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Præsten har ordet 

Game changer  

Husker I Spyttemanden? Ham den nydelige, midaldrende mand i den 
blåternede skjorte, der stod på en motorvejsbro udenfor Rødby og 
spyttede på de krigsflygtninge, der kom gående på vejen under ham. 
Eller hvad med Selfie-samaritanerne? De mennesker, der tog til Rødby 
for at hjælpe flygtningene, men hele tiden blev distraherede, fordi de 
liiige skulle tage en selfie, så deres venner på Facebook eller Insta-
gram kunne se hvor gode de var. De fleste husker dem. Heldigvis 
ikke, fordi de var mange, men fordi de var så ekstreme, at kun de 
færreste kunne høre om dem uden at væmmes. Der var kun én vred 
Spyttemand og helt sikkert kun ganske få af de såkaldte Selfie-
samaritanerne. Men vi talte meget om dem sidste år.  Så meget, at or-
dene Spyttemand og Selfie-samaritaner var tæt på at blive udråbt til 
Årets Ord 2015. 
 
Hvert år umiddelbart før jul kårer radioprogrammet Sproglaborato-
riet på P1 og  Dansk Sprognævn Årets Ord.  Listen over sidste års 
nominerede ord var ærligt talt deprimerende læsning. Hvis ordene  
på listen karakteriser året, der gik, og samtidig tegner et bare nogen-
lunde sandfærdigt billede af danskernes generelle sindstilstand, så 
stod det ikke for godt til med hverken verdens tilstand eller os i 
2015. Dystre ord som egenkagemeling, 12-talspiger, flygtningestrømme,  vel-
færdsafvikling, asylshopperi, nej-hatte, befolkningskløfter, klimakrise, kønsfor-
rædderi, terrorfrygt, politikerlede, shitstorms og Dybbølkomplekser dominere-
de… 



 
Til gengæld havde de få rendyrket livsbekræftende ord, der optrådte 
på listen game changer-kvaliteter (game changer var et af dem!), der er 
til at tage at føle på. Tag bare fredsringen og jubelåret. Fredsringene bred-
te sig verden over i 2015 i takt med, at hadforbrydelser og terroran-
greb greb om sig. Mennesker, som ikke kendte hinanden på for-
hånd,  tog hinanden i hænderne og dannede fredsringe på de steder, 
hvor forbrydelserne havde fundet sted. Fredsringene var et stærkt 
symbol på, at man - uanset indbyrdes forskelle og uenigheder - ville 
og kunne stå sammen og gå imod det onde i tiden. 
 
Men fredsringene var, og er, mere end et symbol.  For kun et forstyrret 
menneske kan holde et andet menneske i hånden og spytte på det 
samtidig… Og gemme sig bag en mobiltelefon, mens man holder 
hinanden i hænderne, det er simpelthen fysisk umuligt! Fredsringen 
tilkendegiver altså ikke bare et håb om et forvandlings år, men er også 
i sig selv begyndelsen på sådan et år, som Bibelen kalder et jubelår 
eller et nåde år. 
 

Helligt år, jubelår, nådeår, forvandlingsår... Kært barn har mange 
navne, meningen er den samme: Vi mennesker hungrer efter en tid, 
hvor jorden kan hvile og kærligheden, omsorgen og barmhjertighe-
den få lov at spire. I Det Gamle Testamente bliver der udråbt jubel-
år hvert 50. år. I Det Nye Testamente er det Jesu fødsel, der varsler 
nådeårets komme. 
 
Julen nærmer sig, og om få dage bliver Årets Ord 2016 kåret. Orde-
ne på årets, endnu ikke offentliggjorte, liste har vi allerede sagt og 
skrevet så mange gange, at vi – uanset hvor deprimerende de end 
måtte være -  ikke kan trække dem tilbage. Derimod kan vi  hver 
især gøre vores til, at det bærende indhold af årets ord i 2017 bliver 
håb og heling. 
Hvem sagde game changer?  

