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Præstens ord
Tak for en god tid
Da jeg bliver 70 år i oktober falder jeg for aldersgrænsen i den gamle tjenestemandslov og er dermed tvunget til at tage min afsked. Som det fremgår andetsteds i bladet har jeg afskedsgudstjeneste i Åsum kirke søndag den 16. sept.
kl. 09.30 og i Seden kirke kl. 11,00 med efterfølgende fælles reception i Havnens
Gourmet kl 13.00, hvor jeg håber at se rigtigt mange af sognets folk. Det har
været 35 gode år som sognepræst i Seden og Åsum. Da jeg ankom til Åsum i
foråret 1983, var sognet stadig et bynært landsogn med det præg, som de gamle
veldrevne gårde og deres velsituerede familier satte. Nu er der kun et par aktive
landbrug tilbage, og sognet har ændret karakter til at være en lille kulturoase i
romantiske landsbyklæder, hvor folk bor og lever, men hvor der stort set ikke er
nogen erhvervsaktivitet. Men her ligger en kirke stadigvæk.
Da præstegården ligger oppe i Seden Sogn, er det fra kirken her i Åsum, at jeg
har haft mit udkik. Jeg bilder mig ind, at jeg kender familierne i de fleste huse, for
gennem 35 års præstegerning har jeg haft forbindelse stort set med jer alle. Der
er familier, hvor jeg undervejs har viet dem, der nu er bedsteforældre, døbt deres
børn, konfirmeret deres børn, viet deres børn og døbt deres børnebørn. Det giver
stærke bånd. Og jeg følger med i familiernes liv, så godt jeg kan, og glæder mig,
når det går dem godt. Men det er jo også fra kirken, vi siger det sidste farvel, også
det knytter bånd, og når jeg kører gennem landsbyen, er der mange huse, hvor jeg
har begravet de gamle.
Og i selve kirkens rum kunne jeg en hverdag for mig selv låse mig ind og gå op på
prædikestolen se hen over alle årene og genkalde mig alle de mange, som havde
deres faste plads der om søndagen, men som nu er borte. Og derfor glæder det
mig så meget, hver gang vi har barnedåb, ikke bare fra en familie med tilknytning
til Åsum kirke, men dåb for en lille ny åsumbo. Og i den sammenhæng kan vi nu
begynde at mærke sognets udbygning i Utzon Parken. De er bare noget så velkomne, og de ser ud til at falde godt til.
Er der så noget, jeg fortryder? Ja, jeg burde nok være kommet lidt mere rundt i
sognet på husbesøg og på idrætspladsen. Og er der noget, jeg er stolt af?
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Ja, og det er menighedsrådets køb af Rytterskolen, da kommunen udbød den til
salg.
Normalt tager den slags ting et år eller mere, men daværende formand for menighedsrådet Hanne Trydeman og jeg klarede det på otte dage. Vi sendte ikke mange
breve, men kørte i bil til provst, biskop, stift og i banken og sikrede Rytterskolen for
Åsum sogn, hvor den nu er blevet det centrale samlingssted stadig ejet og finansieret af kirken.
Den menneskelige kontakt har altid været det vigtigste, og jeg har altid følt mig
velkommen i de forskellige sammenhænge. Så megen venlighed og så mange
glade smil har jeg mødt her. Det har været et privilegium at være Jeres præst.
Nu går rejsen videre. Mine børn er for længst fløjet fra reden, fundet livsledsagere, og
børnebørn er kommet til. Når man går af som præst, flytter man også fra præstegården. Det er lidt svært at forlade det hjem, man har bygget op gennem så
mange år, men det har vi vidst hele tiden. Og nu håber vi, at der kommer en ny
præstefamilie, som vil nyde det skønne store gamle hus og de pragtfulde omgivelser lige så meget, som vi har gjort.
Tak for alle de gode år i Åsum sogn.
Sognepræst
Nils Holger Ellekilde

Siden sidst i Åsum
Døbte
24. juni 2018

Alexander Illum Henningsen, Abigaelsvej 33
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Gudstjenesteliste 9. september til 9. december 2018
SEPTEMBER

SEDEN

Søndag 9.

15. s.e.trin

Søndag 16.

16. s.e.trin

Søndag 23.
Søndag 30.

17. s.e.trin
18. s.e.trin

OKTOBER
Søndag 7.
Søndag 14.
Søndag 21.
Søndag 28.

NOVEMBER
Søndag 4.
Søndag 11.
Søndag 18.
Søndag 25.

DECEMBER
Søndag 2.
Søndag 9.
Søndag 16.

