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Siden sidst 

Generalforsamlingen den 7. april blev som bekendt aflyst på grund 

af Corona-restriktionerne. Vi besluttede, at det var acceptabelt helt 

undtagelsesvis at aflyse den, hvis ingen henvendte sig til 

bestyrelsen for at få den afholdt forsinket her i efteråret. Vi fik 

ingen henvendelser, og derfor fortsætter bestyrelsen og andre 

valgte, indtil en ordinær generalforsamling kan afholdes til foråret. 

Den 20. maj lykkedes det derimod af afholde vores udflugt 

sammen med Nutidens Husmødre til Morten Korch-museet og 

Kærsgaard Gods og Transportmuseum. Vi blev begge steder 

modtaget af meget entusiastiske rundvisere og havde en god 

oplevelse. 

 

Historien omkring fjernvarmecentralen i Ferritslev. 

Ca. der, hvor Brugsen ligger i dag, lå engang Ladefogedgården. En 

del af den brændte i 1942, men blev senere genopbygget. Ejerne af 

gården havde ingen arvinger, hvorfor man i starten af 60’erne 

besluttede at sælge. Sognerådet i daværende Rolfsted Kommune 

valgte at købe gården med det store jordtilliggende, da man kunne 

se, der var brug for byggegrunde. I samme forbindelse besluttede 

man, at de nye huse skulle have fjernvarme. 

 Prøv at se Ferritslev for dig uden Krystalvænget, Lundsbjergvej, 

Funkevænget, Langdyssevej og Ådalen. Dette kan findes på et 

Krak kort fra 1954. Købskontrakten var et faktum i 1964, og så 

kunne man gå i gang. Ladefogedgården blev revet ned, veje og 

kloakering mv. foretaget og byggegrunde udstykket. 

Fjernvarmecentralen blev placeret på Krystalvænget og stod klar til 

indvielse 5. juli 1966. Varmekilden var fuelolie til opvarmning af 
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det cirkulerende fjernvarmevand. I 1987 blev det erstattet af 

naturgas fra Nordsøen. 

For at fjernvarmecentralen kunne fungere pålideligt, var der brug 

for tilsyn af kedlen/kedler m.v. af en varmemester. Fra starten 

ansattes Frode Stokholm, som var meget glad for det job. Når han 

havde brug for en afløser, brugte han elektrikeren i Rolfsted, Claus 

Henningsen. Det var derfor naturligt, at kommunen ved Frodes død 

i 1983 henvendte sig til Claus Henningsen og bad ham overtage 

jobbet. ”Arvefølgen” var klar, idet Claus Henningsens søn Claes 

flere gange hjalp sin far på centralen og dermed var fortrolig med 

stedet og opgaven. Arbejdet som varmemester havde Claes fra 

faderens død i 1988 og til ½ år efter overdragelsen til Fjernvarme 

Fyn. 

I 1970 blev Rolfsted Kommune en del af Årslev Kommune og 

dermed fik Årslev Kommune ansvaret for fjernvarmecentralen. Det 

var den vist ikke den bedste til og efter en del år, hvor beboerne 

sparede og sparede på varmen, blev den dyrere og dyrere. Det 

kunne i længden ikke gå, og efter en del lokale borgermøder blev 

der taget initiativ til Ferritslev fjernvarme forbrugerforening, som 

30. april 1981 formaliserede samarbejdet med kommunen. Den 

ledende person i det arbejde blev Erik Sønderskov, der som 

økonom fik styr på regnskabet til alles fordel.  

Erik Sønderskov og en aktiv bestyrelse har gennem årene brugt 

massevis af frivillige timer på vores fjernvarmecentral, der vel 

nærmest var en klods om benet på kommunalbestyrelsen, så den 

med glæde overdrog centralen i 1990. Etablering af Ferritslev 

Fjernvarme A.M.B.A. var en kendsgerning 1990.  
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Borgmester Knud Knudsen tager første spadestik til 