Lise Marie Ranum 
       sognepræst 



 
Gudstjenester i Seden og Aasum 

 
December      Seden   Åsum 
Søndag d. 4.   kl.  9.30   kl. 11.00 
2. s. i advent  NHE   NHE 
 
Søndag d. 11.   Ingen   kl. 14.00 Julekoncert 
3. s. i advent     NHE 
 
Søndag d. 18.   kl. 11.00  kl.  9.30 
4. s. i advent  NHE   NHE  
 
Lørdag d. 24.  Hvenekilden kl. 11.00      NHE 
Juleaften  Seden  kl. 13.00      NHE 
   Seden  kl. 14.15      NHE 
   Åsum  kl. 14.00      LMR 
   Seden  kl. 15.30      LMR 
    
   Seden   Åsum 
Søndag d. 25.   kl.  9.30   kl. 11.00 
Juledag  LMR   LMR 
 
Mandag d. 26.  kl. 11.00  Ingen 
2. juledag  NHE 



 

Gudstjenester i Seden og Aasum 

Kirkebil  
bestilles fredag inden kl. 12 
tlf. 66 10 94 47 

LMR  Lise Marie Ranum 
NHE Nils Holger Ellekilde  

 
2017 
Januar  Seden   Åsum 
 
Søndag d. 1.   kl. 11.00  kl. 14.00 
Nytårsdag.  NHE   NHE 
 
Søndag d. 8.  kl.  9.30   kl. 11.00 
1. s. e. h. 3 k.  LMR   LMR 
 
Søndag d. 15.  kl. 11.00  kl.  9.30 
2. s. e. h. 3 k.  NHE   NHE   
 
Søndag d. 22.   kl.  9.30   kl. 11.00 
3. s. e. h. 3 k.  NHE   NHE 
 
Søndag d. 29.   kl. 11.00   kl.  9.30  
4. s. e. h. 3 k.  LMR   LMR   
   kor + kaffe  kor + kaffe  



 

Februar   Seden  Åsum 
 
Søndag d. 5.    kl.  9.30  kl. 11.00 
Sidste s. e. h 3 k.  NHE  NHE 
 
Søndag d. 12.   kl. 11.00  kl.   9.30 
Septuagesima.   NHE  NHE 
 
Søndag d. 19.    kl.  9.30  kl. 11.00 
Seksagesima.   NHE  NHE 
 
Søndag d. 26.    kl. 11.00 kl. 14.00 derefter 
Fastelavn.   LMR  LMR   tøndeslagning 
    kor + kaffe  ved rytterskolen 

Gudstjenester i Seden og Aasum 

Fra engen ved åen:  „Når frosten bider” 

Foto: Lone Bangsgaard 



 Forårskoncert i Åsum 
Søndag, den 26. marts kl. 14.00 

 

Beatsalmer:  

Rock, Håb og Kærlighed 
Et poetisk bidrag: at sammenstille stærke 
bibeltekster og klassiske rocksange. 
 
Tina Kruse Andersen, oplæser; Simon Mott Madsen, sangsolist; 
Bjørn Krog Thesjerg, klaver og Tore Bjørn Larsen, orgel. 
 

Mere om koncerten i næste nummer af  Aasum Sogneblad. 

Siden sidst 

Døbte 
  4. september  Carla Dreyer Larsen, Snedkerstræde 5. 
  9. oktober  Emma Ølund Pedersen, Borsvinget 21 P. 
16. oktober   Cataleya Castellanos Schøsler Andersen,  
   Bådvej 8. 
16. oktober   Petra Høj Wiingreen, Ryleholmen 7. 
  
Vielser 
20. august    Pernille Elise Kondrup og  
   Daniel Marius Skovhaur Nielsen,  
   Thorsgade 27 B. 
 
24. september  Annie Nguyet Tram Phan og  
   Cyrus Alexes Buhia,  
   Johannes Larsens Vej 10. 



 Julekoncert i Åsum Kirke  

 

Søndag, den 11. december kl. 14.00 

Brahetrolleborgkoret kommer i kirken og synger julen ind. 
Koret består af 23 sangere under ledelse af Kirsten Møller Jensen, 
der har været korets dirigent siden 1975. 

Ved julekoncerten kan vi glæde os over resultatet af korets høje 
ambitions– og aktivitetsniveau, som har resulteret i en lang række 
indenlandske koncerter og koncertrejser til udlandet, hvor såvel 
traditionel som nykomponeret dansk kormusik har været central 
placeret  på repertoiret.  
 
Brahetrolleborgkorets repertoire er meget varieret og spænder vidt 
så vi kan forvente os en rigtig spændende koroplevelse. 

Redaktionen ønsker alle: 
Glædelig jul og 

 godt nytår 



 
Sogneaften i Aasum 

Torsdag, den 12. januar 2017, kl. 19.30 
 

Odense - før, nu og i fremtiden 
Odense udviklede sig kolossalt i det 20. århundrede, og det ene for-
stadskvarter efter det andet voksede op på markerne rundt om byen. 
Nu er byen igen inde i en rivende udvikling med byggekraner over-
alt. Byrådsmedlem og forfatter Anders W. Berthelsen fortæller og 
viser billeder om byens udvikling før, nu og i fremtiden. 

