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Forårskoncert 
Fælles koncert for Seden og Åsum 

i 
Åsum Kirke 

 

Søndag, den 3. april kl. 14.00 

KOR A LA CARTE 

KOR A LA CARTE er Odense Politiorkesters eget kor, som med-
virker ved alle orkestrets store koncerter. Her udfylder de rollen som 
backing-kor for solisterne, men har også indimellem egne indslag 
sammen med orkestret. 
KOR A LA CARTE består i dag af 13 engagerede amatørsangere, 
som alle er håndplukkede fra det fynske musikliv.  
Koret lægger deres glæde og ikke mindst stemmer i arbejdet med 
Odense Politiorkesters repertoire og harmoniserer sig gennem alt fra 
musicals, over den danske sangskat, kendte pop-hits til populære 
numre fra Dansk Melodi Grandprix. 



 

Ny graver 
 

Den 1. februar startede en ny graver ved Aasum Kirke. Han hedder 
Jørgen Jensen, er 50 år og bor i Ryslinge. Han er gift med Annette, 
og sammen har de Line på 14 år og Laura på 10 år. 
 
Jørgen er opvokset i Jylland på en gård i nærheden af Skanderborg. 
Jørgen er student, laborant og miljøtekniker, men han måtte erken-
de, at den friske luft trak mere end arbejdet bag et skrivebord. 
 
Han har derfor erhvervserfaring fra juletræsproduktion, entrepre-
nørbranchen og biavl. Biavl har han drevet selvstændig virksomhed 
med i en længere årrække. Jørgen har desuden 6 års erfaring som 
graver her på Fyn. 
 
Vi ser frem til et godt samarbejde med Jørgen. 



 

Gudstjenester i Seden og Aasum 

Marts   Seden   Åsum 
 

Søndag d. 6.   kl. 11.00  kl.  9.30 
Midfaste  NHE   NHE 
 
Søndag d. 13.   kl.  9.30   kl. 11.00 
Mariæ bebudelse  kor + kaffe  kor + kaffe 
   AKRH  AKRH 
 
Onsdag d. 16.  kl. 17.00 
Spaghettigudstj. AKRH 
 

Søndag d. 20.   kl. 11.00   kl.  9.30 
Palmesøndag  NHE   NHE 
 
Torsdag d. 24.  Ingen   kl. 17.00  
Skærtorsdag     NHE 
 
Fredag d. 25.  kl. 11.00  Ingen 
Langfredag  fløjte M Benner 
   NHE 
 

Søndag d. 27.   kl.  9.30  kl. 11.00 
Påskedag  AKRH  AKRH 
 
Mandag d. 28.  kl. 11.00  Ingen 
2. påskedag  AKRH 



 

April   Seden   Åsum 
 
Søndag d.  3.   Ingen   kl. 14.00 
1.s.e.påske     Fælles forårskoncert 
      NHE 
 
Søndag d. 10.   kl.  9.30  kl. 11.00  
   kor og kaffe  kor og kaffe 
2.s.e.påske  AKRH  AKRH 
 
Søndag d, 17.   kl. 11.00  kl.  9.30 
3.s.e.påske  NHE   NHE 
 
Fredag d. 22.   Ingen   kl. 10.00  
Bededag     Konfirmation AKRH 
 
Søndag d. 24.   kl.  9.30  kl. 11.00 
4.s.e.påske  AKRH  AKRH 

Gudstjenester i Seden og Aasum 

AKRH Anne Kathrine Rafn Hauge 
NHE    Nils Holger Ellekilde 

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



 

Gudstjenester i Seden og Aasum 

Maj   Seden   Åsum 
 
Søndag d. 1.   kl. 10.00  Ingen 
5.s.e.påske  konfirmation NHE 
 
Torsdag d. 5.   kl. 11.00  kl.  9.30 
Kristi Himmelfartsdag    NHE  NHE 
 
Søndag d. 8.   kl.  9.30  kl. 11.00  
   kor og kaffe  kor og kaffe 
6.s.e.påske  AKRH  AKRH 
 
Søndag d. 15.   kl. 11.00  kl.  9.30 
Pinsedag  NHE   NHE 
 
Mandag d. 16.  kl.  9.30  Ingen 
2. pinsedag  NHE 
 
Søndag d. 22.   kl. 10.30  kl.  9.00 
Trinitatis søndag AKRH  AKRH 
 
Søndag d. 29.   kl.  9.00   kl. 10.30 
1.s.e.trin  NHE   NHE 

Juni   Seden   Åsum 
 

Søndag d. 5.   kl. 10.30   kl.  9.00 
2.s.e. trin  AKRH  AKRH 
 

Søndag d. 12.  kl.  9.00   kl. 10.30  
   kor og kaffe  kor og kaffe 
3.s.e.trin  NHE   NHE 



 

Præsten har ordet 

Ordet ”næste ” kommer i vores sprogsammenhæng fra gammel 
dansk næstæ = nærmeste, eller efter old højtysk ”nahisto” og bety-
der nabo. Altså et menneske, som bor tæt på dig, og hvis situation 
evt. nød du ikke kan undgå at kende. Så hvis der falder et træ ned 
over min ældre enlige nabos carport, så er jeg der fluks med motor-
saven for at hjælpe ham. (Nogle vil sige, at det er for at score bræn-
det.) 
 
