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Siden sidst
Onsdag den 16. januar
var der foredrag på Ferritslev Friskole.
Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup
Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om ,hvordan vi ved hjælp af
humoren kunne komme afmagten i møde. Foredraget var i
samarbejde med Nutidens Husmødre, Foreningen Norden og
Ferritslev Friskole.

Fredag den 18 januar
blev der afholdt den 20. lokalhistoriske aften i samarbejde med
Ferritslev Fritidshus. Michael Bobak, Ferritslev Apotek,
Fortalte om apotekets historie og ting fra den daglige drift og
apotekets fremtid. Godt fremmøde og interesse.

Tirsdag den 23 april
afholdt Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening sin årlige
generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne. Efter
kaffebord fortalte Anne Rueskov om sin barndom, interessant
og underholdende.

Lørdag den 1-juni
var Lokalhistorisk Forening sammen med Nutidens Husmødre
på udflugt til Hørvævsmuseet i Glamsbjerg. Mens vi spiste
vores medbragte mad, fik vi ridset historien om
Hørvævsmuseet op, og bagefter var der rundvisning med
demonstration af nogle af de gamle maskiner, hvilket var
meget interessant. Der var også mulighed for at købe tekstil af
hør i en flot kvalitet. Der var også tid til at se lidt på de gamle

bygninger og haven. Derefter kørte vi til Frydenlund
Fuglepark, hvor vi kunne gå rundt på egen hånd og se på
mange forskellige fugle (flest papegøjer og den familie). Der
var nogle utrolig flotte påfugle, flere ugler og forskellige
hønsefugle. Heldigvis var vejret godt, så det var rart at gå
rundt der. Til slut drak vi kaffe i Papegøjecafeen. Derefter
kørte vi hjem igen efter en hyggelig og oplevelsesrig dag.

Lørdag 15- juni
Også i år deltog Rolfsted Lokalhistoriske Forening i Festlige
Ferritslev med en lille udstilling. Vi havde valgt Ferritslev
gennem tiderne med fokus på Ørbækvej omkring
Superbrugsen, da der vil ske nogle ændringer i den nærmeste
tid. Det var godt vejr med god tilslutning og fin stemning.

Ferritslev gamle posthus

Det gamle posthus fremtid er måske lidt uvis.
Lidt om stedets fortid ifølge Arnes Bøger.
Historien går langt tilbage. I Nyborg Slots jordebog
er Rasmus Lausen nævnt som fæster af gården den 2411-1661.Gården har dengang hørt under Nyborg Slot. I
1688 havde gården matr. nr. 10 i 1905 var det matr.
nr. 39 B. Ved udskiftningen i 1794 havde gården nr.
24. Ved udstykning i 1859 blev gården delt.
Hovedparcellen ved Lodskovvej blev matrikuleret
som matr. nr. 39 A, hvor der blev opført nye bygninger
og hvor fæster Rasmus Andersens ældste søn blev
fæster. Den resterende del af ejendommen på
Ørbækvej med gårdens bygninger og tilhørende ca. 10

tønderland fæstes af Rasmus Andersens yngste søn:
Niels Rasmussen. I anledning af Niels Rasmussens
overtagelse af fæstet blev der af holdt synsforretning
efter begæring af Kammerråd Plesner på Hellerup. På
dette tidspunkt hørte fæstet under Hellerup . Ved
brandtaksationen i 1896 benævntes stuehuset således:
34 år gammelt, 13 fag, 31 en halv alen langt.
Ved folketælling 1. februar 1901 boede følgende
personer på gården:
1. Julius Christensen
gift
2. Anne Rasmussen
gift
3. Niels Peder Christensen
ugift
4. Niels Rasmussen
gift
5. Katrine Marie Rasmussen
gift
Julius Christensen var Niels Rasmussens svigersøn.
Efter 1905var de resterende ladebygninger nedbrudt
og i de følgende 50 år blev stuehuset anvendt som 2families landarbejderbolig under Ferritslevgård.
Ved folketælling 1. februar 1906 boede antagelig
følgende personer i huset:
1 Nielsine Pedersen
gift
2 Christian Pedersen
ugift
3 Amanda Nielsen
ugift
Desuden Nielsine Pedersens mand , Jens Jensen, som
var fodermester på Ferritslev gård, under
hofjægermester Sehestedt Juul, Ravnholdt.

I efteråret 1954 ville postvæsenet oprette en
postekspedition i Ferritslev. Christian Rasmussen
skulle så flytte til Ferritslev. Hans kone Inger fik
tilbudet om at blive postekspeditør. Postvæsenet
skulle så leje sig ind hos Christian. Han skulle så leje
lokaler eller selv købe hus til ekspedition og
postbudene. Med hjælp fra borgerforening blev det
muligt at købe Fodermesterhuset, der hørte under
Ravnholdt. De købte huset i december 1954 og åbnede
postekspeditionen februar 1955. Ferritslev havde nu
eget posthus med 4 landposte.
I sommeren
1978 kørte
”Postdilligence
” med kuske og
posthorn fra
København og
til Århus over
Ferritslev,
hvilket der var
mange som
kom og overværede.
Posthuset lukkede i 1982.
Posthuset har været udgivet som puslespil og været på
æsken til småkager fra Tylstrup, og er som sådan kendt
langt ud over landets grænser.
Kilde: Arnes Bøger og Chr Rasmussens Erindringer

Arrangementer:
Lokalhistorisk Aften 2014 er flyttet til den onsdag 12.
februar 2014, hvor Lars Bisgaard, som bor i Davinde
og underviser på Syddansk Universitet, vil fortælle om
Sanderumgårds haveanlæg.

Vi har nu på arkivet prøvet at have åbent en aften
om måneden, men da der ikke syntes at være
interesse for det vil den åbningstid udgå igen.
Men det betyder ikke at man ikke kan komme der
om aftenen, man skal bare aftale en tid på tlf.
65891274, så vil der være åbent.

Adr.:

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:
Peter Frandsen, formand
65981623
Thorkil Jacobsen, næstformand
65982003
Anna Therkildsen, kasserer
65981654
Arne B. Pedersen, arkivleder
65981274
Inger Tønning sekretær
65982500

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. Lukket i juli og august.
E-mail:
rolfstedarkivet@yahoo.dk
hjemmeside:
www.rolfstedarkivet.dk
Adressen er Rolfsted Skole, Skolevej 16, (ind i aulaen, til
venstre og ned ad trappen over for kontoret).