Anders W. Bertelsen Odense i rivende udvikling  -  nutid og fremtid 

Gamle vel vedligeholdte huse midt i 
Odense. 
 
Dem vil vi bevare midt imellem  
højhuse og motorveje. 



 
Sogneaften i Aasum 

Fortællingen beskæftiger sig na-
turligvis også med den mest far-
verige dansker i øernes historie, 
Peter von Scholten. 

Den militære overtagelsesceremoni 

Minde fra dengang... 

Danske soldater på march gennem 
Frederikssted 

Ferieparadis 

Tirsdag, den 21. februar 2017, kl. 19.30 
 

De Vestindiske Øer  -  indtil 1917 var de danske ! 

Palle Mygenfordt har for nylig 
været på rejse til De Vestindiske 
Øer.     Med udgangspunkt i egne 
billeder fra besøget på øerne for-
tælles om danskernes spændende 
historie på de tre smukke øer, om 
slaveriet og øernes betydning for 
den danske økonomi i kolonitiden. 

Historien afsluttes med den spændende be-
retning om amerikanernes overtagelse af 
øerne for 100 år siden og med et blik på 
øernes situation i dag. 



 
Tirsdagscafé i Aasum 

Tirsdag, den 6. december 2016, kl. 14.30 

Med metaldetektor i og omkring Åsum 

Peter Skyum Gydesen fortsætter med at søge og finde gamle 
genstande i jorden ved Åsum. Nu kommer han til tirsdagscaféen, 
så vi kan se og høre hvem det er, der færdes med metaldetektor 
omkring os.  
 
Naturligvis skal vi have en god forklaring på fundenes historie, 
hvor de kommer fra og måske endog hvordan de er kommet her-
til. 

At høre detektoren bibbe er spænden-
de, hvad ligger for foden af den? Må-
ske en ølkapsel eller måske? Der går 
et  gys igennem en, når man står med 
snavsede jord-fingre og aner histori-
ens sus gennem tegningen på den lille 
mønt. Det lykkes en sjælden gang og 
giver mod på mange flere ture over 
markerne omkring Åsum, hvor der i 
t idens løb er gjort mange fund. 

Det  hele registreres og afleveres t il museumsvæsenet, som tager sig af den 
videre beskrivelse.  

Her er en mønt vist, men for fortæl-
lingen om fortiden har andre gen-
stande lige så meget  at fortælle.— 
Der er mulighed for at høre om kul-
turens veje, når Peter kommer og 
fortæller ud fra sine fund i Åsum. 

Se evt. om ”Dåser og denarer” i Aasum 
Sogneblad nr. 60. 



 
Tirsdagscafé i Aasum 

Tirsdag, den 3. januar 2017, kl. 14.30 

Hans Tausen  -  Den fynske Luther 

Foredrag om en af reformationens nøglepersoner, Hans Tausen, 
der var født i Birkende på Fyn.  
 
I kraft af sit folkelige sprog og sin klare evangeliske holdning og 
uforfærdede optræden anses han for at være den danske reformati-
ons førstemand, "den danske Luther". 
 
Foredraget belyser Tausens afgørende betydning for reformationen 
og giver et indblik i hverdagslivet i Danmark i 1500-tallet. 

Foredrag ved sognepræst Lasse Rødsgaard Lauesen  

Hans Tausen. 
 
Luthers by Wittenberg plantede 
æbletræer. 
 
På Fyn planter man Ingrid Marie 
æbler til minde og reformationen 



 
Tirsdagscafé i Aasum 

Tirsdag, den 7. februar 2017, kl. 14.30 

Centralasien i ord og billeder 
 

Bodil og Hans Rytter 

Indtryk fra en fugleekspedition til Central-
asien.  
 
Vi bevæger os rundt i en russisk militær 
lastbil, der tager os fra stepperne i Kazakh-
stan til bjergene i Kirgisien.  
 
Vi skal tale om natur, fugle og kultur. 
 
Primitiv tur langt væk fra turisternes slagne 
veje med overnatning i telte, jurter og gæ-
stehuse. 

Overnatning i jurter på ørkensteppen 

Panders Ground Jay 



 

Degneenkesædet 
 
Som de fleste sikkert har bemærket, har degneenkesædet her i  efter-
sommeren fået en opfriskning. 
Ved sidste provstesyn blev det konstateret, at remmen i bindings-
værket på sydsiden var i så dårlig  forfatning, at den skulle udskiftes. 
Vi søgte om midler hertil i budget 2016 og fik pengene bevilget. 
Samtidig søgte vi om penge til kalkning og maling af bindingsværk. 
Arbejdet er nu færdiggjort af dygtige lokale håndværkere, så det lille 
hus nu fremstår som en pryd for byen. 