I lignelsen om den barmhjertige samaritan hjælper hovedpersonen 
den overfaldne mand, som han tilfældigt møder på sin vej. Det er så 
enkelt, og det står endog i vores love, at man ikke må efterlade et 
menneske i hjælpeløs tilstand. Det hører altså med til at være et an-
stændigt menneske, dansker og kristen, at man hjælper. 
 
Men i vores globaliserede verden må man vælge, for man kan ikke 
hjælpe alle. Skal man hjælpe børn i den tredje verden ved at tegne et 
fadderskab, eller skal man hjælpe den enlige mor med fire børn, som 
tumler rundt i et forsøg på både at passe et fuldtidsarbejde og samti-
digt holde sammen på familien. Skal man være frivillig på et ældre-
center, eller skal man bruge mere tid på sin gamle mor. Man havner 
let i det, som vi i fagsproget kalder en pligtkollision. 
 
Men ofte ligger det lige for. Flygtningene strømmer ind over vores 
grænser. De allerfleste af dem er mennesker i virkelig nød, som ikke 
bare er kommet herop på grund af vores velfærd, men er flygtet fra 
krig og vold, og bomber der regner ned over deres byer. 

Den svære næstekærlighed 



 

Skærtorsdag, den 24. marts umiddelbart efter gudstjenesten er 
der som tidligere fællesspisning i Rytterskolen. 
Man medbringer selv mad, varmt eller koldt, og kan inden gudstje-
nesten sætte det på det fælles bord i Rytterskolen. Menighedsrådet 
giver et glas vin.  
En hyggelig tradition, som vi gerne deler med flere fra sognet. 

Døbte 
10. januar  Nikolaj Hulgaard Mikkelsen, Åsumvej 261 
31. januar  Evelyn My Hansen, Øksnebjergvej 47 

Siden sidst 

Og her lyder evangeliets ord klart til os. I sin store vision om ver-
densafslutningen og dommen, hvor alle folkeslagene er samlet siger 
Jesus til de retfærdige: ” Jeg var sulten, og I gav mig noget at spise, 
jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke, jeg var fremmed, og I 
tog imod mig, jeg var nøgen, og I gav mig tøj, jeg var syg, og I tog 
jer af mig, jeg var i fængsel og I besøgte mig.” 
 
Og folkene spurgte: ” Herre, hvornår så vi dig sulten og gav dig no-
get at spise, eller tørstig og gav dig noget at drikke? Hvornår så vi 
dig som en fremmed og tog imod dig, eller så dig nøgen og gav dig 
tøj? Hvornår så vi dig syg eller i fængsel og besøgte dig ?” 
 
Og svaret lød: ” Alt, hvad I har gjort imod en af disse mine mindste 
brødre, det har I gjort imod mig” 
 
Nu ved jeg ikke, hvad det i bibelsk forstand vil sige at være retfær-
dig. Altså at færdes ret, som det jo egentlig betyder. Men jeg ved, 
hvad der hører til for at være et ordentligt og anstændigt menneske. 
At man ser sin næstes nød, og at man giver en hånd med. også i vor 
egen tid og i den aktuelle situation. 

Nils Holger Ellekilde 
Sognepræst  



 

Tirsdagscaféer i Aasum 

Tirsdag, den 5. april 2016, kl. 14.30 
 

Fattigvæsen  - forsorg på Fyn 
 

Maria Rytter fra Forsorgsmuseet i Svendborg, 
vil i sit foredrag inddrage Åsumegnens historie, 
hospitalet ved Seden Kirke og Rågelund Dren-
gehjem, samt den interessante historie om dren-
gen, som i Åsum blev bortliciteret af  sognerådet 
foran smedjens port. 
Nordens bedst bevarede og fredede fattiggård er 
den i Svendborg; anerkendt som stedet, hvor hi-
storien fortælles om forsorgen for fattige og ud-
stødte. Spædbørnehjem, børne– og ungdoms-
hjem og hjemløseforsorg. Foredraget i dag hand-
ler om alderdomsforsorg bag tremmer på fattig-
gårde, arbejdsanstalter og forsorgshjem. En un-
dertrykt, ufortalt og derfor ukendt historie, en 
øjenåbner for den, der hører det for første gang. 
Den danske velfærdsstats nære forhistorie gan-
ske tæt på vor tid, hvor vi tror på ret til økono-
misk sikkerhed og værdig alderdom. 



 

Tirsdagscaféer i Aasum 

Tirsdag, den 3. maj 2016, kl. 12.45 
 

Udflugt fra Rytterskolen til  

Fattiggården i Svendborg 

Åsum Menighedsråd arrangerer med tirsdagscafeen en tur til fattig-
gården i Svendborg. Der bliver en god rundvisning og derefter kaf-
fe og kage samt egentid til museet og museumsbutikken. 

Tilmelding: senest 25. april til  
Hanne Lind-Thomsen, tlf.nr. 66 10 26 73. 

