
  Stedet vi her besøger hedder også Hestehave-
gård, og kører man ad den gl. Hovedvej 9, mø-
der man Freltofte-skiltet på venstre hånd lidt nord 
for Ringe. Det er så lige til at finde vejen hertil! 
  Her besøger vi Else-Marie og hendes verden af 
et selvskabt museum for alle de ting, vi husker 
fra vores barndom. Det er helt utroligt, hvad hun 
har formået at få samlet, og besøgende vil ople-
ve hendes stuer -”fra kælder til kvist”,- som vi 
kender dem fra vore forældres og bedsteforæl-
dres tid. Alle ting og sager har en historie, som 

Else-Marie kan fortælle os om. 
  Vi begynder besøget med en orientering om stedet, hvorefter vi på egen 
hånd går på opdagelse i ”Barndommens gader” i hyggelige stuer.  
  Giv dig endelig god tid, - vi når det hele. Når vi atter er samlet i storstu-
en, venter der os et gammeldags Sønderjysk kaffebord med boller, 
kringle og lagkage og sikkert megen snak, om alt hvad vi har set. 

Hverdagsmuseet i Freltofte 
Dato: Torsdag d. 27. april 2023 
Mødested: Søstedvej 19, Freltofte pr. Årslev 
Pris pr. deltager: 100,- kr. incl. Kaffebord 
Tilmelding: 3066 7424 eller 2032 0424 senest søndag d. 24. april 

 

Mødested for alle historisk interesserede 
Vi arrangerer ● Byvandringer ● Herregårdsbesøg 
Virksomhedsbesøg   ●   Lokalhistoriske foredrag 

  

Egebjerg lokalhistoriske Forening 

Vinterprogram 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Oktober:     Arven efter ØK 
15. November: Fyns Amts Avis 
  7. Marts/23:    Conny Lassen  
                          Generalforsamling 
27. April/23:      Hestehavegård i Freltofte    

2022/23 
Kalender 

       Den glade sømand udi Siam 

        Fjellebroens motorværksted                  Hestehavegård hverdagsmuseum 

Velkommen til vinterens program 
Vi glæder os!  



  Vi besøger vort lokale bladhus, der siden 1887 har haft sin beliggenhed i Sct. Nico-
lai Gade. Historien i de første ca. 50 år fortæller om en turbulent og broget tid, hvor 
de politiske synspunkter fra både højre og venstre skabte de store overskrifter. På et 
tidspunkt var der således 4 dagblade, der konkurrerede om læsernes gunst. I dag er 
Fyns Amts Avis det eneste  dagblad i Svendborg og upolitisk.  
  Chefredaktør Rikke Bekker tager imod os, og over en kop kaffe fortæller hun om et 
moderne bladhus, der formidler de sydfynske nyheder til sine læsere og ikke mindst 
betydningen af en fri presse. - Bladhuset har også et mindre museum, hvor sætteriet 
og en trykkerimaskine findes. Her fortæller ældre Typografer om deres tidligere ar-
bejdsplads - ” før verden gik af lave” og teknologien tog over. 

            Fyns Amts Avis 
Tirsdag d. 15. November kl. 10.00  
Mødested: Sct. Nicolai Gade 3, Svbg. 
Pris pr deltager: 25,- kr 
Tilmelding tlf. 2032 0424 eller 3066 7424 
Senest fredag d. 11. nov. 

Arven efter ØK - en familiekrønike 
                Tirsdag d. 25. oktober kl. 14.00  
Mødested: Museum for Lystsejlads Frederiksø  
                i Svendborg             
Pris pr deltager: 25,- kr 
Tilmelding tlf. 2032 0424 eller 3066 7424 
 
  Baggrund for udstillingen var en besked fra Bangkok til 
museumschef Esben Hedegaard. Den afslørede, at 
han havde en masse ukendte slægtninge i Thailand, 
hvoraf flere stadig bar navnet Hedegaard. Sagen var 

den, at farfarens storebror, Peder P. Hedegaard, var ansat i ØK’s skovvæsen i det 
nordlige Siam i årene 1911-1920. Han fik en søn med en lokal kvinde, og denne søn 
fik 19 børn, som igen har fået børn og børnebørn. Peder Hedegaard var ikke den 
eneste, som efterlod sig kone og børn i Siam, når kontrakten med ØK udløb. Histori-
en er også om skovdriften på teaktræ, der var en eftertragtet vare især til den danske 
møbelindustri. 
  Esben har de sidste 6 år forsket i sin slægt og fortæller her i ord og billeder om til-
stedeværelsen af  denne og om det danske selskab ØK i Siam (Thailand). 

 
 
 

Generalforsamling 
Tirsdag d. 7. marts 2023 kl. 19 00 

        Mødested: Filippahuset Hundstrup 
     
  Dagsorden 
1.Valg af dirigent 
2.Beretninger forening og arkiv 
3.Regnskab 
4.Budget og fastsættelse af kontingent 
5.Indkomne forslag 
6.Valg 
7.Eventuelt 

 

Vi  serverer kaffe/te og kage for en 20,--er 

Kom og se Hundstrups nye medborgerhus 
Efterfølgende har vi et interessant indlæg: 

  
En egn, en virksomhed, en familie 
  Om Motorfabrikken i Fjellebroen 

    Ægteparret Conny og Johannes Lassen startede 
deres erhvervskarriere som selvstændige, da de 
overtog Maskinfabrikken Ideal på havnen i Fjelle-
broen i 1957.  I mange år havde Ideal produceret 
små pålidelige motorer til fiskeriet, og Johannes 
Lassen kom dette år til Ideal med den opgave at 
udvikle disse nu noget gammeldags motorer. 
 Som mundhældet siger, - ”der står en kvinde bag 
alt” - Således også her hvor Conny i de første svæ-
re år var en aktiv del i virksomhedens drift og sør-
gede samtidig for ro på hjemmefronten.  
 

  I 1971 blev Bago-line a/s etableret, som et 100% danskejet aktieselskab med 
produktion af bagerimaskiner. Virksomheden blev stiftet og drevet af familien 
Lassen indtil salget i 2018, samme år som Lokalhistorisk Forening aflagde virk-
somheden besøg. 
  På denne aften fortæller Conny sin historie om op – og nedture efter 65 travle 
år i det sydfynske erhvervsliv. 
  I dag er Conny Lassen  92 år, men stadig ”- med lys i pæren” - som hun siger. 

 Vi ser frem til en spændende aften i hendes selskab! 