Menighedsrådet 
orienterer... 

Degneenkesædet 



 



 

   Virksomheds/Flytning 



 
Aktivitetskalender for Aasum Sogn 

Bogbytteren har åbent hver onsdag kl. 10 - 12. 

December 
 

 d.   1. torsdag 16-18 Lokalhistorisk Arkiv/Bogbytteren åben 
 d.   4. søndag  11.00 Gudstjeneste 
 d.   6. tirsdag  14.30 Tirsdagscafé, arkæologiske fund i Åsum 
 d. 11. søndag  14.00 Julekoncert, Brahetrolleborgkoret 
 d. 18. søndag    9.30 Gudstjeneste 
 d. 24. lørdag  14.00 Gudstjeneste  Juleaften 
 d. 25. søndag  11.00 Gudstjeneste 

Januar 
 
 d.   1. søndag  14.00 Gudstjeneste 
 d.   3. tirsdag   14.30 Tirsdagscafe  Hans Tausen 
 d.   5. torsdag 16-18 Lokalhistorisk Arkiv/Bogbytteren åben 
 d.   8. søndag  11.00 Gudstjeneste 
 d. 12. torsdag  19.30 Sogneaften, Odense før og nu ... 
 d. 15. søndag    9.30 Gudstjeneste 
 d. 22. søndag  11.00 Gudstjeneste 
 d. 26. torsdag           18.00  Generalforsamling i Aasum Bylaug 
 d. 29. søndag    9.30 Gudstjeneste  Kor og kirkekaffe 



 
Aktivitetskalender for Aasum Sogn 

Alle arrangementer er omtalt andetsteds i bladet 
 

Om idrætsforeningen: se side 33-34 
Se i øvrigt på hjemmesiderne 

www.aasumsogn.dk  og  www.aasumby.dk 

Februar 
 
 d.   2. torsdag 16-18 Lokalhistorisk Arkiv/Bogbytteren åben 
 d.   5. søndag  11.00 Gudstjeneste 
 d.   7. tirsdag  14.30 Tirsdagscafe,  Centralasien m. musik og sang 
 d. 12. søndag    9.30 Gudstjeneste 
 d. 19. søndag  11.00 Gudstjeneste 
 d. 21. tirsdag  19.30 Sogneaften, De vestindiske Øer 
 d. 26. søndag  14.00 Gudstjeneste, fastelavnsudklædning 
   14.30 Tøndeslagning v. Rytterskolen 

Marts 
 
 d.   2. torsdag 16-18 Lokalhistorisk Arkiv/Bogbytteren åben 
 d. 26. søndag  14.00 Forårskoncert, Rock, håb og kærlighed 
 d. 27. mandag 19.00 Generalforsamling, Idrætsforeningen 
 d. 29. onsdag  19.30 Generalforsamling, Beboerforeningen 



 

OKSEKØD SÆLGES 

Halve  
eller 

kvarte dyr 
Slagtet og 
udskåret 
efter eget 

ønske 

Hanne 
& 

Viggo 
Føns 

Tlf. 66 10 21 11 

Ryt tervejen 19 Åsum 
5240 Odense NØ  
Tlf.: 6614  4006 

 

www.havnensgourmet.dk 



 

VI HAR TID TIL DIG OG DIN 
TRYKOPGAVE, 

 NÅR DET PASSER DIG ! 

65 99 11 17 - 21 79 74 84 
spartryk.dk   

spartryk@spartryk.dk 

 



 

På Åsum kirkegård har graveren flyttet en gammel mindesten over 
provst Vilhelm Hansen og hans ægtefælde Gyde Marie Refslund.  
Det er derfor værd at uddybe oplysningerne på stenen.  
Wilhelm er født i 1847 i Åsum, en lille venlig kirkeby en halv mil øst 
for Odense, skrives der i en bog om ham. Hans forældre boede i et 
lille hus, som i dag hænger sammen med det gamle forsamlingshus 
på Staupudevej. Forældrene havde mødt hinanden som tjenestefolk 
på gården Dalholm i Åsum. De blev i byen. Faderen, Hans, som 
murer og de engagerede sig i byens liv. Under grundtvigiansk på-
virkning dannedes i byen en sangforening. Måske lyder det ikke af 
noget særligt, men det skabte dog skel i befolkningen, så Hans-
murer tilbød op til sit hus at bygge en forsamlingssal , hvor ægtepar-
ret blev værter til deres død. Vor tids sangkor, det nuværende kor, 
Fynbokoret, har rødder i Åsum og medlemmer i Åsum, så den tradi-
tion er fortsat i rigtig mange år. 