Pris: 100 kr. 
Der er afgang med bus fra Rytterskolen kl. 12.45. Vi regner med at 
være tilbage i Åsum senest kl. 16.30. 

Om livet blev på 
solsiden eller på 
skyggesiden var 
ikke altid helt ret-
færdigt. 

De forhold, som det offentlige bød 
en uheldig, var meget enkle, og 
betingelserne meget strenge. Det 
var ikke et tugthus, men det føltes 
bestemt sådan for de indsatte. 



 

Sogneaften i Aasum 

Onsdag, den 13. april kl. 19.00 
Rundvisning på Odense Teater 

Vidste du? At lysekronen, der hænger i vores foyer, er fra 1835 og 
oprindeligt hang på det gamle teater på Sortebrødre Torv? Eller at 
Odense Teater har et spøgelse? 

Alt det og meget mere kan I høre om på rundvisningen. I får mulig-
hed for at opleve scenen og teknikken fra skuespillernes vinkel. I 
kommer på besøg på teatrets værksteder, hvor dekorationerne bliver 
bygget, ligesom vi besøger skræddersalen, hvor de nye kostumer 
hænger. Vi kommer også igennem det fantastiske kostumeloft, hvor 
ca. 15.000 kostumer opbevares. På vores tur gennem huset møder vi 
måske teknikere, skuespillere og meget mere. 
Vi mødes på Odense Teater kl. 19.00. 
Velkommen  -  Husk tilmelding.  Åsum Menighedsråd 
      Åsum Beboerforening 

Vi får en  

rundvisning  
af   
Peter Whitmarsh  
og derefter kaffe m. brød 
i restauranten. 
 

Prisen er  50 kr. 

Tilmelding nødvendig  
senest den 1. april til aasumby@gmail.com 



 

Digerne fortæller historie 
Tekst og foto: Per Lind-Thomsen 

 

Alle de skønne levende hegn mellem markerne har deres egen histo-
rie. 
Hegn står tæt omkring Åsum og glæder os ved sommertid med 
blomstrende hvidtjørn spættet med enkelte rødtjørn. Nogle steder 
er det syrener, der, når sommeren kommer, udbreder den skønneste 
duft. Disse hegn står på lave diger, og her er digernes historie. 
Digerne markerer skellet mellem markerne. I sidste halvdel af 1700-
tallet  ændredes agerlandet totalt fra fællesskabets opdeling af jorden 
i strimler til gårde med samlede jordstykker.  

Den opdeling, som de gamle 
diger markerer, har holdt sig 
til vore dage, hvor større og 
stærkere maskiner kan over-
komme mere. Derfor bliver 
gamle små jordlodder slået 
sammen i større enheder. 
Mange hegn og diger er ble-
vet sløjfet, historiens spor er 
forsvundet. 
 

Endnu er der omkring Åsum 
og Rågelund små marker 
med diger, der har overlevet. 
Digerne blev lagt hen over de 
gamle marker, da udstyknin-
gen delte byens jorde op efter 
selvejersystemet. 
De gamle agre var opdelt i 
brede strimler, og hver gård 
havde strimler i hver ager, så 
alle fik noget af enhver jord-
type. 



 

Hvor de nye skel og diger kom til at gå på tværs af de gamle høj-
ryggede agre blev de lige så bølgede som disse, og det er det, man 
stadig kan se i nogle af de hegn, der endnu består. 

Således kan landmændene i Åsum og Rågelund fra deres traktor sta-
dig se spor af vore forfædres besværlige arbejdsforhold. Er du ikke 
landmand, vil du nok alligevel kunne undres over de spor i landska-
bet, som fortæller om tider hundreder af år tilbage. 

Med noget tunge plove og fugtig jord havde man for nok 1000 år 
siden fundet ud af, at ved at pløje, så jorden blev skubbet op, kunne 
man danne forhøjninger med lavere render imellem. I renderne 
kunne overskydende vand så ledes bort, og hver gård fik tydelig 
markeret sin stribe i ageren 



 

Arrangementer i Seden 

Seden Sognecafeen: 
Sognecafe 1. torsdag i hver måned kl. 14 - 16. 
Arrangementet afholdes i Konfirmandstuen, 
Mindelundsvej 45, 5240 Odense NØ 
 
Den 3. marts: Historiefortæller Jens Peder Madsen, 
taler om den mundtlige fortællings betydning i menneskers liv, 
og hvordan du kan fortælle dine egne historier. 
Forvent humor fra seminarielæreren og Årets Fynbo i 2012. 
 
Den 7. april: Therese Andreasen & Hans Henriksen fører  
deltagerne gennem musicalens kendte og ukendte univers. 
 
Den 12. maj: ”Fra To-somhed til En-somhed”, ved terapeut Karin 
Holst Nielsen. 
Afskeden, tabet, aleneheden.  
Samtale, sange og eksempler er en del af indholdet. 
 
