Kørende repræsentant foran apoteket.
Foto fra omkring 1920
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Siden sidst
Den 11. september var der besøg i Hudevad
gamle Smedje hvor der var åbent hus og udstilling.
Der var godt fremmøde.

Julehygge
Lørdag den 26. november deltog arkivet
som sædvanlig med en lille udstilling og en
konkurrence. Emnet var i år Ferritslev Savværk. Konkurrencens vinder blev Edel Højvang Andersen, der med sædvanlig sans for
fakta, havde fundet de rigtige svar. Tillykke
med det.

Receptkuverter fra Ferritslev
Apotek
Den usædvanlige kuvert
med
Hunden fra Ferritslev
Dengang kunne man læse om baggrunden for
enkelte, interessante kuverter, f.eks. kunne en
Iben Palm berette følgende om kuverten fra
Ferritslev Apotek, der viser en hund på forsiden.
Det var i apoteker Langes tid og hunden hed
Dik. Det var en ruhåret fox-terrier og den var
kommet tilløbende i 1909 og blev på apoteket
til 1915, hvor den forsvandt lige så pludseligt
som den var kommet.
Over for apoteket boede dengang en mand, der
godt kunne lide de våde varer. Det skete ind
imellem, at han ikke havde penge nok til
brændevin, men det havde han et godt råd for.
Han gik ud i sin hønsegård og fandt en god høne. Den drejede han halsen om på, og gik over

på apoteket. Her spurgte han efter apotekeren,
og når han kom klaskede han hønen i disken og
sagde: ”Se her, hvad din køter har gjort!”
Han fik altid betaling for sin høne.
Det varede en rum tid inden apotekeren opdagede fidusen, og da man skulle have nye kuverter, satte han sin hund på - til minde om alle de
høns, den ikke havde taget.

Arrangementer:
Torsdag den 19. januar kl. 19,3o er der foredrag på Ferritslev Friskole. Per Sonne, som er
tidligere højskolelærer, vil holde foredrag om
Fritjof Nansen-nordmanden, som var den første, der krydsede Grønlands indlandsis. Det
skete i 1888. En utrolig historie!
Foredraget er i samarbejde med Ferritslev Friskole, Foreningen Norden, Lokalhistorisk Forening og Nutidens Husmødre.
Pris 40 kr. inkl. kaffe og kage

på tlf. 65981315

Generalforsamling
Der afholdes ordinær generalforsamling i Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening onsdag
den 25. april 2012 kl. 19,30 i Ferritslev Fritidshus. Dagsorden ifølge vedtægterne.
Derefter afholdes ekstraordinær generalforsamling med opdatering af vedtægterne på dagsordenen.
Bagefter kaffebord og foredrag af?

Fra nytår vil vi prøve at udvide åbningstiden i
arkivet, for at se om der er behov for det. Der
vil så være åbent: anden tirsdag i måneden fra
kl. 15 til 17 og fra 19 til 20. Lukket i juli og
august. Vi har også fået en hjemmeside, hvor vi
vil prøve at vise hvad der sker i foreningen
m.m. Klik ind på: www.rolfstedarkivet.dk

Lokalarkiverne i Faaborg- Midtfyn kommune har fået
en hjemmeside. Klik ind på www.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
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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 kl.15-17
og fra kl.19 til 20 samt 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

