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Siden sidst: 

 

Torsdag den 15. januar 

 havde vi besøg af Jeannette Ulrikkeholm, der fortalte om 

Halfdan Rasmussens liv og forfatterskab. Det var godt besøgt 

og et spændende foredrag, hvor nogle måske næsten fik mere 

at vide om forfatteren, end de ønskede at vide. Arrangementet 

var i samarbejde med Friskolen, Foreningen Norden og 

Nutidens husmødre. 

Onsdag den 18. februar  

fortalte Jens Randbøl 

Rasmussen om Rolfsted Mølle, 

hvis  historie formentlig går 

tilbage til 1200-tallet. Der var 

over 80 fremmødte, som fik en 

levende og engageret fortælling 

om livet på møllen i gamle dage. 

Lørdag den 21. marts  

havde vi i samarbejde med Historisk Forening For Fyn og Nr. 

Lyndelse Friskole foredrag om Klaus Berntsen i anledning af 

100-året for grundloven af 1915, som han fik gennemført som 

statsminister, og om Carl Nielsen i anledning af 150-året for 

hans fødsel. Vi var kun to fremmødte fra vores forening, men 

foredragene var spændende.  
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Onsdag den 8. april  
var der generalforsamling, hvor 

Anne-Lise Bækkelund fortalte 

medrivende om sit liv. Der var 

mange fremmødte, som blev taget 

med på en lang og spændende rejse 

gennem en menneskealder i 

Rolfsted-Ferritslev. 

 

Lørdag d. 30. maj  

Udflugt til Den fynske Landsby 

Vi havde en rigtig god 

eftermiddag. En guide fortalte 

meget levende historien om de 

forskellige bygninger, vi så. 

Heldigvis blev det ikke regn, så vi nød turen rundt i landsbyen. 

Efter den guidede tur var der tid til at gå rundt på egen  hånd 

og fordybe os lidt. Dagen 

sluttede med kaffe og kage i 

krostuen. En vellykket udflugt 

 

 

Også i år deltog vi i Festlige Ferritslev 
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Grundlovsegen i 

 Kappendrup 100 år 5. juni 2015 
På en lille plads over for 

Byvangen 2 i Kappendrup står et 

smukt egetræ, også kaldet 

”kvindeegen”, som er plantet i 

1915. Træet er plantet af 

kvinderne i Kappendrup for at 

mindes den 5. juni 1915, hvor en 

grundlovsændring gav ”fruentimmere og folkehold” 

almindelig valgret, sådan som mænd med egen hushold og 

virksomhed allerede havde fået det i 1849, hvor Danmark fik 

sin første grundlov. Ved træets fod står der en sten med 

indskriften: 5. juni 1915.  

At det er kvinderne, der har plantet 

træet, bekræftes af den protokol: 

Kappendrup Grundlovs Eg 1915, 

der følger med bylaugets protokol 

og byhorn. I den protokol kan man 

læse på første opslag: 

Aar 1915 den 5. juni plantedes i 

Kappendrup by en Grundlovs Eg, vor samtlige Beborer var 

forsamlet ved et fælles Kaffebord. Man vedtog at vælge en 

Bestyrelse på 5 medlemmer. 
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 Valgt blev: 

Signe Andersen, Cecilie Larsen, Karen Christensen, Karen 

Olsen, Marie Andersen 

 15. juni holder man første bestyrelsesmøde, hvor referatet 

lyder: 

Aar 1915 den 15. Juni  

Afholdes Bestyrelses Møde vor 

følgende var til forhandling: 

Det vedtages at anskaffe en 

Flag og Flagstang, og lade en 

sten opstille ved Egen, med 

indhugget: 5. Juni 1915. 

Marie Andersen, Sine 

Andersen, Cecilie Larsen, Karen Christensen, Karen Olsen. 

I 1919 lyder det: 

Aar 1919 d. 30. Maj afholdes Bestyrelsesmøde på Bylodgaard 

vor det vedtoges at afholde en Fest ved egen, Grundlovsdagen 

med Tombola og Foredrag af Lærer Mortensen Rolfsted samt 

Fællesspisning og fælles Kaffebord. 

Marie Rasmussen, Kirstine Nielsen, Marie Knudsen, Karen 

Egelund, Petrine Larsen. 

Igen i 1920, nu med dans: 

Den 18 Maj 1920 afholdes Bestyrelsesmøde hos Karen 

Egelund hvor det vedtages at afholde Fest ved Egen den 5. 

Juni med Fællesspisning, Kaffebord, Oplæsning og Tombola. 
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Marie Rasmussen, Marie Knudsen, Petrine Larsen, Karen 

Egelund, Kirstine Nielsen. 