Den 2. juni: Sommerudflugten går i år til Keramikmuseet Clay i 
Middelfart, en tur rundt om Hindsgavl, og kaffen indtages på Mor-
ten Koch Museet i Brenderup. 
Afgang fra Seden Sognehus kl. 13 med hjemkomst kl. ca. 17. 
Turen koster 150 kr. per person.  
Tilmelding og betaling til Vera Brik, senest den 27. maj. 
Særligt program udsendes i foråret! 



 

Arrangementer i Seden 

Seden kirke tilbyder samtalegruppe ved tab af  ægtefælle 
Forandringen i hverdagen fra at leve i tosomhed og til en hverdag, 
hvor ensomheden er den nye virkelighed, kan for mange ældre være 
vanskelig og svær at komme igennem. 
Sorg og tab handler ikke om alder, men om relationen til et andet 
menneske, for mange med en lang livshistorie sammen. 
Kom og mød andre, der har mistet en ægtefælle! 
Hør hvordan de forholder sig, står midt i tabet/sorgen, ensomhe-
den og den nye virkelighed. 
Samtalerne ledes af terapeut Karin Holst Nielsen.  

Opstart bliver i Sognehuset ved Seden Kirke, 
Mindelundsvej 110, 5240 Odense NØ. 
Tidspunkter aftales ved første gruppesamling. 
Deltagelse er gratis! 
 
Tilmelding: 
Karin Holst Nielsen 
Mobil: 23 96 10 54 
e-mail: karin@livscirklen.dk 

Sogneaften den 10.3. kl. 19. med SwingingSinging i Seden Kirke 

Jan Schønemann, musi-
keren og komponisten, 
vil sammen med forfat-
ter og historiefortæller 
Josefine Ottesen lede os 
igennem tostemmige 
vokalharmonier og 
swingende rytmer. 
Efter koncerten, serve-
res et let traktement i 
Våbenhuset. 



 

OKSEKØD SÆLGES 

Halve  
eller 

kvarte dyr 
Slagtet og 
udskåret 
efter eget 

ønske 

Hanne 
& 

Viggo 
Føns 

Tlf. 66 10 21 11 

VI HAR TID TIL DIG OG DIN 
TRYKOPGAVE, 

 NÅR DET PASSER DIG ! 

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



 

Aktivitetskalender for Aasum Sogn 

Februar 
 d. 28. søndag  15.00 Koncert i kirken (Nordfyns Percussion) 
    Se sidste Sogneblad. 

Marts 
 
 d.   1. tirsdag  14.30  Tirsdagscafé (fra polioramt til musiker)  
 d.   3. torsdag  16-18 Lokalhist. Arkiv/Bogbytteren åben 
 d.   6. søndag    9.30 Gudstjeneste 
 d. 13. søndag  11.00 Gudstjeneste (kor og kaffe) 
   10-12 Folkekirkens Nødhjælps indsamling 
 d. 16. onsdag  19.00 Idrætsforeningen, generalforsamling 
 d. 20. søndag    9.30 Gudstjeneste 
 d. 24. torsdag  1700 Gudstjeneste 
    18.00   Skærtorsdags-fællesspisning 
 d. 27. søndag  11.00 Gudstjeneste 
 d. 30. onsdag  19.30 Beboerforeningen, generalforsamling 

Bogbytteren har åbent hver onsdag kl. 10 - 12. 

April 
 
 d.   3. søndag  14.00 Fælles forårskoncert 
 d.   5. tirsdag  14.30 Tirsdagscafé (forsorg på Fyn, Maria Rytter) 
 d.   7. torsdag  16-18 Lokalhist. Arkiv/Bogbytteren åben 
 d. 10. søndag  11.00 Gudstjeneste 
 d. 13. onsdag  19.00 Rundvisning på Odense Teater 
 d. 17. søndag    9.30 Gudstjeneste 
   14.00 Affaldsdag 
 d. 22. fredag  10.00 Gudstjeneste med konfirmation 
 d. 24. søndag  11.00 Gudstjeneste 



 

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 

Maj 
 
 d.   3. tirsdag  12.45 Udflugt til Fattiggården i Svendborg 
 d.   5. torsdag    9.30 Gudstjeneste 
 d.   8. søndag  11.00 Gudstjeneste 
 d. 12. torsdag  16-18 Lokalhist. Arkiv/Bogbytteren åben 
 d. 15. søndag    9.30 Gudstjeneste 
 d. 18. onsdag  17.00 Kanoisætning 
 d. 22. søndag    9.00 Gudstjeneste 
 d. 27. fredag  16.00  35 års junilæum DUA (Grethe Husted) 
 d. 29. søndag  10.30 Gudstjeneste 

Juni 

 

 d.   2. torsdag  16-18 Lokalhist. Arkiv/Bogbytteren åben 
 d.   5. søndag    9.00 Gudstjeneste 
 d. 12. søndag  10.30 Gudstjeneste 



 

   Virksomheds/Flytning 

 



 

Ryttervejen 19 
5240 Odense NØ 
Tlf.: 6614 4006  

Åsum Bygade 13 — 5240 Odense NØ 
 

Tlf. 66 10 22 42 —  chrisiong@chrisiong.dk 



 

Folkekirkens nødhjælp i Aasum og Seden 
 
Der er stadig mulighed for at give ’et par timer’ søndag d.13. marts. 
 