ÅSUM

kl. 11.00 NHE
Friluftsgudstj. Fjordens Dag
Seden Strand med ekstra musik
kl. 11.00 NHE
Afskedgudstj.
med ekstra musik
kl. 9.30 LMR
kl. 11.00 LMR
Høstgudstj.

Ingen

19. s.e.trin
20. s.e.trin
21. s.e.trin
22. s.e.trin

kl. 9.30
kl. 11.00
Ingen
kl. 11.00
Familiegudstj.

kl. 11.00
Ingen
kl. 9.30
Ingen

Alle helgens dag
24. s.e. trin
25. s.e.trin
sidste s. i kirkeåret

kl. 19.00
kl. 11.00
kl. 9.30
kl. 11.00

1. s.i advent
2. s.i advent
3. s. i advent

kl. 11.00
kl. 9.30
Ingen
Fælles julekoncert

LMR Lise Marie Ranum
NHE Nils Holger Ellekilde
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kl. 9.30 NHE
Afskedsgudstj.
kl. 11.00 LMR
kl. 14.00 LMR
Høstgudstj.

kl. 9.30
kl. 11.00
kl. 9.30
kl. 16.00
kl. 11.00
kl. 14.00

Invitation til Nils Holger Ellekildes
afskedsgudstjeneste
og reception fra Seden og Åsum Kirker
søndag d. 16. september 2018

Efter 35 år i Seden og Åsum sogne falder
vores sognepræst nu for aldersgrænsen
og går på pension.

Program for søndag d.16 september 2018
Gudstjeneste i Åsum kirke kl. 9.30
Højmesse i Seden Kirke kl. 11.00
Reception hos Havnens Gourmet
Ryttervejen 19, Åsum
kl. 13.00 til 15.00

Det vil glæde Nils Holger Ellekilde og
menighedsrådene at se kolleger,
kirkens brugere samt venner til disse
arrangementer.
Med venlig hilsen
Seden og Åsum Menighedsråd
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Høstgudstjeneste
Søndag den 30. september 2018 kl. 14.00
Mødested indgangen til kirken.

Efter en varm sommer er høsten nu i hus.
Årets høstgudstjeneste afholdes igen i år udendørs. Organist Hans Brehm får i
dagens anledning musikledsagelse.
Lise Marie Ranum står for gudstjenesten.
Efter gudstjenesten vil der blive serveret kaffe og the.
Såfremt vejret ikke tillader udendørs aktiviteter, flyttes gudstjenesten indendørs.
Vi ses på plænen foran kirken.
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Kaptajnen sætter kurs mod Åsum
Tirsdagscafe, tirsdag den 2. oktober 2018 kl. 14.30 i Rytterskolen
Kaptajn Jens Christian Christiansen startede som dæksdreng og endte som kaptajn i
A. P. Møller –Mærsk, hvor han bl. a. sejlede de store containerskibe fra Lindø. Han vil
fortælle om den store tur til USA med Regina Mærsk samt om sit forhold til Mærsk
McKInney- Møller.