Provstens sten på Aasum Kirkegård 



 

Wilhelms mor, Frederikke,  lærte ham tidligt at læse, og som 5-årig 
kom han i skole. Skolens undervisning blev mest til regning og kri-
stendom med stiv katekismus undervisning. Drengen var meget 
kvik. Som 8-årig var han i øverste klasse. Mange havde lagt mærke 
til det, og nogle i byen støttede familien, så han kunne studere. 
I al den tid fortsatte de gode forhold til Dalholm, hvor både Wil-
helm og hans forældre færdedes frit næsten som et ekstra hjem. Med 
gårdejer Peder Nilsen førte han jævnlig brevveksling gennem alle 
årene. Studierne blev afsluttet med en teologiske embedseksamen 
med særdeles gode karakterer. 
 
I de følgende 6 år var han huslærer på Trøjborg i vestegnen af Søn-
derjylland. Det var dengang under tysk herredømme, og Wilhelm 
Hansen deltog i det folkelige danske med møder både for kirke og 
danskhed.  
 
I Sønderjylland falder han med sine egne ord for ”egnens skønneste 
unge pige, en fuldstændig nordisk skønhed med en rig fylde af guld-
gule lokker”. Det var Gyde Marie Refslund, og det endte med bryl-
lup. 
 
I 1879 begyndte han som præst og blev senere provst på Mors, hvor 
han virkede i 47 år. Han blev stærkt knyttet til egnen, men bevarede 
dog stadig kærligheden til Åsum. Jævnligt besøgte han sin barn-
domsby og holdt ved disse lejligheder ofte foredrag. 
 
Efter sin afsked drog han tilbage til Fyn sammen med sin kone og 
yngste datter, Anna. De slog sig ned i Hjallese. Forbindelsen til 
Åsum og Dalholm blev opretholdt i sådan en grad, at Anna (kaldet 
Pussi) giftede sig med en søn på Dalholm. Han arbejde som ingeni-
ør for brandforsikringsselskaber med kontrol af elektriske installati-
oner. 
 
Således er der en god forklaring på, at provst Wilhelm Hansen er 
begravet på Åsum Kirkegård.   

Per Lind-Thomsen 



 

Bustrafik! 
 
I Trafikudvalget havde vi det håb, at man ved omlægning af den nye 
køreplan, ville tilgodese et ”yderområde” som Åsum. Men vi må 
konstatere, at sådan blev det ikke. Fynbus valgte igen at overse vo-
res rimelige krav. 
 
Vi synes naturligvis stadig, at ”yderområderne” skal tilgodeses. 
 
For Åsums vedkommende er det et yderst rimeligt krav. Vi vil blot 
have en af de mange buslinjer, som kører på begge sider af byen, til 
en gang imellem at køre igennem byen til Seden. 
 
Det er åbenbart for stor en mundkuld for Fynbus at tilgodese dette 
ønske! 
 
Vi har derfor valgt, at alliere os med grundejerforeningerne på 
Åsumvej og i Utzons Park. Vores håb er, at vi taler med større styr-
ke, når vi sammen henvender os til politikerne og Fynbus. 
 
Men nu må vi se… 
 
Trafikudvalget 
 
Poul & Alex 



 

FASTELAVN 

Familiegudstjeneste  
Søndag , den 26. februar 2017, kl. 14.00 i Aasum Kirke. 
 
Det er en tradition, at børnene kommer udklædt. 
 
Tøndeslagning kl. 14.30 i haven ved Rytterskolen. 
 
Tøndeslagning er kun for børn under konfirmationsalderen, 
men alle er velkomne, og det er gratis at deltage. 
 
Når kattekongen/dronningen er kåret, samles vi i skolestuen til  
fastelavnsboller og saft/kaffe. 
 
Aasum Sogn Beboerforening og Menighedsråd 

Familiegudstjeneste og tøndeslagning  



 

Nabohjælp 
 

Når man går ind på hjemmesiden www.nabohjælp.dk kan man se, at 
rigtigt mange i vores område har tilmeldt sig. Det er ikke muligt at 
se hvem. 
 
Beboerforeningen har efter en langvarig dialog med Odense Kom-
mune og Fyns Politi fået dispensation til at sætte skilte op ved de 4 
indfaldsveje til Aasum. 
 