Indsamlingen starter fra kirkekontoret, Mindelundsvej 110  i Seden 
fra klokken 10-12. 
 
Ved årets sogneindsamling sætter Folkekirkens Nødhjælp fokus på 
kvinder. 
 
Vi deler med verdens fattigste kvinder:  
I år samler vi ind til kvinder, fordi kvinder og piger er dem, der li-
der mest under fattigdom.  
Rettigheder og ligestilling mellem kønnene indgår altid i Folkekir-
kens Nødhjælps arbejde, og kvinder er oftere dårligere stillet. Når 
vi styrker kvinderne, kommer det både dem selv, deres børn, fami-
lie og lokalsamfund til gode.  

 
Indsamlingen styres af 
Hjørdis Poulsen,  
der kan kontaktes på  
tlf  2337 3067 eller   
hogppoulsen@gmail.com  
  
 
Vil du vide mere se 
www.blivindsamler.dk 



 

35 års jubilæum 

Nu er det 35 år siden,  
jeg startede 

Aftenskolen Dua.  
( Den uafhængige aftenskole ) 

 

Og det skal fejres! 
 

Håber at se en masse af jer her-
fra Åsum til Jubilæumsfest. 

 

Fredag, den 27. maj kl. 16.00 

Væverstræde 5 

Program rundsendes via mail senere. 
Af hensyn til bespisning bedes I tilmelde jer på mail eller tlf. 

Grethehusted@mail.dk 
66106519 

 

Med venlig hilsen  
Grethe Husted  



 

Nyt fra trafikudvalget v/Kai Teilmann 

 
I sidste nummer redegjorde vi for nogle trafikreguleringer på Sned-
kerstræde og Staupudevej, som vi arbejdede på at få Odense Kom-
mune til at gennemføre ud fra de grundlæggende forudsætninger, at 
- færdselsloven, ikke mindst hastighedsgrænserne, skal overholdes, 
- de 2 veje er lokale veje overvejende til lokal trafik (især det lille    
Snedkerstræde) og ikke en del af en ekstra ringvej 
- færre gennemkørsler er ønskeligt (der er formentlig en del gen-
nemkørende trafikanter, der lige så godt kunne benytte ring 2 eller 3, 
som netop skal bære den slags trafik.) 
- gennemførte reguleringer skal medføre de ønskede virkninger. 
 
Vi har fra Odense Kommune fået stillet følgende i udsigt: 
1. Snedkerstrædes udmunding i Staupudevej bliver drejet ind igen-
nem det nuværende busstoppested således der bliver et 90 graders 
sving. 
2. Der kommer et bump mere på Staupudevej ca. midt på den 300 
m lange strækning mellem det nuværende bump og minirund-
kørslen. 
3. Der kommer byskilt i begge sider af vejen på Staupudevej og ha-
stighedsbegrænsning på 70 km/t fra Nyborgvej til byskiltene. 
 
Desuden bliver der foretaget lidt ændringer af hellen på Åsum Byga-
de ved Gartnervænget, hvor der har været et par uheld. 



 

Vi har udover at udtrykke tilfredshed med dette afgivet følgende 
kommentarer: 
Ad 1: Vi insisterer på, at der også skal være en hastighedsdæmpende 
foranstaltning i den anden ende af Snedkerstræde, hvis det skal have 
den tilsigtede virkning og evt. bump på midten, hvis det ikke er nok. 
Ad 3: Det burde være en tilfredsstillende løsning, men det må dog 
forudses, at en del trafikanter fortsat vil bruge strækningen fra by-
skiltene og hen til det nuværende bump som fartsænkningsbane fra 
de 70 km/t og som opspeedningsbane den modsatte vej, ganske 
som det sker nu. Hvis det viser sig at være tilfælde, vil vi fremsætte 
ønske om et bump lige inden for bygrænsen. 
Endvidere har vi udtrykt undren over, at hastighedsgrænsen kun 
nedsættes til 70, når sammenlignelige veje som Lunden og Svendsa-
gervej og flere store veje i nærheden har en fartgrænse på 60, hvilket 
også var det ønske, vi havde fremsat. 
 
I forbindelse med evt. at fremsætte ønske om et bump ved byskilte-
ne på Staupudevej ud fra førnævnte begrundelse vil det være rele-
vant at se på, om Åsum Bygade og Ryttervejen har en lignende pro-
blematik. Det er formentlig tilfældet, ikke mindst for Ryttervejens 
vedkommende, og så må vi i givet fald også se, om vi kan få gjort 
noget ved det. 
 
Sidste nyt 
Vi har modtaget svar fra Thomas Poulsen fra Odense Kommune, 
der tilkendegiver, at Odense Kommune ikke har planer om at gen-
nemføre andet end det, vi en gang har fået stillet i udsigt, i alt fald 
ikke før det har vist sig, om det har den fornødne effekt eller ej.  
Det må vi så vente og se, og hvis det har den fornødne effekt er det 
jo fint, og ellers må vi genoptage sagen og arbejde på at få gennem-
ført yderligere tiltag, som vi har nævnt. 