Kaptajn Jens Christian Christiansen vil i ord og
billeder/film fortælle om sit spændende liv til søs
fra dæksdreng til kaptajn i de store containerskibe
i A.P.Møller - Mærsk.
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Sogneaften, indianske folk
i Mellem- og Sydamerika
Torsdag den 4. oktober 2018 kl. 19.00 i Rytterskolen
Vi skal besøge de indianske folk i regnskoven sammen med Mette Kvist Jørgensen.
Mette har gennem mere end 40 år rejst og opholdt sig hos indianske folk i Mellemog Sydamerika. Hun er uddannet antropolog og keramiker. Men Mette er mest af alt
optaget af at rejse og opleve menneskers måde at leve på rundt omkring i verden.
Som ung rejste hun helt alene derud, senere med mand og små børn. Den yngste var
kun 10 måneder, da de første gang rejste ind i regnskoven for at besøge indianere.
Vi skal besøge forskellige indianske folk, som alle har det til fælles, at de bor i eller
lever af regnskoven. Først sejler vi ind til Embera-indianerne, som lever i Panamas
velbevarede regnskov.
Dernæst rejser vi ud til Kuna-indianerne, der syer de smukkeste dragter, som alle
kvinder stadig bruger i dagligdagen. Kunaerne bor på 365 små koraløer ud for Panamas regnskovskyst, og de lever af regnskovens afgrøder.
Så rejser vi til verdens største regnskov: Amazonas i Sydamerika. Skoven er næsten
lige så stor som USA. Hér besøger vi Shipibo-indianerne, som modellerer de smukkeste keramikkrukker af ler fra floderne. De bor på bifloder til den kæmpemæssige
Amazonflod.
Sidst vandrer vi ind til Ashaninka-indianerne, der ligeledes lever af og i regnskoven.
Tag med Mette ud og besøg regnskovens indianere.
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Sogneaften
Fredag den 2. november 2018 kl. 19.00 i Rytterskolen.
Portugisisk vinkælder vil stå for denne aftens vinsmagning, hvor vi skal prøvesmage nogle forskellige hvid- og rødvine.
Undervejs vil vi blive underholdt om de forskellige vine og få sjove anekdoter om vin.
Der vil blive serveret lidt brød og ost til smagningen.
Med hensyn til planlægningen af dette arrangement, beder vi om tilmelding senest
mandag den 22. oktober 2018 til:
Inge Burmølle tlf. 30660651 eller mail: burmoellem@gmail.com
Der er plads til 40 deltagere.
Glæd dig til en munter aften.
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Tirsdagscafe
Besøg i Aasum Smedie
Tirsdag den 6. november
Efter at have vist Den Gamle Smedie frem i forbindelse med vores 200 års
jubilæum sidste år, slår vi nu dørene op til Aasum Smedie anno 2018 for alle
interesserede Aasum beboere.
Tirsdag d. 6. november kl. 15.00 på Rågelundvej 121.
Der vil være rundvisning i produktionen med mulighed for at stille spørgsmål.
Vi slutter af med lidt koldt at drikke.
Mange hilsner
Jens Peder og Gitte
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Følg os på
facebook
Vi gi’r lokal energi tilbage
til området

Tårupstrandvej 15 · 5300 Kerteminde · nef@nef.dk · nef.dk · 63 32 11 00
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www.havnensgourmet.dk





Ryttervejen 19 Åsum
5240 Odense NØ
Tlf.: 6614 4006
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Din lokale
Malermester
Carsten Larsen
Snedkerstræde 5
Åsum
22616222
’’Er det Larsen der
maler, får du ingen
kvaler’’.
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Arkivernes dag
Lørdag d. 10. november er det arkivernes dag
- og på denne dag arrangerer lokalhistorisk arkiv en udstilling med titlen:
’Dilettant i 2 perioder’
•
•

Det gamle forsamlingshus
Det nye forsamlingshus.

Desuden udstilles slægtstavler i træ og papir.
Udstillingen finder sted i Rytterskolen, Ryttervejen 2
i tidsrummet kl. 10.00 til 16.00.
Søndag den 11. november holdes åbent efter nærmere aftale.
Kontakt Poul Poulsen tlf. 2174 6064 såfremt et besøg ønskes.
Vores ’lille biograf’ med ca. 1100 billeder fra lokalområdet vil køre uafbrudt.
Der vil være demonstration af / vejledning i brugen af portalen www.arkiv.dk, hvor
der kan søges på oplysninger billeder m.m. fra de ca. 500 lokalhistoriske arkiver i
Danmark, der er tilsluttet systemet.
Bogbytteren med over 3000 bind, heraf 2000 skønlitteratur har også åben.
Vel mødt på dagen.
NB: Artikler og billeder til udstillingen modtages gerne.
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Juletræet tændes
Første søndag i advent den 2. december 2018
efter gudstjenesten ca. kl. 16.45.
Efter gudstjenesten går vi ned foran Rytterskolen, hvor juletræet står klart.
Når træet er tændt, er det tid for en sang eller to, og menighedsrådet byder på
gløgg og kakao til at varme sig på.
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VI HAR TID TIL DIG OG DIN
TRYKOPGAVE,
NÅR DET PASSER DIG !

Aasum Open

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

du have pokalen med hjem i år?

Deltag i en hyggelig dag med spil, grin og spisning, samt mulighed for at lære din

Her har DU mulighed
for at indrykke en
annonce
i næste
blad
Vi starter turneringen kl.
13.30 og afslutter
med
at tænde op i g

Aasums helt egen petanqueturneringen ”Aasum Open” løber af stablen Lørdag

Medbring mad, service og godt humør.
kontakt
Kolde Øl og SodavandPoul
kanPoulsen,
købes hele
dagen
til rimelige prise
tlf. 2174
6064,

hogppoulsen@gmail.com
Pris: voksne
kr. 25,- børn gratis.
Alex Hold, tlf. 2222 2282, AlexHold@live.dk
Turneringen forgår ved petanquebanen på Fichsstræde.
• Alle bilmærkers værksted
• Personlig service i øjenhøjde