Der er tale om en prøveperiode på 1 år. 
Skiltene er sat op efter de gældende regler for skiltning. 

Poul og Jess 

Foto: Poul  
Poul 

Mail-liste 

 
Hvis du/I har fået ny mail-
adresse, så send den til  
aasumby@gmail.com 
hvis du fortsat vil modtage 
meddelelser fra beboerfor-
eningen. 
 
Mail, der udsendes til denne 
mailliste videresendes også 
på facebook ”Os i aasum”. 



 

”Ih, hvor er det kommunalt”. Denne linje fra en gammel revyvise 
dukker op i mit hoved, hver gang jeg tænker på vores ”samarbejde” 
med Odense Kommune om at få forbedret trafikforholdene i 
Åsum. Hvorfor fremgår lidt senere i dette indlæg. 
Men først en opsummering. Som det fremgår af tidligere indlæg, 
havde vi af den ansvarlige ingeniør Thomas Poulsen fået stillet føl-
gende i udsigt: 
  70 km hastighedsbegrænsning på Staupudevej mellem  
 byskiltet og Nyborgvej. 
   Byskilt i begge sider af vejen på Staupudevej. 
   Snedkerstræde ført ud på Staupudevej gennem den  
 tidligere busholdeplads. 
    Et bump mere på Staupudevej.  
Alt sammen til udførelse i 2016. 
Siden er følgende hændt (eller ikke hændt): 
I april fik Thomas Poulsen andet arbejde og hans post blev overta-
get af en Karsten Hørup. Kort fortalt viste det sig, da vi kontaktede 
ham, at der stort set ikke var sket nogen overdragelsesforretning, og 
der lå meget lidt på skrift om sagen, så det var stort set forfra. 
På et møde med Kasten Hørup i september, hvor Trafikudvalget i 
skikkelse af Poul Poulsen og Alex Hold samt beboerne Dorte Strøm 
og Kai Teilmann deltog, nåede vi frem til flg: 
     70 km hastighedsbegrænsning på Staupudevej og  
      dobbelt byskilt bliver etableret hurtigst muligt. 
Det er nogenlunde sikkert, at Snedkerstræde bliver ført ud gennem 
det tidligere busstoppested, men arbejdet kan ikke udføres før til 
foråret. Når det er lidt usikkert skyldes det, at der mangler endelig 
godkendelse fra politi og udvalg bl.a. om økonomi og sikkerhed 
(vistnok). 

Nyt fra trafikudvalget 
  v. Kai Teilmann 



 
Det ekstra bump på Staupudevej kan ikke gennemføres p.g.a. mang-
lende midler. 
Det var så det. I Trafikudvalget har vi valgt den strategi, at nu får vi 
det i hus, som ser ud til at være muligt, og så må vi arbejde videre 
med de resterende problemer senere. Dog har vi foreslået nogle ha-
stighedsdæmpende opstrengninger på de steder, hvor vi ikke har 
kunnet komme igennem med vore ønsker: På Staupudevej inden for 
byskiltet og mellem bumpet og rundkørslen, samt på Snedkerstræde 
efter indkørslen fra Åsum Bygade. 
Lørdag, den 22. okt. skete der så et uheld ved Snedkerstrædes ud-
kørsel på Staupudevej. Ifølge vidner kom en bil med for høj ha-
stighed ad Snedkerstræde, kørte” ligeud kørsel” ud på Staupudevej, 
kom for langt over i den forkerte vejbane og måtte undvige en mod-
kørende, hvorved den snurrede rundt og ramlede ind i Ole Jacob-
sens bil, der holdt parkeret ud for hans hus på Staupudevej, og fort-
satte ind i stensætningen ved huset. Episoden er fotodokumenteret 
og meddelt til Karsten Hørup og meldt til politiet. 

I den forbindelse 
er det værd at be-
mærke, at det er 
vigtigt, at uheld bli-
ver meldt til politi-
et, så det bliver op-
taget i deres døgn-
rapport, således der 
foreligger doku-
mentation for det 
skete. En sådan 
dokumentation 

vil styrke vores argumentation. Hermed en opfordring til alle i hele 
Åsum. 
 
Det var status her og nu, og vi arbejder fortrøstningsfuldt videre. 
(Men ”Ih, hvor er det ”splitterkommunalt”.) 



 Arrangementer i Seden 

 Seden kirke tilbyder: 
 
Samtalegruppe ved tab af ægtefælle. 
Hvis du ønsker at deltage i en gruppe, så kontakt: 
Terapeut Karin Holst Nielsen, på tlf. 23 96 10 54, 
eller e-mail: karin@livscirklen.dk 
Se information i Våbenhuset! 
 

