
Gudme Lokalhistoriske Forening 
 

PROGRAM FOR 

      GUDME 

LOKALHISTORISKE 

 FORENING  

2022 

 
 

 

 

STEDET FOR HISTORISK INTERESSEREDE 

HERREGÅRDSBESØG – VIRKSOMHEDSBESØG - 

BYVANDRING – UDFLUGTER – 

LOKALHISTORISKE AFTENER – ARKÆOLOGI. 

Holstenshuus 



Gudme Lokalhistoriske Forening 
 

Kære medlemmer og interesserede!  

Her i 2022 tilbyder vi 15 spændende og oplysende arrangementer. Den 

nye sæson indledes med fortællingen om 

Hesselagertæppet. Så følger fortællingen 

om Corfitz Ulfeldt og Hannibal Sehested 

– en meget spændende periode, som 

resulterede i enevældet. Programmet 

indeholder tre arrangementer, som vi 

sidste år var nødt til at aflyse pga. corona-pandemien. Det gælder 

foredragene ”Mellem kongegunst og landsforræderi”, ”Nielsine 

Nielsen” og udflugten til Sydvestjylland. Sidstnævnte er dog ændret 

lidt. Der er også kommet mange nye arrangementer til. Der bydes på en 

række spændende historiske foredrag både forår og efterår. Der arbejdes 

endvidere på en heldagsudflugt til REGAN Vest ved Rebild - måske 

først muligt i 2023. Byvandringen foregår i Gudbjerg. Der er 3 

virksomhedsbesøg: Marinehjemmeværnsstation Slipshavn, Vejstrup 

Efterskole og Refsvindinge Bryggeri. Der er to herregårdsbesøg, nemlig 

besøget på Skjoldemose, som kombineres med et besøg i Otto´s Motor 

og Maskinsamling og så besøget på Hvidkilde Gods. Endvidere besøges 

Assistens Kirkegård i Svendborg. På Arkivernes Dag er temaet hos os 

”Dengang i 50´erne”. Vi har også en fortælling om 

Storebæltsoverfarten. Ved generalforsamlingen fortæller kunstner og 

forfatter Mai-Britt Schultz om de små tings store betydning. 

Vel mødt til et godt og aktivt år i Gudme Lokalhistoriske Forening.   

Et medlemskab koster 125 kr. pr. år og dækker hele husstanden. 

Beløbet kan indbetales på reg.nr. 5960 – kontonr. 8006769 – (Frørup). 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

Gudme Lokalhistoriske Forening og Arkiv 

Storkehavevej 7, 5884 Gudme.  Telefon 27 21 48 41 

Hjemmeside: www.gudmelokalarkiv.dk  

E-mail: forening@gudmelokalarkiv.dk 

 arkiv@gudmelokalarkiv.dk  
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BESTYRELSE: 

Formand: Bent Rosenfeldt, Hammesbrovej 2, 5883 Oure. 

E-mail: rosenfeldtbent@gmail.com Tlf. 21 36 60 42 

Næstformand: Torben Lønberg, Østervangen 15, 5883 Oure. 

E-mail: t.loenberg@gmail.com  Tlf. 62 28 13 93 

Kasserer: Hans Hulgaard, Galdbjergvej 5, 5884 Gudme. 

E-mail: hanshulgaard@mail.tele.dk Tlf. 23 73 74 41 

Sekretær: Arne Norsk Nielsen, Gudmevej 26, 5874 Hesselager. 

E-mail: anorsk@hotmail.com  Tlf. 24 85 61 62 

Medlem: Gunnar Henriksen, Byvej 58, 5892 Gudbjerg. 

E-mail: gunnar@henriksen.mail.dk   Tlf. 62 25 18 50 

Medlem: Svend Andenæs, Bøsørevej 43, 5874 Hesselager. 

E-mail: langaatryk@mail.dk  Tlf. 62 25 17 43 

Medlem: Keld Henriksen, Søvangen 38, 5884 Gudme. 

E-mail:   keld@boegehenriksen.dk    Tlf. 30 42 36 18 

 

PROGRAM:  

Torsdag den 24. februar kl. 19-21.30: ”Hesselager-tæppet”.  

Lone Juul Stærmose og Merete Vang fortæller Hesselagertæppets 

historie helt fra begyndelsen og til det færdige resultat - en ’rejse’ på 

1000 år. 