Den 5-te Juni afholdes en stor vellykket Fest ved Egen med 

Foredrag af Lærer Mortensen Fællesspisning og Kaffe, samt 

Tombola og til Slut Dans 

Marie Rasmussen, Petrine Larsen, Kirstine Nillau, Karen 

Egelund, Marie Knudsen 

Som man kan se af bestyrelsens underskrifter, så er det alle 

kvinder. De udgør bestyrelsen, og de sørger for den årlige 

grundlovsfest ved egen. De får også beplantet området med 

blomster, og den 4. Juli 1918 bliver der indkøbt en havebænk. 

Det ændres efter 1920, hvor man i 1922 får rejst en 

genforeningssten i Kappendrup. Nu beslutter man at slå 

grundlovsfesten og genforeningsfesten sammen, og så kommer 

der også mænd med i bestyrelsen, de får dog ikke flertal, to ud 

af fem, men formanden bliver Niels Knudsen, en mand. 

Kvinderne er blevet integreret i det demokratiske system, og 

mændene overtager igen styringen af festlighederne i 

Kappendrup. 

Aar 1922 d 5 Juni afholdes Fest ved Egen med oplæsning af R. 

Frich, Fællespisning og Kaffebord. Dernæst blev der afholdt 

Generalforsamling hvor der enstemmig vedtoges at købe den 

store Sten af Knud Peter Jørgensen Nyhave den tænkes rejst 

som Genforeningssten. Den afgaaede Bestyrelse blev genvalgt. 

Laurine Frich, Karen Petersen, Niels Knudsen, A Andersen, 

Petrine Nielsen  
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Aar 1922 d 10 Juni afholdtes Bestyrelsesmøde hos Petrine 

Nielsen hvor Regnskabet blev gennemgaaet  fra festen. Der 

foretoges valg af Formand valgt blev Niels Knudsen. 

Niels Knudsen, A. Andersen, Karen Petersen, Laurine Frich, 

Petrine Nielsen. 

I 1923, hvor man har fået rejst den store genforeningssten på 

en lille plet jord ved korsvejen foran Kappendrup Korsgaard, 

holder man fælles grundlovs- og genforeningsfest. 

Aar 1923 den 5-te Juni afholder Kappendrup By, deres aarlige 

Grundlovsfest. Tilslutningen var god. Først blev den store Sten 

betragtet og vandt god anerkendelse i den store Forsamling. 

Dernæst var der Fællesspisning med medbragte Madkurve. 

Formanden bød Velkommen, hvorefter der blev sunget nogle 

Sange. Derefter gav Formanden en Redegørelse for hvor 

meget det har kostet at faa Stenen stillet paa Pladsen, hvor den 

stod. 

Derefter foretoges valg af en ny Bestyrelse hvor følgende blev 

valgt. 

Kirstine Hansen, Petra Larsen, Marie Egelund, Mads T 

Larsen og H C Kampgaarden. 

I 1926 er der ingen grundlovsfest på grund af klovsyge. 

I 1930 er der ingen grundlovsfest på grund af sygdom hos 

Anders Andersen 
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I 1932 kommer rationaliseringen også til Kappendrup. 

Den 7 Juni Afholder Bestyrelsen møde hos Carl Hansen.  

Ved Stemmeoptællingen fra Byens Beboere vidste det sig at 

Flertallet stemte for at afholde den sædvanlige Fest sammen 

med Rolfsted, paa Genforeningsdagen. 

Kirstine Nielsen, M Fr. Andersen, Carl Hansen, Marie 

Knudsen, Petra Larsen 

Onsdag den 15 juni holdt Rolfsted og Kappendrup Bys 

Beboere Genforeningsfest sammen i Rolfsted Forsamlingshus. 

Der var Fællesspisning af medbragt Mad, derefter Oplæsning 

af Frich og til Slut Dans. 

Kirstine Nielsen, Carl Hansen, M Fr. Andersen Marie 

Knudsen, Petra Larsen 

Under besættelsen 1940-45 er der ikke referat fra møder eller 

grundlovs-/ genforeningsfester, først i 1949 er der et kort 

referat fra en grundlovsfest og i det tilhørende regnskab 

overføres overskuddet på 21,12 kr. til Bykassen. 

1949 

Den 8 juni afholdtes Grundlovsfest med stor tilslutning, der 

var Foredrag og Oplæsning af Thorvald Hansen Nørre Søby 

samt Lotterispil. 

Alfred Andersen, Anton Christensen 

I Rolfsted er der også plantet en grundlovs eg i 1915. Den stod 

på den plads hvor Kirkevænget nr. 2 er blevet udstykket fra. 

Da man udstykkede grunden, havde den været brugt som 

fyldplads af Rolfsted Sogn, så  
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grundlovsegen var dækket langt op på stammen. Stenen blev 

flyttet op foran Rolfsted nye skole, som blev bygget i 1962, 

hvor der blev plantet et nyt egetræ til minde om 

grundlovsændringen, der gav kvinderne  valgret i 1915. 

