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Julehygge i Fritidshuset  

Lørdag den 27. november blev der budt på julehygge i 

Fritidshuset fra kl. 13 til kl. 16, og små boder solgte 

forskelligt både for øjet og for ganen.  

Lokalhistorisk Forening havde en lille udstilling - og som 

sædvanlig en velbesøgt konkurrence med spørgsmål, der 

angik Flyvepladsen i Rolfsted.  Næsten alle besvarelser var 

rigtige, men kun en kunne vinde en flaske vin.  Det blev i 

år Agnete Poulsen - tillykke med det!  

Det var en vellykket eftermiddag med mange besøgende 

bl.a. Julemanden. 

  

  

  

 

 

 

 



 

KLIP fra udklipsbogen  

En gravhøj gemte sig 

 

 

 

 

 

 

7. 3. 2001  

HUDEVAD:  Landet blev en gravhøj rigere, da Ulla og 

Vincent Fisker, Hudevad Byvej 31, fik genopført en 

gravhøj, der blev anlagt på deres mark for 3500 år siden.  

  For ti år siden flyttede familien til Hudevad, og de seneste 

år har de gravet flere og flere sten frem under 

efterårspløjningen.  I fjor kontaktede de Odense Bys 

Museer, og allerede da arkæologerne stak den første spade i 

jorden, dukkede et bronzesværd op.    Vi snakkede om, at 

det var synd at smide al den jord hen i et hjørne, som nogle 

har arbejdet med for 3500 år siden.  Men vi tænkte, at de 

nok ville grine, hvis vi foreslog at lave en gravhøj, fortæller 

Ulla Vincent.   Men der blev ikke grinet, nu er den 3500 år 

gamle bronzealderhøj genopbygget som seværdighed.  



1.   spadestik til ny præstebolig foregik i 

snevejr    

   

24. 4. 1991  

Efterhånden må vi jo erkende, at april måned er lidt 

utilregnelig – i hvert fald med hensyn til vejret – så det 

kom ikke helt som en overraskelse for menighedsrådet 

og de mange andre fremmødte, da man kunne tage det 

første spadestik til den nye præstegård og 

konfirmandstue i Rolfsted i snevejr og kulde.  

Den nye bolig, som efter planen skal stå færdig omkring 

1. december, er beliggende på Skindegyde.  

   



      

 Ferritslev Friskole indvier ny  

                         tilbygning 

 

 

 

     

 

 

 

17. 1. 1981  

Fredag den 16. januar indviede Ferritslev Friskole deres 

nye tilbygning, som bl.a. indeholder ny gymnastiksal.  

Masser af mennesker har været involveret i byggeriet, 

som i stor udstrækning blev udført med frivillig 

arbejdskraft.  

Friskolen har herved sparet ca. 300.000 kr.  Selve 

byggeriet har i håndværkerudgifter kostet 1,7 mill, og 

der er brugt 3300 timer på opførelsen, som startede i 

påsken 1980.  

 



 

 

Med udvidelsen er der nu plads til 120 elever, og der er i 

øjeblikket 83, så der er plads til flere.  

 

Indvielsen blev markeret med reception om formiddagen og 

indvielsesfest om aftenen med 180 tilmeldte deltagere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Kilde Fyns Tidende og Fyns Stiftstidende 

 



 

Efterlysning  

Lokalhistorisk Forening efterlyser gamle filmoptagelser 

fra Rolfsted Sogn, der kan fortælle om liv og 

virksomhed. 

Vi overvejer at få lavet en film til TV ved Brian Lange 

om sognet, og det kan måske også blive til en digital 

indspilning, der kan blive til salg. 

Der findes en del gamle indspilninger på arkivet, men  

vi vil gerne have nogle flere muligheder, så har du  film 

eller videooptagelser, eller kender nogen der har, vil vi 

gerne høre fra dig. Måske kunne vi låne dem og lave en 

kopi. 

Ring til Arne på tlf.: 65981274  eller send en mail til 

rolfstedarkivet@yahoo.dk 

  

http://dk.mc260.mail.yahoo.com/mc/compose?to=rolfstedarkivet@yahoo.dk


Arrangementer 

Lokalhistorisk aften 

fredag den 21. januar 2011 kl. 19,00 

i 

Ferritslev Fritidshus 

 Ørbækvej 916 

 5863 Ferritslev 

 

Det er 18. år i træk, at Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening og 

Ferritslev fritidshus kan byde velkommen til Lokalhistorisk aften.  

Denne aften har vi besøg af 

Svend Lykkegård, der fortæller 

om Rolfsted Flyveplads, der er 

anlagt i 1970. Der er hvert år 

1000 operationer fra 

flyvepladsen. Pladsen er 

godkendt til 2400 årlige 

operationer. Der er fast 

stationeret 9 fly. Foruden Svend 

Lykkegård kommer Henning 

Olsen, forhenværende forstander for Kertemindeegnens 

Ungdomsskole. 

 

 

 

Agnete Lohmann har udstilling af papirklip. 

Pris  inkl. oste - og pølsebord i pausen: 80 kr. 

Billetter købes på forhånd i Ferritslev Fritidshus på tlf. 65 98 13 15 

(hverdage mellem 13-16) 

Alle velkomne. 

 



Foredrag Ferritslev Friskole 

Torsdag d. 27. januar 2011 er der foredrag på Ferritslev Friskole. 

Niels Bidstrup Mortensen fortæller og viser billeder fra Gøtakanalen. 

Foredraget er i samarbejde Ferritslev Friskole, Foreningen Norden, 

Lokalhistorisk Forening og Nutidens Husmødre. Pris 40 kr. inkl. 

Kaffe og kage. 

Generalforsamling torsdag d. 7-4-2011 kl. 19
30

 
Dagsorden ifølge vedtægterne.  

Bagefter kaffebord hvor Ejvind Kristiansen, Hudevad kommer og 

fortæller. 

Udflugt onsdag d. 13. april kl. 19
00

  

Besøg på Forsorgsmuseet i Svendborg 

Grubbemøllevej 13 

Efter ombygning, der blev afsluttet i november 2009, strømmer 

publikum til Svendborg for bl.a. at høre om forholdene for danske 

børnehjemsbørn i perioden efter 2. Verdenskrig og frem til 1976. 

Turen afholdes i samarbejde med Nutidens Husmødre. 

Afgang fra Ferritslev Fritidshus kl. 18:00 og Rolfsted Kirke kl. 18
05

 

Pris 40/50 kr. - Kørsel 30 kr. 

Tilmelding til Nanny på tlf.: 65 98 13 73 senest 30. marts. 

Alle er velkomne. 

 

 

 

 

                                               Forsorgsmuseet



 

 

Lokalarkiverne i Fåborg- Midtfyn  kommune har fået en 

hjemmeside.Klik ind påwww.faaborg-midtfyn-

arkivsamvirke.dk og se hvad der sker og foregår i 

arkiverne. 

Bestyrelsen  for Lokalhistoriske Forening:  

Bent Larsen, Rolfsted, formand               65981470 

Peter Frandsen næstformand           65981623 

Edel Andersen,  kasserer           65982444 

Arne B. Pedersen,arkivleder           65981274 

Karen Stokbæk Hansen sekretær              64416861 

 

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 

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 
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