De sidste 4 år har 10 lokale brodøser broderet 

efter 10 akvareller malet af kunstner Mai-

Britt Schultz, Kragekær Kunstskole, Tåsinge. 

Det færdige tæppe måler 0,60 m x 3,65 m og 

blev afsløret og ophængt i Hesselager kirkes 

våbenhus den 11. september 2021.  

Der vil blive vist plancher af akvarellerne. 

Alle er velkomne. Tilmelding senest mandag 

den 14. februar! 

Pris: Medlemmer 70 kr. – ikke medlemmer 

90 kr. 

Mødested: Gudme Skole, Storkehavevej 9. 
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Tirsdag den 8. marts kl. 19-21.30: ”Mellem kongegunst og 

landsforræderi. Corfitz Ulfeldt og Hannibal Sehested”. En fortælling 

ved forfatter og historiker Lars Christensen, 

Odense. Foredragsholderen har udgivet en 

lang række historiske bøger, bl.a. bogen om 

Hannibal Sehested. Hannibal, der levede fra 

1609-1666, kom til at præge udviklingen 

markant i 1600-tallet. Han var begavet, 

dannet og kom tæt 

på den mægtige 

Christian den 4., 

der gjorde ham til sin svigersøn og statholder i 

Norge. I en periode var han en af Danmarks 

førende diplomater og gjorde lykke både ved 

det engelske og franske hof. Da Frederik den 

3. kom til, faldt Hannibal i unåde, men fik 

kæmpet sig tilbage til indflydelse i de inderste 

cirkler. Svenskekrigene 1657-60 ændrede helt 

samfundsordenen, da Danmark gik fra at være Nordeuropas førende 

nation til den dybeste afgrund. Enevældet blev indført, og her var 

Hannibal Sehested en af magtstatens væsentligste arkitekter. En 

spændende og kulørt historie fra det blodige 1600-tal med både 

landsforræderi, krig og kærlighed. Alle er velkomne.  

Tilmelding senest mandag den 28. februar! 

Pris: Medlemmer 90 kr. – ikke-medlemmer 110 kr. 

Mødested: Gudme Skole, Storkehavevej 9, 5884 Gudme. 
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Tirsdag den 22. marts kl. 19-21.30: ”Nielsine Nielsen, Danmarks 

første kvindelige læge, 1885”. 

(født 1850). Foredrag ved journalist, 

historiker og forfatter Dorthe 

Chakravarty, Frederiksberg.  Det er 

fortællingen om kampen mod 

gammeldags indstillede professorer, mod 

sin stedfar og mod samfundets snærende 

normer. Fødebyen var Svendborg, som 

hun hurtig længtes væk fra. Hun ville 

mere end det liv, hendes mor og søster havde. Nielsine var præget af sin 

tid med alt det moderne, det nye 

demokrati, videnskaben. Det var en tid, 

hvor alting ændrede sig. Her blev 

fundamentet lagt, til det Danmark, vi 

kender i dag. Nielsines vej mod målet var 

både en kvindekamp og en 

demokratikamp. Hun døde i 1916. 

Foredragsholderen har i mange år 

formidlet stof om historiske emner. 

Alle er velkomne.  

Tilmelding senest mandag den 7. marts! 

Pris: Medlemmer 135 kr. – ikke-medlemmer 165 kr. 

Mødested: Gudme Skole, Storkehavevej 9, 5884 Gudme. 

 

Torsdag den 7. april kl. 19-21.30: ”Oplevelser på 

Storebæltsoverfarten gennem 40 år”. Fortælling ved fhv. journalist 

Inger Hager, Ulbølle. Der 

fortælles dramatiske historier fra 

Storebælt, om utilfredse kunder, 

om færgekollision. Der fortælles 

om udviklingen lige fra de første 

planer om en tunnel under 
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bæltet i 1858 til i dag, hvor over en million biler kører over broen hvert 

år. Inger er opvokset i Korsør, hvor hendes far var ansat ved DSB. 

Alle er velkomne. Tilmelding senest torsdag den 24. marts! 

Pris: Medlemmer 50 kr. – ikke medlemmer 70 kr. 

Mødested: Gudme Skole, Storkehavevej 9, 5884 Gudme. 