Ring til Palle
Mobil: 22 79 43 74

Ring til Michael
Mobil: 40 52 34 68

johansen biler A/s odense

henovej 8-10 • 5270 odense n • telefon 66 18 95 92 • johansen-biler.dk • ps@johansen-biler.dk

Bedemanden nær dig
BullerupBegravelsesforretning.dk

66 10 85 90
Vinthers Eftf.
Østerbæksvej 72 · 5230 Odense M
Mølleløkken 55 · 5300 Kerteminde
Fjordvej 83 · 5330 Munkebo

Lene Yde

Sygeplejerske og
Exam. Bedemand

21
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John Yde

Exam. Bedemand
- tidl. Politimand

?

n nabo bedre at kende.

g d. 18.08.18 kl. 13.00

grillen.

er.

Virksomheds/Flytning

17
17

Aktivitetskalender for Åsum Sogn
SEPTEMBER

d. 6. torsdag
d. 9. søndag
d. 16. søndag
d. 22.

lørdag

d. 23. søndag
d. 30. søndag

16-18

Arkiv og Bogbytter åbent
Ingen gudstjeneste
Afskedsgudstjeneste
Reception – Nils Holger Ellekilde
Markedsdag
Fællesspisning
Gudstjeneste
Høstgudstjeneste

9.30
13-15
11-16
18-?
11.00
14.00

OKTOBER

d. 2. tirsdag
d. 4. torsdag
d.
d.
d.
d.

7.
14.
21.
28.

søndag
søndag
søndag
søndag

14.30
16-18
19.00
11.00

Tirsdagscafé
Arkiv og Bogbytter åbent
Sogneaften
Gudstjeneste
Ingen gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste

9.30
11.00

NOVEMBER

d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.

1.
2.
4.
6.
10.
11.
18.
25.

orsdag
fredag
søndag
tirsdag
lørdag
søndag
søndag
søndag

16-18
19.00

Arkiv og Bogbytter åbent
Sogneaften
gudstjeneste
Tirsdagscafé – Aasum Smedie
Arkivernes Dag - Rytterskolen
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste

15.00
10-16
9.30
11.00
9.30
18

DECEMBER

d. 2. søndag
d.
d.
d.
d.

4. tirsdag
6. torsdag
9. søndag
16. søndag

16.00
16.45
14.30
16-18
11.00
14.00

Gudstjeneste
Juletræet tændes
Tirsdagscafé – Julehygge
Arkiv og Bogbytter åbent
Gudstjeneste
Gudstjeneste – Julekoncert

Alle arrangementer er omtalt andetsteds i bladet
Om idrætsforeningen: se side 32-33
Arkiv og Bogbytter har åbent hver onsdag 10-12.
Se i øvrigt på hjemmesiden www.aasumby.dk
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Julehygge
Tirsdagscafe 4. december 2018 kl. 14.30 i Rytterskolen.
Julehygge, hvor vi synger julens dejlige sange med Hans Brehm ved klaveret.
Vi spiller om små gaver i et sjovt julespil.
Efterfølgende er der kaffe og kage.
Glædelig jul.
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Tillykke Odense!
Ja! Tillykke Odense, så har Aasum igen beriget byen!
Denne gang med en ”Smedens Plads” som bliver hele pladsen foran den Gamle
Smedje.
Jeg har gennem årene til Odense kommune været med til at sende skrivelser og
holde møder om ønsker, vi beboere i Aasum har stillet. Det har været en tung
proces, som ikke har givet væsentlige resultater. Når vi taler trafik, er vi i 5 år holdt
hen med løfter ”nu sker der noget”; men virkeligheden er noget andet! Og bedre
busforbindelser til Aasum ender hver gang med; ”Vi takker for jeres henvendelse,
men det er desværre umuligt, Vollsmoses bytrafik vil bryde sammen, hvis vi skal
efterkomme jeres ønsker”.
Så optimismen var ikke stor, da det faldt i mit lod at skrive til Odense kommune
om etablering af ”Smedens Plads” ved Aasums gamle smedje.
Først den 15. juni fik jeg snøvlet mig færdig til at sende en ansøgning. Og for en
gang skyld valgte jeg at satse højt og sende den til borgmesterkontoret med et
håb om at få sat en proces i gang.
Allerede den 18. juni lå der et positivt svar fra Anne Velling adm. direktør, som
kunne meddele, at man så velvilligt på ansøgningen, men vi skulle lige præcisere,
hvor stort et område pladsen skulle dække.
Fantastisk… ikke alt den snak med møder, besigtigelse og kaffetår, her blev kaldt
til handling.
Så Mogens Burmølle (Oldermand), Poul Poulsen (Lokalhistorisk arkiv) og undertegnede (Beboerforeningen) mødtes samme dag på pladsen for at beslutte dens
størrelse. Vi blev hurtigt enige om, at det oprindelige smedjeområde foran bygningen, græsskråningen, gang/cykelsti og hele det ”nye” tingsted omkranset af
stensætning og bybækken skulle være en helhed og blive til ”Smedens Plads”.
I vores tilbagemelding ville vi indstille at gøre pladsen mere sammenhængende.
Opsætning af nye borde/bænke med affaldskurve. Opstramning af bystævnet med
beskæring, måske ny beplantning?
21