Sognecafeen: 
 

1. dec.: Jul i Sognecafeen 
Organist Hans Brehm og Heidi synger og spiller julen ind. 
Eftermiddagen afsluttes med Lucia optog med elever fra Seden Sko-
le, under ledelse af lærerne, Hjørdis Poulsen og Ellen Yderstræde. 
 

2. febr.: “Bjergbankens Kabaret”, med Birgit Holme, Yrsa 
Schwartz, & Gitte Larsen 
Den musikalske eftermiddag ledes af pianisten Per Rye Pedersen, 
hvor emnet er: “Glemmer du, så husker jeg”! 
Kom og hør melodier, som du husker dem fra Giro 413. 
 

Velkommen 1. torsdag i hver måned kl. 14-16. 
 

Arrangementerne afholdes i konfirmandstuen, Seden Præstegård 
Mindelundsvej 45, 5240 Odense NØ 

Seden Kirke 



 

Aasum Bylaug har den 30. september ansøgt om overtagelse af 
Sprøjtehuset beliggende Hjulmandsstræde 2. Kommunen havde 
den28. september en annonce om nedlæggelse af tidligere sprøjte-
huse i lokalområderne i ugeavisen. 
 
Årsagen til, at vi har ansøgt om overtagelse er, at det er en del af 
vores lille samfund. Hvis vi får huset overdraget, vil vi sammen 
med Beboerforeningen søge at finde anvendelsesmulighed for by-
en. 
 
Mogens Burmølle, Oldermand, Aasum Bylaug 

Se flere billeder på www.Aasumby.dk   
 
Beboerforeningen takker for en flot opbakning til dette års Markes-
dag med efterfølgende udendørs fest og regner med at gentage suc-
cesen i 2017, sidste lørdag i september, den 30. september 2017. 

Markedsdag den 24/9 2016 

Foto: Ken Ungdommen forstår også at håndtere æblepressen:-) 

Sprøjtehuset 

Foto: 
Ken Lyndrup © 



 Det nye menighedsråd 

Det nye menighedsråd tager over den 1. søndag i advent, altså den 
27. november 2016. 
 
Rådet har konstitueret sig således: 
Formand:   Inge Burmølle. 
Næstformand:  Karin Lundsgaard. 
Kirkeværge:    Ken Lyndrup. 
Kasserer:    Rikke Bergholdt. 
Sekretær:   Rikke Bergholdt. 
Personalekontakt::  Per Lykke. 
 
Der er nedsat følgende udvalg: 
Præstegårdsudvalg:  Ken Lyndrup og Rikke Bergholdt. 
Kirkegårdsudvalg:  Rikke Bergholdt, Per Lykke og  
   Karin Lundsgaard. 
Aktivitetsudvalg:  Karin Lundsgaard, Inge Burmølle og  
   Rikke Bergholdt. 
Koncertudvalg:   Hans Brems, Per Lykke og medlem fra Seden. 
 
Aktivitetsudvalget glæder sig til samarbejdet med Beboerforeningen 
og andre, så der fortsat kan skabes gode arrangementer i Åsum.  
 
Vi modtager gerne forslag til fremtidige arrangementer. 



 Aasum Bylaug 

Aasum Bylaug 
 

afholder ordinær generalforsamling 
Torsdag, den 26. januar 2017, kl. 18.00 

hos Havnens Gourmet 
 

Dagsorden i henhold til vedtægterne. 
 

Efter generalforsamlingen er der: 
Spisning og selskabeligt samvær. 

Der serveres på sædvanlig vis gule ærter  
og pandekager med is. 

Pris pr. kuvert kr. 208,00. 
 

Af hensyn til spisningen bedes forudbestilling foretaget senest 
torsdag den 19. januar 2017 

til oldermanden Mogens Burmølle  
tlf. 21366589, e-mail: Burmoelle@mail.tele.dk 

 
Beløbet for spisningen bedes indsat på  

Bylaugets konto nr. 3594034341 i Danske Bank reg.nr. 1551 
med din adresse som tekst samtidig med tilmeldingen. 

 
Bestyrelsen 



 Aasum Idrætsforening 

Efterårssæsonen for seniorfodbold er nu færdigspillet 

 

1. holdet i serie 2 er placeret midt i rækken, nu hvor turneringen er 

halv gået. Holdet har spillet mange flotte kampe på vores fantastiske 

baneanlæg. 

2. holdet i serie 3 skal spille slutspil til foråret om retten til at for-

blive i serie 3. 