 

Lørdag den 23. april kl. 7-19.40: Udflugt til Mandø og Skærbæk. 

Der køres til Vester Vedsted, og undervejs holdes kaffepause ved 

Middelfart. I Vester Vedsted stiger vi på Mandø-bussen. Marskøen 

Mandø ligger midt i Nationalpark Vadehavet, 6 km. fra fastlandet. 

Størrelsen er 763 ha og indbyggertallet er 40. Turismen er den 

væsentligste indtægtskilde på øen. 

Ved ankomsten til Mandø spises frokost i Restaurant Vadehavet, og så 

bydes der på en rundvisning, 

som bl.a. omfatter øens kirke 

fra 1639. Øen rummer også 

vindmølle, 

hjemstavnsmuseum, 

redningsstation, Klithus 

Mandø (tidl. Mandøcentret) 

med udstilling om 

”vadehavslivet”, kro, brugs og ferieboliger m.m. 

Vel tilbage i Vester Vedsted køres mod Marsktårnet i Hjemsted ved 

den tidligere Hjemsted Oldtidspark. Bygningerne er nu restaureret og 

lavet til naturcenter, café og restauration + ishytte. Kl.15.30 – 16 

drikkes der kaffe i cafeen. Så bestiges det 25 meter høje Marsktårn (148 

trin op, 131 ned eller elevator!) og udsigten over det flade marskland 

nydes, her på kanten af Nationalpark Vadehavet, 36 meter over havet. 

Tårnet er 7 meter bredt i bunden og 12 meter i toppen. Det åbnede i juli 

2021 og har kostet 24 millioner at opføre (designet af Bjarke Ingels 

Group). 

Efter turen i Marsktårnet køres direkte tilbage til Gudme. 
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Alle er velkomne.  

Tilmelding senest torsdag den 31. marts! 

Pris (inkl. mad, 2 x kaffe/kage, entreer): Medlemmer 475 kr. – ikke-

medlemmer 550 kr. 

Mødested: Arkivet, 

Storkehavevej 7, 5884 

Gudme kl. 7.  

 

 

 

 

 

Torsdag den 19. maj kl. 15.30 - 16: Besøg i Otto`s  butik på 

Assensvej 174 i Stenstrup (Gammel høkerbutik). 

Kl. 16.15 – kl. 18.15: Besøg 

i Otto´s Motor- og 

Maskinsamling på 

Væltenbjerg i Rødme 

Bakker. Otto Egelund 

Jensen vil vise rundt i 

samlingen, som består af 

nostalgiske maskiner fra 

landbruget og skoven. Der er 

bl.a. 23 veterantraktorer, roeoptagere, grønthøstere, kvashuggere, plove, 

mejetærsker og meget mere. I en bus er der indrettet landets eneste 

museum for malkemaskiner. I en skurvogn er der save, økser, 

skovredskaber og motorsave. Museet blev påbegyndt i år 2000. I Else` 

og Otto`s butik i Stenstrup handles med landbrugsartikler i bred 

forstand, og man kan få ting repareret. 

Der sluttes af med spisning af medbragte madpakker. 

Mødested: Rødmevej 50, 5771 Stenstrup (butikken). 

Efter besøget hos Else og Otto kører vi til Skjoldemose, som ligger lige 

ved siden af. 
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Kl. 19-21.30: Besøg på Skjoldemose Gods, hvor hofjægermesterinde 

Desiree Bretteville Ulrich på terrassen vil fortæller om livet på 

herregården gennem 350 år. 

Under fortællingen serveres 

kaffe. Der bliver lejlighed til at 

gå lidt rundt på gården og i 

haven, hvor der rundvises lidt, 

men der er ikke adgang til 

hovedbygningen.  