Men ingen Smedje uden vand, så en fritlægning af adgangsvejen fra smedjen til
bækken skal åbnes igen. Den står i dag tilgroet med store vildskud af træer, rødderne er godt i gang med at ødelægge stensætningen omkring bækken. Samtidig
får vi den smukke gamle vejstenbro fritlagt, og se selv efter…. det er et smuk syn!
Den 2. juli lå der en endelig godkendelse for den nye plads i Aasum.
Den 6. juli fik vi en positiv tilbagemelding fra Hanne Pedersen Parkforvalter- Odense NØ/SØ. Hun havde besigtiget området og var enig i, at det trænger til et løft.
Hun ville vende tilbage lige efter sommerferien.
Effektivt og en positiv oplevelse! Vores ønske var en ny plads i Aasum med opsætning af en informationstavle og opstramning af området.
Alt tyder på, at det får vi.
Når det hele falder på plads, må vi se, hvordan vi får indviet pladsen på en festlig
og minderig måde….

Alex Hold
Formand Aasum Beboerforening.
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Husker du
denne gule seddel:
Hermed fremsendes opkrævning for 2018, der
ifølge beslutning på generalforsamlingen er
400,- kr. pr. husstand, dog 200,- kr. for enlige.
Kontingentet kan indbetales:
•
•
•
•

Kontingent

-

opkrævnin

g

2018

på vedlagte girokort,
overføres til konto: 1551-9647643,
betales på mobile pay: 80763 eller i
lokalhistorisk arkivs åbningstid, der er hver onsdag kl. 10.00 – 12.00
samt 1. torsdag i måneden kl. 16.00 - 18.00.

De fleste har betalt kontingent, men enkelte mangler at betale.
Måske er den røget i papirkurven.
Udover at styrke det lokale sammenhold, giver medlemskab af beboerforeningen
mulighed for at anvende foreningens materiale.

Trafik
Trafiksaneringsplanen for Åsum skulle nu være overgivet til anlægsafdelingen, som
så når den er ansvarlige er tilbage fra ferie sætter arbejdet i udbud hos entreprenørerne. Det er ikke til den tid, vi fik lovet, og det
er fortsat meget ”kommunalt” og går så laaangsomt. Vi venter fortsat (u)tålmodigt og håber, der
snart kommer skred i det. Ellers har der jo i den
forgangne periode været de næsten obligatoriske
uheld – denne gang i Kirkestræde og ved broen/
bystævnet.
kt
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Markedsdag & Årets sidste
udendørs fællesspisning!
22. september 2018
Kl. 10.00 Boderne stilles op foran Rytterskolen
”efter bestyrelsen anvisning”.
Det koster 50 kr. pr. bod, incl. kaffe til ’kræmmerne.’ Børneboder er meget velkomne.
Kl. 11.00 Markedet åbner.
Der er mulighed for at købe kaffe & kage + pølser, øl, vand og den gode Åsumvin.
Æblepresseren er også klar til brug. Bogbytteren er åben.
Kl. 16.00 Markedet lukker. Telte og borde omrokeres, og der dækkes bord.
Kl. 18.00 Fællesspisning begynder.
Musik/Underholdning med bandet ”Lost in Transit”
som spiller 60ér musik af bl.a. Beatles og Rolling Stones.
Efter spisning serveres kaffe/te med en lille småkage.
Praktisk: Alle er velkomne!
Vi har aftalt med Skibhusslagteren, at de leverer maden. Tag selv bestik/tallerken
med (plastik/pap forefindes). Sart bagdel - husk pude!
Prisen: 75,00 kr. for voksne og 25,00 kr. for børn (3–14 år).
Der kan/bør købes øl/vin & vand.
Tilmelding: Senest den 15. sep., både til boder og spisning.
Mail: bentebknudsen@gmail.com, tlf 2256 4451
HUSK:
Det gode vejr og dit gode humør!