 

I 1938 startede et firma, Cub Aircraft Co., en samlefabrik på Lund-
tofte flyveplads nord for København for små, billige 2 personers 
sportsfly som et led i at popularisere flyvningen også for menig-
mand. Prisen var mellem 8000 og 12000 kr. Alt efter udstyrsniveau. 
Flyveuddannelsen var inkluderet i prisen! I Odense anskaffede bil-
firmaet Skandinavisk Motor Co. 2 stk. Piper Cub J 3 til skoleflyv-
ning og rundflyvning fra den daværende Marslev Flyveplads. Dette 
medførte igen, at Åsum Sogn særdeles tit blev overfløjet af disse 
skolefly, og lyden af de små 45 HK Continental motorer blev et 
kendt lydbillede i sognet. Om søndagen cyklede min ældre bror, 
Helge, og jeg sammen med far til Marslev for at se utallige starter og 
landinger under rundflyvningerne. Flyvning havde jo endnu lidt 
eventyrligt over sig. En rundflyvning kostede så vidt jeg husker 5 kr. 
Vi var ret ivrige efter at få en tur, men eftersom far var ret skeptisk 
med hensyn til sikkerheden i de små maskiner, sagde han altid: I 
skal ikke op i det pindeværk!!! 
To fhv. militærflyvere, Kløverpris og Holger Petersen, der senere 
blev salgsdirektør ved bilfirmaet Bylov i Odense, underviste og fløj 
rundflyvning. Forsommeren endte tragisk: 
29. juni styrtede den ene af de to Piper Cub ned i Vestergade i 
Svendborg, og begge i maskinen blev dræbt på stedet. En helt nyud-
dannet pilot fløj fra Marslev til Svendborg med en kammerat som 
passager. Ulykkesårsagen var helt sikkert en uforsvarlig lav flyvning 
over Svendborg, men flyvelæreren, Kløverpris, tog sig senere af da-
ge, da han blev bebrejdet, at han havde glemt at fjerne styrepinden 
fra passagersædet, således at en utilsigtet indgriben fra passageren 
kunne have medvirket til ulykken. 
Så gik 57 år! En dag i sommeren 1996 bragte Fyens Stiftstidende et 
interview med den godt 80 årige pilot, Erik Malmose, der bl. a. hav-
de haft et firma for landbrugsflyvning før sprøjtning af landbrugsaf-
grøder blev forbudt af miljømæssige årsager. Han havde dyrket  

Erindringer fra den sidste sommer med fred,  
1939     Af Hans Lohmann Andersen 



 

sprøjteflyvning såvel i Danmark som i afrikanske lande. Årsagen til 
interviewet var, at Malmose havde erhvervet et amerikansk veteran-
fly af typen Piper Cub. Eneste forskel i forhold til 1939 modellerne 
var en kraftigere motor. Jeg ringede til Malmose og spurgte, om jeg 
kunne få et kik på den. Jeg var velkommen, og da jeg kom ned til 
hans lille landejendom på Horne Land ved Fåborg, sagde han 
straks: Vi flyver da lige en lille tur. Da jeg fortalte om min fars be-
tænkeligheder 57 år tidligere, sagde han: Det er skam ikke noget pin-
deværk. Så fik jeg en utrolig flot tur ud over det sydfynske øhav, in-
den vi lige rundede klokketårnet i Fåborg. Så fik jeg alligevel en tur i 
en Piper Cub med 57 års forsinkelse, og jeg skulle endda ikke af 
med 5 kr. og fik endda et fint kaffebord bagefter sammen med æg-
teparret Malmose! 
Under 2. Verdenskrig deltog Malmose i modstandsarbejdet sammen 
med Marie og Erling Frederiksen, Lunden, hvorfor jeg også kort 
efter flyveturen traf Erik Malmose i Åsum Kirke ved Erling Frede-
riksens bisættelse i 1996. Ved den lejlighed gav han mig et foto med 
min ringe person foran Piper Cuben. Han tog altid et billede af 
dem, som han fløj med! 
Selv at eje en Piper Cub: Det var een af de utallige uopfyldte drøm-
me, jeg som 8 årig gik med! Men hvad, det er gået alligevel!! 
Det lille ydmyge skolefly fra den daværende Marslev flyveplads i 
1939, der var en hyppig gæst i luften over Aasum Sogn blev, i kraft 
af 20.000 producerede eksemplarer, det mest anvendte skolefly i år-
hundredet, og under anden verdenskrig fik 80% af piloterne i U.S.A. 
deres første flyvetimer i en Piper Cub. 

Med venlig hilsen.  
Hans  
Lohmann  
Andersen 



 

FAMILIEDAG - FORÅRSDAG 
søsætning af Gurli og Nønne 

 

Onsdag, den 18. maj 2016, kl. 17.00  
  

Vi mødes ved Rytterskolen og går samlet til kanopladsen, hvor vi 
sætter kanoerne i vandet. 

Efter søsætning og mulighed for en tur på åen, serveres der grill pøl-
ser m. brød. 

Drikkevarer kan købes. 
MØD OP TIL EN HYGGELIG EFTERMIDDAG  

i Aasums dejlige natur. 