Skjoldemose er en gammel 

sædegård, der nævnes første 

gang i 1475. Hovedbygningen 

er opført i 1662 og ombygget i 1916. Godset har været omgivet af 

voldgrav, men efter en brand i 1880 tildækkedes denne. Nu er gården 

kun omgivet af et 350 år gammelt stengærde. Den ældste af laderne og 

smedjen ved vejen er opført i 1810. De øvrige bygninger brændte alle i 

1880. Godset er på 251 hektar. Skjoldemose har været i familien 

Ulrich`s eje siden 1905, hvor Justus Sigismund Ulrich købte den. Inden 

da havde Skjoldemose haft mange forskellige ejere siden midten af 

1400-tallet. Bl.a. har Chr. IV´s kansler Christian Friis ejet den, ligeledes 

Sofie Juel, der var datter af søhelten Niels Juel. En forvalter i 1700-

tallet var en af Fyns mest berygtede bondeplagere. I 1797 købte 

Christian Frederik Berg godset. Han var reformtilhænger og ønskede 

hoveriet ophævet. Ligeledes søgte han at forbedre husmændenes 

forhold. Ud over landbrugsdrift er der på stedet et filmselskab, ”Bandit 

Productions” v/ Desiree Ulrich.   

Efter besøget køres til Gorilla Park, som åbnede i sommeren 2010 i 

skoven tæt ved godset. Det er en klatrepark med 8 individuelle 

forhindringsbaner i fra 1-26 meters højde. Vi skal dog ikke prøve 

banerne, men nyde en forfriskning, mens udsigten over øhavet og Ærø 

nydes. 

Alle er velkomne. Tilmelding senest mandag den 9. maj! 

Pris: Medlemmer 60 kr., ikke-medlemmer 80 kr. 



Gudme Lokalhistoriske Forening 
 

Torsdag den 2. juni kl. 18-22: Byvandring i Gudbjerg med 

efterfølgende sammenkomst på 

Gudbjerg Skole. Der fokuseres 

på virksomheder, håndværk og 

butikker gennem de sidste100 

år. Guider på byvandringen er en 

5 – 7 lokale folk. På skolen 

fortælles mere om området, og 

der vises gamle billeder. Der kan 

købes kaffe og kage, øl og vand. 

 

 

 

Alle er velkomne. Deltagelse 

gratis, men kaffe, kage og 

drikkelse købes. 

Tilmelding senest mandag den 

23. maj! 

Mødested: Gudbjerg Skole, 

Byvej 11, 5892 Gudbjerg. 

 

Tirsdag den 21. juni kl. 14.30-17.30:  Besøg på Slipshavn 

Marinehjemmeværnsstation og fyrene ved Knudshoved. 

Slipshavn er et utroligt 

spændende område 

kulturhistorisk set. I 

middelalderen fungerede stedet 

som Nyborgs havn indtil 

Christian 3. anlagde den nye store 

skibsbro inde ved Strandporten. 

Slipshavns første skanse blev 

anlagt i midten af 1600-tallet, 
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 som beskyttelse for de danske orlogsfartøjer. Siden er skansen blevet 

ombygget ad flere omgange – senest i 1808. Området har også spillet en 

vigtig rolle som toldsted og lodsstation, hvilket den markante hvide 

bygning inde på skansen 

vidner om. I 1883 blev 

jernbanen ført til 

Slipshavn, og under 1. 

Verdenskrig blev stedet 

anvendt som base for 

vandflyvere og ubåde. Så 

var stedet base for 

minefartøjer, senere 

tyskerkasserne og krigsflygtningelejr. I dag danner Slipshavn rammen 

om Marinehjemmeværnets aktiviteter, og der er derfor normalt ikke 

adgang til det spændende område, der rummer et vigtigt og centralt 

kapitel i fortællingen om Nyborg – både som politisk, militært og 

infrastrukturelt knudepunkt. 

Der startes med rundvisning på og ved Slipshavn med chefen, 

orlogskaptajn Mads K. Sørensen som 

guide. Der bliver også mulighed for at 

komme i en skibssimulator. Under 

besøget bydes på kaffe og kage. Her 

vil der være mulighed for at stille 

spørgsmål.  

Så køres til Kursuscenter Knudshoved, Fyrvej 1, hvor bilerne stilles. 

Herfra går vi forbi 

isbådsstationen til 

fyrene og knaldhytten 

ved Knudshoved. På 

turen her er 

museumsinspektør 

Jonas Kragegaard 

guide. 



Gudme Lokalhistoriske Forening 
 

Alle er velkomne. Tilmelding 

senest fredag den 3. juni! 

Pris: Medlemmer 75 kr. – ikke-

medlemmer 100 kr. 

Mødested: Slipshavnsvej 513, 

5800 Nyborg. 

Sluttidspunkt: Kl. 19. 