Vi ses!!
Aasum Sogns
Beboerforening.
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Det gamle pumpehus i Aasum
Det gamle pumpehus på Åsumgårds Alle er nu flot istandsat af den til lejligheden nedsatte arbejdsgruppe. Det er bylauget, der har nedsat arbejdsgruppen, og
den har bestået af en række Åsumborgere, der har bidraget med arbejdskraft og
materiel.
Chrisiong har stået for malerarbejdet.
Tak til dem for indsatsen.
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En købmandsforretning i Aasum i
1920’erne og 1930’erne (3)
Hans Erik Dybkjær
Barndomsårene husker jeg fra fire års alderen, især da farfar, ”Bedste”, døde. Han
blev 89 år. Han lå i sin kiste, som stod over i det gamle hus. Jeg skulle se ham endnu engang inden begravelsen. Jeg husker også ”Bedste”, når han sad over i det
gamle hus og lavede kurve. Han kunne også lave pilefløjter, og han stegte æbler
til os drenge. Han havde en kakkelovn, hvor æblerne blev lagt på jernristen – de
smagte rigtig godt.
Vi spiste alle sammen i køkkenet både morgen, middag og aften. Den gang var
det almindelig med øllebrød om morgenen. Varm mad om middagen bestod tit
af stegt flæsk og kartofler, forret som regel grød, byg, ris, manna, om sommeren
tykmælk eller frugtgrød med mælk.
Min mor var dygtig til at lave mad, og især bagning gik hun op i. Bagte franskbrødjulekage, boller og forsk. småkager. Ligeledes syltede og henkogte mor jordbær, hindbær, ribs og solbær; saft blev der også lavet, samt ribsgele. Far passede
forretning, hvor mor ind imellem hjalp til. Far havde også en ret stor have, hvor han
dyrkede mest kartofler og lidt grøntsager. Der var også en del frugttræer, æbler,
pærer, samt kirsebær. Der har været nok at se til dagen lang, især når mor skulle
lave mad, vaske, stå for rengøring, hjælpe til i forretning, samt stopning af strømper, reparation af tøj, strikning af nye sokker, det var meget almindelig dengang.
Det var godt, at de to ældste var piger, så havde min mor og far lidt hjælp der. Senere måtte vi drenge også hjælpe til både ude og inde. Det har vi ikke taget nogen
skade af, tværtimod. Vi blev kendt med at bestille noget i en tidlig alder, vi fik lært,
at ville vi opnå noget her i tilværelsen, måtte vi yde noget.
Der var meget ringe bad og toiletforhold i datidens huse. Vi havde wc, lokum, som
det kaldes, det var installeret i gavlen i det gamle hus. Det var ikke altid spændende at komme på wc, især ikke om vinteren. Der var godt 25 meter at gå, sommetider i sne og frost. Det kunne træffe sig, vi mødte en rotte. Det var ikke rart.
Vask foregik i køkkenet. Vandet blev pumpet op med end håndpumpe fra brønden
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i indkørslen. Opvask fandt sted på samme måde. Afløb fra vask løb ud i en sivebrønd. Når den så løb fuld eller på anden måde var stoppet, løb kloakvandet ned
af gaden og derfra ned i en vejgrøft. Det var den tids måde at komme af med
kloakvand. Det var ikke rart for nogen, men heldigvis fik vi kloakeret i Aasum, men
der gik en del år. Det var også noget af en opgave, når vi børn skulde have et karbad. Det foregik ikke så tit, men en gang imellem blev zinkbaljen taget i brug. Der
skulle jo en del vand til, når så mange skulle vaskes. Tænk engang, hvor nemt det
er i dag, bare drej op for hanen, så er der vand i håndvask, brusekabine, vaskemaskine og karbad m.m.
Vaskehus og tøjvask
Der var også vaskehus i det gamle hus. Der var to hedegryder til at koge tøj i. Det
var en stor opgave at vaske tøj i gamle dage. Vand til at vaske i blev hentet i 10 l
spande fra en brønd ca. 20-25 m derfra. Vandet blev pumpet op ved håndkraft fra
en dertil indrettet jernpumpe. Der skulle mange spande vand til for at fylde hedegryderne op. Det skete som regel aftenen før, tøjet skulle sættes i blød først. Om
morgenen blev der tændt op under hedegryderne, tøjet skulle koges og derefter
skylles i et stort kar, forinden var tøjet blevet kørt igennem en vrikkemaskine, eller