Affaldsdag 

Traditionens tro har Beboerforeningen igen i år meldt sig til 

 Danmarks Naturfrednings forenings årlige indsamling af affald i 

naturen. 

Mød op ved Rytterskolen: Søndag, den 17. april, kl. 14.00. 

- og få frisk luft ad libitum og vær med til at gøre Aasum renere. 

 



 

MØD OP - og deltag i debatten om beboerforeningens arbejde 
  
Dagsorden iflg. vedtægterne: 
 

1) Valg af dirigent 
  
2) Bestyrelsens beretning aflægges 
 
3) Revideret regnskab for 2015 fremlægges til godkendelse,  
 herunder regnskab for Sognebladet og Lokalhistorisk Arkiv 
  
4) Fastsættelse af kontingent 
  
5) Indkomne forslag  
 Forslag fra medlemmer og bestyrelse, der ønskes behandlet på 

generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage 
før generalforsamlingen.(tirsdag d. 22.03.2016) 

  
6) Valg af bestyrelse. 
 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter, 2 revisorer og 2 revisor-

suppleanter. 
  
7) Evt. 
 

  Efter generalforsamlingen serveres et mindre traktement. 
 
M.V.H.   Alle indkomne forslag offentliggøres  
Bestyrelsen     løbende på vores hjemmeside:   
       www.aasumby.dk  

Generalforsamling  
Onsdag, den 30. marts 2016 kl. 19.30 
 I klubhuset Ryttervejen 21 



 

Referat fra 

 
Aasum Bylaugs generalforsamlling 28. januar 2016 

 Det fuldstændige referat kan ses på www.aasumby.dk 
  
Samarbejdet med Stadsgartneren er gået uden problemer, og arealer-
ne er efter vores mening passet tilfredsstillende. 
Vi har i januar måned gennemgået vore arealer sammen med park-
forvalter Hanne Pedersen.  
 
Aasumgårds Allé står pænt. Hullerne i vejen er blevet repareret, så 
det har hjulpet på vejens stand.  
 
Anlæg overfor kirken 
Aasum Sogns Beboerforening fik bevilget ansøgningen til forstads-
puljen om udvidelse af legeplads for et beløb på 200.000,00 kr., der 
blev indviet den 7. november 2015 af rådmand Jane Jegind. Både 
børn, forældre og bedsteforældre har taget godt imod legepladsen, 
og jeg synes det er rart, at der er kommet mere liv anlægget.   
 
Areal ned til bækken 
Vi har talt med parkforvalteren om at beskære skråningen så kun 
piletræerne står tilbage. Udsigt fra Ryttervejen til bækken vil tage sig 
bedre ud, når det bliver lavet.  
 
Anlæg ved siden af Salon Helle 
Bænk og snegle, der tidligere stod her, var desværre helt rådne, så de 
er blevet fjernet. Tak til Hans Jørgen Nielsen, at vi måtte stille bænk 
og snegle til tørring i hans lade. Dog viste det sig, at de ikke var til at 
redde. De kommer nok på vores sankthansbål. 
Vi har igen talt med den nye parkforvalter om at få fjernet det fæl-
dede træ overfor Salon Helle. Hanne Pedersen henviser til biodiver-
siteten og dyrelivet, ligesom den tidligere stadsgartner gjorde. Så træ-
et må blive liggende. 



 

Trafik. Når vi taler trafik, har politikere og embedsmænd tilsynela-
dende svært ved at få øje på Åsum! Men når man bor i byen, må vi 
konstatere, at trafikken ikke har svært ved at få øje på os!   
På vores møde i år med Odense Kommunes trafikansvarlige, Tho-
mas Povlsen, var Trafikudvalget udvidet med Rikke Søndergaard, 
Dorte Strøm Jeppesen og Kai Teilmann, alle beboere som føler sig, 
som mange andre, gereret af den voksende trafik. Se side 24. 
 

Busdrift. Kollektiv trafik! Som bekendt ligger Åsum kun 5 km fra 
centrum! En hærskare af bybusser kører tæt på vores område. Vi 
beder kun om at rette en af de etablerede ruter ud, så en bus en gang 
i timen kunne køre igennem Åsum. Vi fik afslag. Se i øvrigt fyldigere 
referater på: www.aasumby.dk/trafik.  
 

Havnens Gourmet arrangerer fællesspisning for områdets bebo-
ere. Der har været god opbakning til disse arrangementer. Maden er 
fin og kan kun anbefales. 
 
Kirkebelysning. Der er kommet nyt lys på kirken. Det pyntede. 
 

Aasum Idrætsforening arbejder ihærdigt på at få den planlagte 
multibane på sportspladsen på plads. Lige nu afventes byggetilladel-
sen. 
 

Nabohjælp 
Beboerforeningen har indkøbt de autoriserede skilte, men kan ikke 
rigtig blive enig med Odense Kommune, hvor og hvordan de skal 
placeres. Det sidste nye er, at byskiltene ikke må anvendes, men at vi 
godt må sætte skiltene op på selvstændige standere. Det er oplyst af 
politiet, så denne besked er givet videre til kommunen til udtalelse. 
Vi afventer denne. 
 