 

 

 

 

Torsdag den 25. august kl. 18.30-21: Besøg på 

Assistens Kirkegård i Svendborg, 

hvor fhv. kirkegårdsleder Tommy Christensen viser 

rundt under temaet ”Kirkegårdsudviklingen på 

Svendborg Assistens og i Danmark igennem 2 

århundreder”. I november 2021 udsendte Tommy 

bogen ”Svendborg Assistens Kirkegård 1821 – 2021” 

med stedets historie. Han var kirkegårdsleder fra 1996 til 2018. 

Tommys interesse for kirkegården begyndte for godt 20 år siden, da han 

sammen med Marianne Kjær begyndte at 

lave teaterforestillinger på Assistens 

Kirkegård med fællestitlen ”Livet der var 

engang”, som tager udgangspunkt i de 

mennesker, der ligger begravet på stedet 

og deres skæbner. Tommy mener, at 

kirkegården er byens smukkeste park. 

Rundt på kirkegården er en lang række 

skulpturer og mindesten. I øvrigt var 

kirkegården det første sted på Fyn, hvor 

der opførtes et krematorie og det første 

sted i landet, hvor man kirkeligt indviede 

et anlæg udelukkende til urner, nemlig et 
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kolumbarium til indsættelse og nedsættelse af urner. Der gik mange år, 

før kremering blev sidestillet med begravelse. 

Alle er velkomne. Tilmelding senest fredag den 12. august! 

Pris: Medlemmer 30 kr. – ikke-medlemmer 50 kr. 

Mødested:  Valdemarsgade 71, (ved Assistens Kirkegård) kl. 18.30. 

 

En dag i september kl. 18.30 – 21: Besøg på Hvidkilde Gods!!  

Dato bekendtgøres først 

omkring den 1. august! 

Besøg på Hvidkilde Gods, hvor 

Christian greve Ahlefeldt-

Laurvig-Lehn fortæller og viser 

rundt under temaet ”Fortid, 

nutid og fremtid”.  Efter 

fortællingen i riddersalen vises 

rundt inde og ude. Der bliver en tur rundt i parken, og der fortælles om 

de restaurerede bindingsværksbygninger tæt på hovedbygningen. 

Hvidkilde Gods er anlagt som skovenestegård, hvilket betyder, at 

gården ligger alene ude i en skov, uden en landsby omkring. Den 

omtales allerede som hovedgård i 1374. I 1500-tallet udvidedes 

Hvidkilde med jord fra Sørup og Skovsbo, og senere inddrages 

nabohovedgården Søbo. Hvidkilde, som har en mere end 650-årig lang 

historie bag sig, ejes og drives i dag af Carl Johan greve Ahlefeldt-

Laurvig-Lehn. Han har ejet det siden 2018, hvor han overtog det fra sin 

far, Christian greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn, der stadig deltager i 

driften og som har ejet godset i 40 år. Hvidkilde Gods består af flere 

ben. Landbrug, skovbrug, jagt og en masse andre aktiviteter, som 

kommer befolkningen på Sydfyn og gæster og turister omkring 

Hvidkilde til gode. Landbruget, der består af ejendommene Hvidkilde 

Ladegård, Lehnshøj, Heldagergård, Teglværksgården og Edelsminde, 

udgør et samlet areal på ca. 850 ha. Derudover består Hvidkilde af ca. 

1500 ha skov. Omkring 20 medarbejdere har deres daglige gang på 
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Hvidkilde. Godset råder desuden over ca. 50 udlejningsejendomme, 

som løbende kommer til leje. Der sluttes af med kaffe og kage på 

terrassen eller i kælderen.  

Alle er velkomne. Pris: Medlemmer: 130 kr. Ikke-medlemmer: 160 kr. 

Tilmeldingsfrist meddeles, når besøgsdatoen kendes! 

Mødested: Hvidkilde, Faaborgvej 260, 5700 Svendborg kl. 18.30. 

Parkering: Lige overfor hovedbygningen på græsplænen ved 

flagstangen. 

 

Torsdag den 29. september kl. 19-21.30: Besøg på Vejstrup 

Efterskole.  

Der startes med fortælling om skolen ved forstander Michael Bjørn. 

Herefter viser elever rundt på skolen, og der sluttes af med kaffe. 

