andersens død fortsatte hans enke med at bo i huset så
længe hun levede. Hendes søn, Rasmus Pedersen og hans kone
Margrethe Hansdatter fra Herrested, kom også til at bo der.
Rasmus Pedersen var skaffer og havde meget at lave,

”At ”skaffe” betød oprindelig at indrette, sætte frem (Mad og
Drikke). I det gamle Landsbysamfund var en ”Skaffer” en
betydningsfuld Person, som bl.a. havde til opgave på Værtens
Vegne at indbyde Folk. Naar der skulde holdes Gilde, og ved
selve Gildet, var Skafferen ”Ceremonimester” og dirigerede
alt det praktiske og det formelle, så Værtsparret kunde slappe
af og således være Gæster i deres hjem.” (Citat fra Arnes
Bøger)
Ifølge folketælling i 1860 var Rasmus Skaffer blevet gift med
Margrethe Hansdatter og ernærede sig af dagleje.
Folketællingen i 1906 fortæller at han stadig boede i huset,
men nu var enkemand. Han boede sammen med sin datter og
benævnes nu som skaffer og aldersunderstøttet.
Rasmus Pedersen betalte leje til ”Bykassen” for grund og have,
Fra 1892-1905 betalte han årligt 6 kr. Fra 1906-1908 betalte
hans 4,50 kr. årligt.
Skafferhuset er for længst borte.
Kilde:
Fra ”Mesters Optegnelser” og ”Arnes Bøger”

Arkivbillede af den gamle ”Skaffer” i Ferritslev,
Rasmus Pede4rsen (dato ukendt)

Arrangementer
Torsdag d. 15. 1. 09 kl. 19,30
Ferritslev Friskole. Foredrag om klimaforandringer og
drivhuseffekt af Christian Lohse fra CDU.
Afholdes sammen med Grænseforeningen,
Husmoderforeningen, Foreningen Norden, Årslev
Folkeuniversitet, Ferritslev Friskole og Lokalhistorisk
Forening.
Pris 40 kr. inkl. Kaffe og kage.

Fredag d. 16. 1. 09 kl. 18,30.
Ferritslev Fritidshus: Lokalhistorisk aften med spisning.
Emne: Vore 2 skolers historie.
Inge Lise Bruun fra Rolfsted Skole og John Mouritsen fra
Ferrislev Friskole, fortæller om deres skoler.
Pris 80 kr. inklusive et let traktement med ta`selv bord.

Lørdag d. 18. 4. 09
Udflugt sammen med Nutidens Husmødre
til Ulla og Mikes Have. Engsvinget 35 Odense SV

Onsdag d, 22. 4. 09. kl. 19.30 i Ferritslev Fritidshus
Generalforsamling
Dagsorden ifølge vedtægterne, event. forslag til formanden
senest en uge før generalforsamlingen
Se annonce i Midtfynsposten

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 fotos/ papirer (gamle skøder,
aftægtskontrakter 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.