vasket på et vaskebræt m/riller. Derefter blev tøjet vredet op medhåndkraft eller vridemaskine. Tøjet blev hængt op ude på tøjsnore, der var spændt op mellem nogle
jern- eller træstænger. Senere blev tøjet lagt sammenstrøget eller rullet. Min Mor
havde en trærulle m/sten i, den stod i kælderen i det nye hus. Alle vi børn måtte
tage et nap med, når der skulle vaskes, hentevand, trække vride-eller vrikkemaskine, og ikke mindst rullen. En storvask i de dage var drøj at komme igennem. Vaskemidler var mest soda, blød sæbe og sæbespåner, senere kom der mere moderne
vaskemidler og vaskemaskiner. Først da vaskemaskiner kom til, lettede det især for
kvinderne, der havde det hårdt i de år.
Truet med pistol hos kommunekassereren for Seden-Aasum Sogn
Min far var kommunekasserer, det var fra 1932-36. Det var ikke nogen stor kommune Seden-Aasum. Jeg husker min far fortalte, at der kom en ny socialreform,
K.K. Steincke var socialminister i de år. Det var en ret omfattende lov, der var meget
at sætte sig ind i for en ny kasserer. Der blev udbetalt en del social- og fattighjælp,
da der var meget stor arbejdsløshed i de år.
En gang min far skulle udbetale kontanthjælp til en person fra Seden Strandby,
blev denne person lidt ophidset på min far. Han var truende og lidt gal i hovedet,
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Tøjrulle, hvor man lagde store sten i bunden for at gøre den tung
og han var ikke tilfreds med det beløb, min far udbetalte. Min bror Aksel var
tilfældigvis inde på kontoret og overværede episoden. Han sprang op og pegede
på manden med en legetøjspistol. Manden blev noget forskrækket og forsvandt
skyndsomst ud af kontoret. Senere forlød det også, at det var for galt, at han var
blevet truet på livet på kommunekontoret. Der skete ikke yderligere i sagen, så vidt
jeg husker. Hvad ville der ske i dagens Danmark, hvis det samme fandt sted?
Telefon – en fællessag
Telefon fik min far også med årene. Det præcise årstal kan jeg ikke huske, men
i begyndelsen havde min far telefon koblet sammen gårdejer Hans Møllegård,
Thoruplund. Det var en særlig anordning, hvor der skulle trykkes på en knap, så der
blev stillet om til den ene eller modsat den anden. En mærkelig metode, men det
var også kun i starten. Centralen lå i Marslev, og nummeret var i mange år Marslev
66. Man løftede røret efter opringning, straks var der en stemme, der meldte centralens navn: Marslev. Skulle man ringe til København, skulle man ringe Marslev op
først, så skulle man forlange Rigstelefonen. Der kunne godt være en del ventetid.
I mange år benyttede sygeplejersken, der var nabo, telefonen. Tit måtte vi løbe ind
og kalde sygeplejersken til telefonen. Det var gratis service. Taksten for at benytte
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telefonen var 15-20 øre for 3
minutter.
Brødrene Anders og Christian
Walther benyttede også telefonen med jævne mellemrum.
Anders ringede op til en slagter.
Han sagde altid: ”hulla” – ikke
”hallo” som andre – ”jeg har
en spædekalv, kan I komme og
slagte den”. Han råbte det ind
i telefonrøret. Christian kom en
gang under krigen, det var lige
efter den 29. august 1943, hvor
der var tale om, at våben skulle
afleveres til politiet. Han ringede
op og fik forbindelse, men det
var en tysker, der tog telefonen.
Så det blev en kort samtale, for
Christian kunne ikke tysk, og
tyskeren kunne ikke dansk.
Jeg tror nok, at Christian gemte
sine gamle jagtgeværer op på
høloftet. Andre skulle have fulgt
hans eksempel – f.eks. min far
og jeg selv. Vi afleverede alle vore gode geværer til politiet. De var indregistreret
gennem skytteforeningen, så risikoen for ikke at aflevere var stor.
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Til alle legesyge børn og forældre i
Aasum og omegn
Brætspilscafeen er startet op igen efter sommerferien
hver onsdag kl. 16 – 17.30 undtagen skoleferier.

