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Siden sidst.
Onsdag d. 17 januar var der Foredrag på Ferritslev
Friskole om slaveriets glemte spor, et foredrag om et
dramatisk kapitel i Danmarks historie.
Fortælleren var journalist og forfatter Alex Frank Larsen,
der har produceret flere TV udsendelser om emnet. En
interressant aften.
Onsdag d. 21 februar: Lokalhistorisk Aften.
Egon Hansen fortalte en levende historie om Ferritslev
Fritidshus, som fra starten hed Ferritslev Øvelseshus –
bygget i 1872 – og derefter Ferritslev Forsamlingshus og
nu Ferritslev Fritidshus, hvor der foregår rigtig mange
spændende ting: foredrag, koncerter, filmforevisninger og
teaterforestillinger. Der var mødt 85 deltagere op.

Onsdag d. 4 april generalforsamling.
Ved generalforsamlingen den 4. april fortalte Ole Bergholt
Jensen om sin tid som barn på Ferritslev Savværk i dets
storhedstid, hvor der var to bogholdere, en til nåletræet og
en til løvtræet, og hvor savværket
blev kaldt ”apoteket” af
vognmændene, der kørte til og
fra, fordi der hver uge blev ryddet
op og fejet. Det blev en velfortalt
historie. Der var 48 fremmødte.
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Lørdag den 26. maj gik årets udflugt til Ladbyskibet,
hvor en meget dygtig guide, der selv er skipper på det
nybyggede vikingeskib, fortalte om dets genopbygning
og sejladsen med det. Vi fik også en grundig gennemgang
af broderiet. Turen sluttede med lagkage på Hotel Nyborg.
Der var desværre kun 26 med, og det har lært os, at det er
bedre at lægge udflugter på en hverdag end på en lørdag.

Udsnit af Ladbytapetet

Ladbydragen

Festlige Ferritslev:
Den 16. juni blev der igen afholdt festlige Ferritslev, hvor
lokalhistorisk arkiv igen deltog med en lille udstilling. Vejret var
rimeligt, det blev først regnvejr da det hele var overstået. Der var
nok ikke så mange fremmødte i år til gengæld var der god interesse
for udstillingen. En god dag.
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I juni måned 1918 var Første verdenskrig i sit sidste år,
men det var bestemt ingen selvfølge, at Tyskland ville tabe
krigen. De havde tværtimod startet en offensiv, som
trængte de allierede på tilbagetog i Frankrig. Den 10. juni
fyldte krigens ulykker godt op i ”Fyens Stiftstidende
Adresse, politisk- og Avertissementstidende”. Tyske ubåde
skabte skræk ved den amerikanske kyst, to sønderjyder var
dræbt i krigen, og epidemier hærgede i Rusland. Men det
var nok en anden og mere hjemlig ulykke, der fangede
folks opmærksomhed her på egnen: søndag den 9. juni var
hele fire ejendomme brændt ned til grunden i Rolsted, og
ejerne ville lide store tab, fordi bygningerne var
underforsikret.
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Søndag den 9. juni om eftermiddagen var Møller Petersen
ude i marken for at tilse kornet, da han kl. 4 så røg fra
ejendommen, og da han nåede hjem, var gården omspændt
af flammer. Bygningerne var stråtækte, og intet blev
reddet. Nogle høns og svin indebrændte. Dog undgik ”det
elektriske Kraftanlæg” ødelæggelsen og kunne hurtigt
tages i brug igen, til trods for, at det umiddelbart var blevet
standset af nogle sammenstyrtede mure. Et større parti
korn på 100 tønder var akkurat ikke blevet hentet til
møllen endnu, så det tab blev undgået.
Vinden var i vest, og selv om den ikke var særlig kraftig,
førte den en regn af gnister med sig, som satte ild til tre
andre stråtækte ejendomme umiddelbart øst for
Møllegården, nemlig P. Rasmussens enkes hus, Christian
Rasmussens ejendom og Christian Jensens gård. Her fik
man dog så langt et varsel, at man nåede at få det meste af
indboet ud. Chr. Rasmussens stuehus var dækket med tegl,
og derfor blev denne bygning reddet.
Der kom hurtigt en del sprøjter og vandvogne til, da ilden
jo kunne ses videnom, men en brandsprøjte årgang 1918
kunne ikke stille meget om mod et brændende stråtag, så
nogle af brandmændene slog sig ned om et de borde, der
var reddet. Der kom hundredvis af nysgerrige til, og de
kunne endnu kl. 7 se det brænde i hustomterne, hvor kun
de nøgne skorstene stak op
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. De kunne også se brandmændene omkring et bord nede i
engen fordrive tiden med kortspil.
Brandårsagen var ikke umiddelbart kendt. Der havde ikke
været strøm i ledningerne, så kortslutning var udelukket.
Men Fyens Stiftstidende sluttede meget fornuftigt med at
gætte på, at der har været tale om en eller anden form for
uforsigtighed med ild.
Går man i dag en tur hen ad Skindegyde, kan man stadig
se, at der er et hus med stråtag nord for gaden, men murede
og teglstensbelagte huse mod syd. Og det skyldes altså
vindretningen den 9. juni 1918.