I Kappendrup står træet og stenen stadig på sin plads  over for 

Byvangen 2 og minder os om et vigtigt trin i den demokratiske 

udvikling i Danmark, som vi kan fejre 100 året for i år 2015. 

 

  

Genforeningsstenen i Rolfsted           

Grundlovsstenen v. trekanten i  Ferritslev                   

 

 

 

 

 

 

Kommende arrangementer:                                                                                     

 

Som noget nyt prøver vi at vise et par af filmene fra arkivet i 

åbningstiden. Det bliver 

 

Onsdag den 30. september kl 16 i Fritidshuset: 

 

 TV-Fyn om Marius Petersens søster, der var missionær i Indien og 

startede Porto Novo missionen, der blev dannet i 1921. Anne Marie 

Petersen levede i tæt forbindelse med den indiske nationalistbevægelse 

og Mahatma Gandhi.    
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Onsdag den 28. oktober kl 16 i Fritidshuset:  

 

Film fra friskolen om bygning af go-card og prøvekørsel af køretøjerne. 

 

Lørdag den 28. november kl 16:  

Foreningen deltager i Fritidshusets julehygge. 

Tirsdag den 19. januar kl 19.30 på friskolen. 

 I samarbejde med Nutidens Husmødre, Foreningen Norden og Friskolen: 

Foredrag om de islandske skjalde 

Lokalhistorisk Aften 2016 

 

Onsdag d. 24. februar 2016 kl. 19,00: 

 

HUDEVAD SMEDJE- 

MUSEUM MED MERE 

Tom Møller Pedersen  

fortæller om smede-  

museet i Hudevad,  

familien Aagaard og  

deres relationer til  

sognet og Alfrede (smedekonen fra  

Hudevad). 

 

 
 

 

 

Pris incl. kaffe  

og kage: 50 kr. 

Billet købes i 

Ferritslev Fritidshus 
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Onsdag den 6. april kl 19.00 i Fritidshuset: 

 generalforsamling. Henning Johansen fortæller.  

 

Udflugt. 

    Onsdag den 1. juni 2016 arrangerer 

Rolfsted Lokalhistoriske Forening en 

udflugt til Søby Brunkulslejer. 

       Der er afgang fra Ferritslev 

Fritidshus kl. 8.00 og opsamling i 

Rolfsted. 

      I Søby Brunkulslejer er der guidet 

rundvisning. Bagefter er der bestilt 

lokale, hvor vi kan spise vores medbragte frokost, medmindre vejret er så 

godt, at vi har lyst at sidde udenfor. Man skal også selv medbringe 

drikkevarer. 

     Fra Søby køres til Klosterlund Naturcenter ved Bølling sø. Her er der 

også guidet rundvisning og bagefter serverer Erik Lund kaffe og kringle. 

        Forventet hjemkomst ca. kl. 18.00. 

Turen er kun for medlemmer af Rolfsted lokalhistoriske forening og 

Nutidens Husmødre. Der er plads til 54 personer og ikke flere. Hvis flere 

melder sig til oprettes venteliste. Prisen er 100 kr. pr. person, som betales 

i bussen eller ved tilmelding. Resten betaler foreningen. 

   

  Tilmelding finder sted 

i perioden 1. marts til 

18. maj ved 

henvendelse til Anna 

Therkildsen, 

Funkevænget 27. Tlf. 

21453402. 

  

http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.kulturstyrelsen.dk/fileadmin/user_upload/kulturarv/i_fokus_nu/billeder/galleri_soebybrunkulsleje/kul5.jpg&imgrefurl=http://www.kulturstyrelsen.dk/kulturarv/kommune-og-turisme/industrikultur/industrihistoriens-danmarkskort/soeby-brunkulsleje/&h=332&w=335&tbnid=fntz51sRE8dESM:&zoom=1&docid=lqfWXHYkanpdpM&ei=qg2NVZyDMMe_ygP88Z-QAQ&tbm=isch&ved=0CFEQMygpMCk
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Bestyrelsen for Lokalhistoriske Forening: 

Thorkil Jacobsen, Rolfsted, formand                65982003 

Nanny Gitz, næstformand                                65981373 

Anna Z Therkildsen kasserer                            65981654 

Holger Pedersen                                29722899 

Inger Tønning  sekretær                                    65982250 

 

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Arkiv 

Adr.: Ferritslev Fritidshus 

 Ørbækvej nr. 916 A (1. sal) 

Åbent i lige uger om onsdagen fra 16 til 17 og efter aftale med leder Arne 

B. Pedersen  tlf. 65981274. 

 Lukket i juli og august og i skoleferier. 

   E-mail: rolfstedarkivet@yahoo.dk   

 hjemmeside: www.rolfstedarkivet.dk 

  

 

 

  


