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Fredag d. 21. januar var emnet ”Flyvning”. Svend
Lykkegård og Henning Olsen fortalte om deres herlige
maskiner og om oplevelser i luften. Det blev en fin
aften for de mange tilhører

Generalforsamling.
Torsdag den 7-4-2011 var der ordinær
generalforsamling i Ferritslev Fritidshus med
dagsorden ifølge vedtægterne. Beretning og regnskab
blev vedtaget uden bemærkninger. Under valg af
bestyrelse blev Bent Bytoft valgt i stedet for Edel
Andersen, der ikke ønskede genvalg. Bagefter var der
kaffebord og foredrag af Ejvind Kristiansen, Hudevad,
der fortalte om Hudevad , en rigtig interessant aften.

Udflugt onsdag d. 13. april

Vi var på besøg på Forsorgsmuseet i Svendborg
sammen med Nutidens Husmødre.
En engageret og venlig dame viste rundt og
fortalte om de mange skæbner, der havde levet
her på fattiggården. Stedet blev nedlagt så sent
som i 1974.

D. 11. september er der
besøg i Hudevad Gamle Smedje hvor der er
åbent hus og udstilling .Der vil være
underholdning med musik og kaffebord.
Arrangementet starter kl. 14.. Entre gratis for
foreningens medlemmer. Event. nye
medlemmer på tlf. 65981470
Alle er velkomne.
Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Guldbryllup hos Signe og Anders Andersen, Nyhavevej 2
Kappendrup, 1949

Byens mænd hilser brudeparret
1 maj 1949
I Kappendrup ved Langeskov har man gennem
40 år opretholdt den skik, at byens mænd, når et
guldbryllup skulle fejres, samledes på det gamle
bysted og i procession vandrede hen og takkede
guldbrudeparret for godt borgerskab.
Om denne gamle skik fortæller Inger Marie
Pedersen:
I gamle dage , det vil sige, da jeg var barn og
ung, var der en skik i Kappendrup. Når et par i
byen skulle fejre guldbryllup, indkaldte

oldermanden alle i oldermandslauget til at møde
kl. 10 eller 11. Så gik de med fane og
hornmusik i spidsen, oldermanden med en gave
gennem byen frem til guldbrudeparrets hjem.
Man hilste med fanen og gav parret gave fra
oldermændene. Det var ifølge Henry Nielsen en
5 kr. pr. mand. De blev så budt inden for.
Oldermanden havde på forhånd spurgt, om
guldbrudeparret ville have besøg.
For at kunne deltage i oldermandslauget, skulle
man dengang have 1 hektar jord, måske er det
lavet om nu. Men alle byens mænd kunne
deltage i optoget. Konerne skulle ikke deltage,
de stod sammen med os børn og andre, der var
mødt frem i alle haver for at se det festlige
optog. Jeg ved, der har været gået til:
Signe og Anders Andersen i 1949
Karen og Ole Olsen (bager)
Kirstine og Karl Hansen, Forhåbningslund
Kirstine og Niels Chr. Nielsen, Bylodgård i
331964
Margrethe og Oluf Nielsen i 1974 (Henrys
forældre)

Antagelig fra Fyns Tidende 1. maj 1949

Ferritslev Savværk under nedbrydning
Savværket bliver nedbrudt og så er det planen der skal
bygges boliger. Nedbrydningen bliver formentlig
færdig i nær fremtid.

Lokalarkiverne i Faaborg- Midtfyn kommune har fået
en hjemmeside. Klik ind påwww.faaborg-midtfynarkivsamvirke.dk og se hvad der sker og foregår i
arkiverne.
Bestyrelsen for Lokalhistoriske Forening:
Bent Larsen, Rolfsted, formand
Bent Bytoft, næstformand
Peter Frandsen, kasserer
Arne B. Pedersen, arkivleder
Karen Stokbæk Hansen sekretær

65981470
65981246
65981623
65981274
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
Rolfsted Lokalhistoriske Arkiv