Vores træner Thomas Brandt-Madsen har haft godt fat i spillerne, 

og der har været god tilslutning til træningen.  

Udendørs træning er nu slut, og i vinter trænes der indendørs i hal-

len ved Mulernes Legatskole hver fredag kl. 19 til 21.30. 

Superveteranerne har også haft en god efterårs sæson og sluttede 

midt i rækken. De fleste af spillerne fortsætter dog i en udendørs 

turnering henover vinteren med 7 mands hold. 

 

Gymnastik for damer foregår hver tirsdag fra 17 – 18 ved Hav-

nens Gourmet og under Jytte Storms ledelse er der som sædvanlig, 

stor tilslutning. 

Tirsdag, den 13. december afholdes juleafslutning i klubhuset. 

 

Lancierholdet er også i gang i klubhuset. Her mødes en trofast ska-

re til dans og efterfølgende spisning, og dermed nogle hyggelige aft-

ner i vinterens løb.  



 

Foreningen har som tidligere år afholdt 2 andespil med stor tilslut-

ning til spillene, og stor opbakning fra vores trofaste sponsorer, som 

har skænket alle gevinsterne. 

Andespillene giver hvert år et flot overskud til foreningens kasse. 

Aasum Idrætsforening 

Aasum Idrætsforening afhol-

der ordinær generalforsam-

ling i klubhuset, mandag d. 

27. marts 2017,kl. 19.00. 

Dagsorden iflg. lovene. 

Vores Multibane på sports-

pladsen er nu næsten færdig. 

Lysanlægget er endnu ikke sat 

op, og enkelte ting skal juste-

res.  
Den officielle indvielse vil ske 
til foråret.  

Vi takker hermed for den store opbakning i 2016 fra medlemmer, 

beboere, sponsorer og hjælpere. 

I 2017 vil Preben Schack kunne fejre 50 års jubilæum som klub-

bens formand. Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et godt nyt-

år. 
Preben Schack 

Multibanen 



 

Adresseliste for Aasum Sogn 
 

Kirkekontoret    Sognepræst, kirkebogsfører, 
Ellen Rasmussen   vielses– og begravelsesmyndighed 
Mindelundsvej 110, 5240 Od. NØ N. H. Ellekilde 
Tlf. 66 10 94 47   Mindelundsvej 45, 5240 Od. NØ 
ELR@km.dk    Tlf. 66 10 93 43 
Tirsdag, onsdag, torsdag  NHE@km.dk 
og fredag kl. 9 - 13.   tirs.ons.fre. kl. 12 - 13, tors. 17 - 18 
      

Graver: Jørgen Jensen    Sognepræst   
Tlf. 51 34 55 41   Lise Marie Ranum 
(ikke mandag)    Træffes i sognehuset 
aasumgraveren@mail.dk  Mindelundsvej 110 efter aftale  
     Tlf. 29 16 60 13 
Regnskabsfører: Ingrid Olesen  LMR@km.dk 
Hyldegårdsvej 23, 5240 Od. NØ  

Ingrid43@jubii.dk   Menighedsrådsformand: 
     Inge Burmølle 
Organist: Hans Brehm   Staupudevej 10, 5240 Odense NØ 
Egholmen 7, 5240 Od. NØ  Tlf. 21 36 65 89 

Tlf. 20 49 85 32   Burmoelle@mail.tele.dk 

Brehm@galnet.dk    
 

Beboerforeningens hjemmeside  Aasum Sogns hjemmeside 
www.aasumby.dk   www.aasumsogn.dk 
 

Idrætsforeningen   Beboerforeningen 
Formand:  Preben Schack  Formand 
PrebenSchack@privat.dk  Alex Hold 
Ryttervejen 14, 5240 Od. NØ  Åsum Bygade 4; 5240 Odense NØ 
Tlf. 66 10 24 23 ,  20 11 73 38  AlexHold@live.dk 
Klubhuset t lf. 66 10 55 22  Tlf. 22222282 
 

Aasum Sogns     Bylauget 
Lokalhistoriske Arkiv   Oldermand 
Poul Poulsen    Mogens Burmølle 
Gartnervænget 17,  Åsum  Staupudevej 10, Åsum 
Tlf. 21 74 60 64   Tlf. 21 36 65 89 
hogppoulsen@gmail.com  Burmoelle@mail.tele.dk 



 

Lokale kunstnere udstillede i Rytterskolen på Arkivernes dag, lørdag d. 12. novem-
ber. Øverst t.v. ses P.O. Hansen. 