Billede fra før branden
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Kommende arrangementer.
Mandag den 8 oktober:
Tom Møller Pedersen fortæller om Rolfsted Kirke kl. 15- i Rolfsted
Kirke.
Alle er velkommen.
Også i år deltager Lokalhistorisk Arkiv i Julehyggen i Fritidshuset
den 1-12-2018.
Torsdag den 10 januar 2019.
Foredrag i Ferritslev Friskole i samarbejde med Foreningen Norden,
Lokalhistorisk Forening, Nutidens Husmødre og Friskolen.
Kom og oplev en familie på farten. Anne Grethe Trangbæk og Helge
Kristensen fortæller med lysbilleder om en vandretur fra Nordkap til
Give - kun 3700 km. Måske kender man familien fra tidligere, hvor
den stoppede tre små drenge i en autocamper og kørte på alverdens
landeveje. Nu er der gået 30 år. Ægteparret er blevet pensionister,
men er stadig på farten.
Pris50- inkl. Kaffe og brød.
Lokalhistorisk Aften. Onsdag 20-2-2019
Program senere.
Udflugt den 9 maj 2019 sammen med Nutidens Husmødre til
Skovsgård Gods på Langeland.
Slægtsforskning
Efterår 2018 på Rolfsted skole
Kursus i slægtsforskning begyndte i april 2018 med 9 tilmeldte, og
der var stor aktivitet lige fra start til slut. Alle fik startet på deres
egen slægtsforskning og kunne gå hjem og fortsætte lidt mere på
egen hånd.
Kurset fortsætter i efteråret 2018, og der er plads til flere, hvis du
også kunne tænke dig at være med.
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Vi mødes 2 lørdage 22. september og 27. oktober fra kl. 10 til ca kl.
15, og Bodil Ravnholt vil dels give et kort oplæg – dels hjælpe alle
videre i arbejdet.
Man skal medbringe egen pc, og på skolen kan vi benytte det åbne
netværk med adgang til internettet. Foreningen har mulighed for at
udlåne en bærbar pc, hvis du mangler.
Ønsker du at deltage bedes du tilmelde dig hurtigst muligt til
Kirsten Grell tlf. 21 77 47 24, kirsten@rolfstedmolle.dk
Eller til Arkivleder Arne Pedersen: rolfstedarkivet@yahoo.dk

Bestyrelsen for Lokalhistoriske Forening:
Thorkil Jacobsen, Rolfsted, formand
Kirsten Grell
Anna Z. Therkildsen
Inger Marie Pedersen
Inger Tønning

65982003
21774724
21453402
65982125
65982500

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. 65 98 12 74. eller mob. 21 60 06 72.
Lukket i juli og august og i skoleferier.
E-mail: rolfstedarkivet@yahoo.dk
Hjemmeside: www.rolfstedarkivet.dk
Adr.
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