MARKEDSDAG den 19. september 2015 
Markedet blev afholdt på sportspladsen for første gang. Der var ikke 
den store tilslutning, så mon ikke den igen bliver flyttet til Ryttersko-
len. 
 

Aasum Open PETANQUETURNERING  
Blev igen i 2015 afholdt på petanquebanen i ”Ingers have”. 
Det bliver spændende at se, om banen fortsat kan bestå, efter Inger 
har solgt ejendommen. Har nogen hørt noget herom? 
Aftenen sluttede som vanligt med gule ærter og hyggeligt samvær. 

 Mogens Burmølle,Oldermand 



 

Til efteråret skal der være menighedsrådsvalg 
 
Tirsdag, den 13. september, kl. 19 holdes der orienterings– og opstil-
lingsmøde i Rytterskolen. 
 
Datoen er fælles for de fleste menighedsråd i landet. Det er valgt 
for at gøre opmærksom på, at det drejer sig om en landsdækkende 
begivenhed med stor lokal betydning. 
 
Man siger ofte, at menighedsrådet er til for at vælge ny præst. Ved 
de sidste bispevalg var det også menighedsrådene, der valgte bi-
skop. I det daglige sørger menighedsrådet for at kirke, kirkegård og 
sognehus, altså Rytterskolen, holdes i god stand. Dertil lægges der 
et stort arbejde i at få noget til at ske i Rytterskolen. 
Allerede nu bør man begynde at tænke på et generationsskifte i me-
nighedsrådet. Mere om det og opstillingsmødet i næste sogneblad 
 
Efter flere år som graver måtte Bente Knudsen holde op på grund 
af dårlig ryg. Vi siger hende tak for det gode samarbejde gennem 
årene, hvor også kirkegængerne har glædet sig over hendes hjælp-
somhed i kirken. 

Menighedsrådet 
orienterer: 



 

Aasum Idrætsforening 

Aasum Idrætsforening afholder Ordinær generalforsamling 
 

onsdag, den 16. marts, kl. 19.00 i klubhuset Ryttervejen 21 
 

    Dagsorden iflg. lovene    
 Vel  mødt!    
Bestyrelsen 

Generalforsamling: 

Fodbold sæsonen foråret 2016 for seniorspillerne er i 
gang. De har spillet indendørs i vinter i Mulernes sportshal og fort-
sætter der indtil udendørsbanerne er klar.  
Der bliver også løbetrænet om tirsdagen, kontakt evt. træner Tho-
mas Brandt-Madsen, hvornår der trænes: tlf. 23405833.     
Det bliver et spændende forår for spillerne. Førsteholdet spiller om 
oprykning til serie 2. Andetholdet spiller om oprykning til serie 3. 
Der bliver mange spændende kampe på sportspladsen, så mød op 
og støt holdene.   

Multibanen har stadig problemer. 
Nu skal det undersøges, om afvanding af banen er god nok, men vi håber, at den 
kommer i gang, med indvielse til sommer. 



 

Aasum Idrætsforening 

Foråret er på vej  

Når forårets program er tilrettelagt, kan det læses på Aasums hjem-
meside www.aasumby.dk.        
 
SuperVeteran holdet med spillere fra 47 år og opefter har et rigtig 
godt sammenhold, men kunne godt bruge lidt flere markspillere og 
en målmand, så meld jer til Preben på tlf. 20117338. 
Vi håber, at multibanen bliver klar til sommer, og vi glæder os til at 
tage den i brug. 
Vi ønsker alle en god sæson.    
Preben Schack   
Formand 



 

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   Anne Kathrine Rafn Hauge 
(ikke mandag)    Træffes i sognehuset 
aasumgraveren@mail.dk  Mindelundsvej 110 efter aftale  
     Tlf. 28 49 62 26 
Regnskabsfører: Ingrid Olesen  AKRH@km.dk 
Hyldegårdsvej 23, 5240 Od. NØ  

Ingrid@Sedennet.dk   Menighedsrådsformand: 
     Hanne Lind-Thomsen 
Organist: Hans Brehm   Walthervænget 6, Åsum 
Egholmen 7, 5240 Od. NØ  Tlf. 66 10 26 73 

Tlf. 20 49 85 32   Hanne@Lind-Thomsen.dk 

Brehm@galnet.dk    
 

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

Idrætsforeningen   Beboerforeningen 
Formand:  Preben Schack  Formand 
PrebenSchack@privat.dk  Lene Uglebjerg 
Ryttervejen 14, 5240 Od. NØ  Hvenekildeløkken 182, 3; 5240 NØ 
Tlf. 66 10 24 23 ,  20 11 73 38  leneuglebjerg@ofir.dk 
Klubhuset tlf. 66 10 55 22  Tlf. 22 82 82 88 
 

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 



 

Flot fremmøde til fastelavn, søndag 
den 7. februar både til gudstjene-
sten og til tøndeslagningen.  
 
Kattekongen og -dronningen blev 
fundet og bagefter nød vi boller til 
kaffe og saftevand i Rytterskolen. 