Efterfulgt af en succesfuld vintersæson med brætspil og fri leg i Rytterskolen hver
onsdag for børn og unge i alderen fra 3 til 16 år, er vi flyttet op i Aasum Idrætsforening, så vi kan benytte de gode muligheder for udendørs leg samt benytte
klubhuset på dage med dårligt vejr.
Vi er allerede en gruppe af børn og forældre med et godt fællesskab, men der
er plads til alle, der har lyst til at være en del af et aktivt netværk af børn, unge,
forældre og bedsteforældre i Åsum og omegn.
Kig forbi, vi håber på at se jer :-)
Hvis der er nogen spørgsmål kan Trine kontaktes på telefon 2016 7007
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Åsum Idrætsforening
GYMNASTIK OG YOGA I AASUM


Aasum
Idrætsforening indbyder igen i år til gymnastik og yoga i den store sal ved
Havnens
Gourmet, Ryttervejen 19 i Aasum.



Hver
tirsdag fra 1. september 2018 til 31. marts 2019.

Gymnastik for kvinder kl. 17.00 – 18.00 under Jytte Storms ledelse,

kontingent
650 kr. for hele sæsonen.

Yoga
for kvinder og mænd kl. 18.30 – 20.00 under Hannah Maryah Epsteins ledelse,
kontingent
700 kr. for hele sæsonen.







KENDER DU YOGA?

’









eller har du lyst til at prøve yoga ?, der er adgang for både kvinder og mænd.
Du
må komme to gange uden at været bundet for hele sæsonen. Vi startede i

2017 og var så heldige at få en rigtig dygtig instruktør, Hannah Maryah Epstein,
som
har undervist i yoga i mange år, og hun vil gerne fortsætte i Aasum.




Du
kan bare møde op tirsdag d. 4. 9. eller efterfølgende tirsdage, gymnastik
kl.
16.50 og yoga kl. 18.20.

Du er også velkommen til at ringe til Henny
34Schack, tlf. 29207623 hvis du har
spørgsmål.
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ANDESPIL
Idrætsforeningens årlige andespil i klubhuset, Ryttervejen 21, Aasum, bliver i år
afholdt på to søndage.
Søndag d. 4. november og søndag d. 25. november, begge dage kl. 15.00
Der spilles hver gang om 20 flotte ænder, 2 hele svinekamme og flere flotte
ekstragevinster, sidegevinster under hele spillet.

Vi håber, at mange møder op og får et par hyggelige timer og samtidig støtter
Idrætsforeningen.
Fodbold efterår 2018 er nu i gang, og vi har tilmeldt et hold i serie 3,
et i serie 4 og de gamle spiller stadig i rækken for superveteraner.
Alle, der har lyst til at spille fodbold, er meget velkomne i klubben, vi vil gerne have
flere spillere til alle hold.
Børn og unge der har lyst til at spille fodbold bedes henvende sig til
Preben Schack tlf. 20117338.
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Aktiviteter siden sidst

Sct Hans
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Adresseliste for Åsum Sogn
Kirkekontoret
Ellen Rasmussen
Mindelundsvej 110, 5240 Od. NØ
Tlf. 6610 9447
ELR@km.dk
Tirsdag, onsdag, torsdag
og fredag kl. 9 - 13.

Sognepræst, kirkebogsfører,
vielses– og begravelsesmyndighed
N. H. Ellekilde
Mindelundsvej 45, 5240 Od. NØ
Tlf. 6610 9343
NHE@km.dk
tirs. ons. fre. kl. 12 - 13, tors. 17 - 18

Graver: Jørgen Jensen
Tlf. 5134 5541
(ikke mandag)
aasumgraveren@gmail.com

Sognepræst
Lise Marie Ranum
Træffes i sognehuset
Mindelundsvej 110 efter aftale
Tlf. 2916 6013
LMR@km.dk

Regnskabsfører: Ingrid Olesen
Hyldegårdsvej 23, 5240 Od. NØ
Ingrid43@jubii.dk

Menighedsrådsformand:
Inge Burmølle
Staupudevej 10, 5240 Odense NØ
Tlf. 3066 0651
burmoellem@gmail.com

Organist: Hans Brehm
Egholmen 7, 5240 Od. NØ
Tlf. 2049 8532
HansBrehm42@gmail.com

Beboerforeningen
Formand
Alex Hold
Åsum Bygade 4, 5240 Odense NØ
AlexHold@live.dk
Tlf. 2222 2282

Beboerforeningens hjemmeside
www.aasumby.dk
Idrætsforeningen
Formand: Preben Schack
PrebenSchack@privat.dk
Ryttervejen 14, 5240 Od. NØ
Tlf. 6610 2423 , 2011 7338
Klubhuset tlf. 6610 5522

Bylauget
Oldermand
Mogens Burmølle
Staupudevej 10, Åsum
burmoellem@gmail.com
Tlf. 2136 6589

Åsum Sogns
Lokalhistoriske Arkiv
Poul Poulsen
Gartnervænget 17, Åsum
Tlf. 2174 6064
hogppoulsen@gmail.com
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Aktiviteter siden sidst

Petanque
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