kraftvarmeværket 

Endelig og fuldstændig overtagelse fandt sted et år senere. Noget 

af det første, man foretog sig, var at lave en renoveringsplan af 

fjernvarmenettet, så de gamle betonkanaler med varmerør blev 

udskiftet med tidssvarende rør. Målerne i de enkelte hjem blev 

også udskiftet.   I1996 blev fjernvarmecentralen fra statens side 

pålagt at skulle producere strøm. Det betød ny- og ombygning af 

varmecentralen til det udseende, den har i dag. Vores fjernvarme-

central blev et decentralt kraft-varmeværk, og indvielsen af det 

fandt sted 19. april 1997. Da staten gav et pænt tilskud til 

strømproduktionen, var det i en årrække en gevinst for centralen. 
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Nu kom der nogle år med ro omkring driften og udgifterne for  

Den nye gasmotor løftes på plads 

forbrugerne. I 2012 begyndte bestyrelsen at undersøge 

mulighederne for at blive tilsluttet en større fjernvarmecentral. Det 

endte med en god kontakt til Fjernvarme Fyn i Odense, som også 

var interesseret i at udvide deres net. Der blev skrevet til Fåborg 

Midtfyn Kommune, at en fremtidig varmeforsyning fra Fjernvarme 

Fyn ville bidrage til at styrke Ferritslev/Rolfsted som et attraktivt 

bosætningssted. Derudover blev der afholdt et beboermøde, der 

viste overvældende flertal for tilslutning til Fjernvarme Fyn. 
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I august 2014 var de sidste godkendelser fra myndighederne på 

plads, og det store anlægsarbejde med at få en hovedledning fra 

Odense til Ferritslev kunne gå i gang. 31. december 2017 skete den 

endelige overdragelse til Fjernvarme Fyn.  

Kunne du tænke dig at vide mere, kan vi stærkt anbefale at finde 

Erik Sønderskovs spændende og oplysende beretning om 

fjernvarmen i Ferritslev på www.arkiv.dk  (søg på ”Ferritslev 

fjernvarme”). Her er også flere billeder.  Artiklen vil først være 

tilgængelig på vores hjemmeside, når vores nye hjemmeside er 

klar. På Facebook findes et link direkte til artiklen. 

Kommende arrangementer 

20. januar på Friskolen kl. 19:  Organisk Mette Nørup og lærer 

Poul Nørup fortæller om “ en kulturrejse langs den jyske 

vestkyst”Med udgangspunkt i Nationalpark Vadehavet cykler vi 

fra Rudbøl til Skagen. I ord, billeder og sang oplever vi 

http://www.arkiv.dk/
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landskabets mangfoldighed i selskab med flere af vestkystens 

forfattere. 

Torsdag den 9. juni kl 13.00: Besøg i De Japanske Haver, 

Vejstrupvej 43, Broby. Vi går rundt på egen hånd. Haven er 

indrettet, så man kan komme rundt med rollator. Haven består af 

syv temahaver – Tempelhaven – Udsigtshaven m.m.  

Rododendronerne skal gerne stå i fuldt flor på dette tidspunkt. 

Haven er opbygget, så man hele tiden får nye oplevelser. Vi får 

kaffe/te og lagkage serveret i et hyggeligt lokale, og ejeren, Peter 

Dalsgaard, vil fortælle om haven. Der er også en butik med 

spændende varer. Kl. 17.00 kører vi hjem igen. 

Vi kører med bus. Afgang fra Ferritslev Fritidshus kl 12.00 og 

Rolfsted Kirke kl 12.10. Pris kr. 175. 

Turen arrangeres i samarbejde med Nutidens Husmødre og er kun 

for medlemmer af de to foreninger, men det er billigt at blive 

medlem… Tilmelding til Hanne Lise på telefon 3030 6740 senest 

den 25. maj. 

 2. marts kl. 19: Foredragsaften i Ferritslev Fritidshus  

Fortælling om spejderbevægelsen i Ferritslev Brødrene Erik og 

Gorm Friis fortæller om deres barndom og ungdoms spejderliv i 

Rolfsted og Ferritslev og om tilblivelsen af Grøndalsgruppen og 

gruppens første år. 

 

 

Vi opfordrer stadig til, at man indsender sin mail-adresse til os, 

så vi kan skrive ud til jer. 
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