I mere end 150 år har der været kostskole i Vejstrup, siden Vejstrup 

Højskole den 7. november 

1867 åbnede dørene for 11 

unge karle. I 

løbet af vinteren sneg 

antallet sig op på 125, og 

hermed var Vejstrup 

Højskole grundlagt. 

Eleverne boede i starten hos 

omegnens bønder, men stille 

og roligt blev skolen bygget til det, den er i dag: en skole med 

fantastiske fysiske rammer, som fungerer som efterskole for 250 elever 

og med en gymnastikprofil, som måler sig med de bedste i landet. 

Det var i 1930, at skolen blev lavet om til efterskole, og siden da er 

skolen vokset – både fysisk, indholdsmæssigt og pædagogisk. 

Vejstrup Efterskole er en af Danmarks førende gymnastikefterskoler. 

Den ligger tæt ved skov og strand. Der kan vælges mellem linjerne: 

spring, dans, rytmisk gymnastik, fitness, parkour, teamgym eller 

powertumbling. Der tilbyder også en lang række fokusfag og valgfag.  

Alle er velkomne. Tilmelding senest fredag den 9. september! 
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Pris: Medlemmer 50 kr. – ikke-medlemmer 70 kr. 

Mødested: Parkeringspladsen ved efterskolen, Højskolevej 49, 5882 

Vejstrup. 

 

Torsdag den 13. oktober kl. 19-21.30:  ”Krigen om Øen”. Fortælling 

ved journalist og forfatter Bjarne 

Bekker, Skårupøre. 

KRIGEN OM ØEN er en hidtil 

ufortalt historie om livet i Svendborg 

før og under Den første Verdenskrig. 

”Når man siden fødslen på Eggertsvej 

i 1942 har samlet på samlere, der 

samlede på historier om livet dengang. 

Ja, så kan en gammel bladneger ikke dy sig for at dele ord og tanker”. 

Bjarne udgav i april en bog med samme titel, der for første gang 

præsenterer en samlet beskrivelse af store byrådsbeslutninger om 

udviklingen af havn og by i årene omkring 1. verdenskrig. Bogen er den 

første i en trilogi om 100 års købstadsdemokrati. Alle deltagere får 

udleveret et eksemplar af bogen ”Krigen om Øen”! 

Alle er velkomne. Tilmelding senest lørdag den 1. oktober! 

Pris: Medlemmer 125 kr. – ikke-medlemmer 150 kr. 

Mødested: Gudme Skole, Storkehavevej 9, 5884 Gudme. 

 

Lørdag den 12. november kl. 13-17: Arkivernes Dag med Åbent 

Hus i Arkivet. 

 Kl. 14-15.30: ”Dengang i 50´erne – noget om 

erindringer”. En fortælling i ord og billeder af 

historiker Gunner Steenberg, Svendborg. Der 

fortælles om perioden 1950-60, som var præget af 

landbrugslandet, Marshallhjælpen, Ferguson-

traktoren, fjernsynet, bilen, parcelhuset, 

ferierejserne m.m. Befolkningen vandrede fra 
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land til by. Kvinderne kom på arbejdsmarkedet. Amerikaniseringen 

satte sig på kulturen. 

 

 

Alle er velkomne. Tilmelding senest 

mandag den 31. oktober! 

Pris for foredrag med kaffe og kage: 

Medlemmer 80 kr. –  

ikke-medlemmer 100 kr. 

Mødested: Gudme Skole, Storkehavevej 9, 

5884 Gudme. 

 

 

Torsdag den 24. november kl. 19-22 ELLER 

 

Tirsdag den 29. november kl. 19-22: Besøg på Bryggeriet 

Refsvindinge. (ca. 25 pr. hold)! 

Bryggeriet markedsfører sig som ”Ægte fynsk kvalitet siden 1885”. 

Besøget består af rundvisning og ølsmagning, 

hvorunder også bryggeriets historie fortælles. 

Bryggeriet Refsvindinge blev stiftet af Hans 

Poul Rasmussen den 15. april 1885. 

Den 1. januar 2001 overtog John Juul 

Rasmussen det lille bryggeri som fjerde 

generation. 

Bryggeriet Refsvindinge er specielt kendt for 

deres Ale nr. 16, der i 1997 blev kåret som Danmarks bedste øl, og blev 

kåret som 3. bedste øl på verdensplan. 

Refsvindinge bryggeri er stadigvæk et af Danmarks mindste bryggerier, 

men samtidig er det et af de mest kendte. Siden John fandt på Ale no. 

16 i 1997, er der sket meget på bryggeriet. I takt med at salget er steget, 

har bryggeriet måttet udvide flere gange. Den første udvidelse kom i 

2005, hvor der blev bygget en ny stor lagerhal, som afløste de 40 m2 
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lager, der var til rådighed den gang. Samtidig blev der i det gamle lager 

lavet en dejlig ølstue, som nu bruges til ølsmagninger. 

Der brygges omkring 35 forskellige øl.  

Bryggeriet har eget malteri, som også bruges af 15 andre fynske 

bryggerier. 

I dag ejes bryggeriet af Ellen Skjødt Rasmussen. 

Familiedrevet gårdbryggeri - 

nu i 5. generation. Sammen 

med Ørbæk Bryggeri er 

Refsvindinge det sidste 

tilbageværende 

landsby/gårdbryggeri på 

Fyn.  

Bryggeriets historie starter i 1885, hvor det tidligere husmandssted i 

Refsvindinge blev lavet om til malteri, som skulle forsyne 

hjemmebryggerne på egnen med malt. I 1893 begyndte man dog også 

selv at brygge, ligesom bryggeriet i 1905 blev depot for Carlsberg. 

Bryggeriets første øl var en ”stakitøl” - en hvidtøl, man kunne købe i 

tønder på henholdsvis 9, 18, 33 og 62 liter. 

I 1985 havde bryggeriet 100-års jubilæum, og i den forbindelse 

producerede bryggeriet sin egen (og første) pilsner, som kom i handelen 

i 1986. Pilsneren fik succes og betød, at bryggeriet i de følgende år 

bryggede flere nye øltyper - bl.a. Ale no. 16. 

Refsvindinge Bryggeri har siden 2001 haft et tæt samarbejde med 

bryggeriet Vestfyen.  

Ellen Rasmussen er direktør og står for en del af administrationen. 

Datteren Anne står for tapningen og hendes samlever Toni er 

brygmester. Toni er fra Barcelona. 

Alle er velkomne. Tilmelding senest mandag den 14. november! 

Pris: Medlemmer 140 kr. - Ikke-medlemmer: 160 kr. 

Mødested: Nyborgvej 80, 5853 Refsvindinge. 
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Torsdag den 19. januar 2023 kl. 19-22: Generalforsamling med 

efterfølgende foredrag med titlen "De små 

tings store betydning". Foredrag ved 

kunstner og forfatter Mai-Britt Schultz, 

Skovballe, Tåsinge. 

Nogle gange er det de små ting, som har 

forandret vores verden.  

Kom og hør Mai-Britt Schultz fortælle om 

finurlige opdagelser og deres betydning for vores hverdag.   

Fra verdensmonopolet på blyanter til Eskimo-isens opfindelse.    

Mai-Britt Schultz er foruden kunstner også forfatter til en række 

historiske bøger bl.a.  

"Det vidste du ikke om Danmark", og "Det vidste du heller ikke om 

Danmark".  

Alle er velkomne, men kun medlemmer har stemmeret. Tilmelding 

senest torsdag den 12. januar 2023! Deltagelse er gratis, og foreningen 

er vært med sodavand, øl, kaffe/te og kage. 

Mødested: Gudme Skole, Storkehavevej 9, 5884 Gudme. 

 

 

Gudme Lokalhistoriske Arkiv 

Arkivet på Storkehavevej 7 i 

Gudme arbejder med 

indsamling, registrering, 

opbevaring og formidling af 

lokalhistorisk materiale: Arkivalier, billeder, avisartikler, lydoptagelser, 

filmoptagelser. 

Arkivet har åbent hver onsdag fra kl. 13 – 17.30 og efter aftale. 

Henvendelse kan ske til arkivleder Arne Norsk Nielsen på tlf.             

27 21 48 41 eller 24 85 61 62. Yderligere information på foreningens 

hjemmeside: www.gudmelokalarkiv.dk  
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Hørvævsmuseet 

 

 
Skodamuseet 
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Aulaen Gudme Skole 

 

 
Krengerup 
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Hesselager Hotel 

 

 
Holstenshuus Herregårdspark 


