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Indkaldelse til generalforsamling.
Aasum Bylaug
Afholder ordinær generalforsamling
torsdag den 29. januar 2004, kl. 18.00 i Aasum Forsamlingshus.
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. 115,00.
Af hensyn til spisningen bedes forudbestilling foretaget senest
søndag den 18. januar 2004
til oldermanden Mogens Burmølle tlf. 66103309
eller til næstformanden Hans Jørgen Nielsen tlf. 66102036
Bestyrelsen

Selvom der er længe til, så kunne du jo allerede nu reservere
aftenen og tilmelde dig generalforsamlingen. Vi sidder klar
ved telefonen.
Nyt!!
Naturlegeplads i anlægget overfor kirken.
Naturfredningsforeningen har anket afgørelsen om etablering af
naturlegepladsen til fredningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet. Her ligger klagen til afgørelse, ifølge Ulf Løbner fra
Odense Kommunes Park og Vej afdeling. Jeg har spurgt, om det er
muligt at få at vide, hvor lang en ekspeditionstid de har. Hertil oplyser han, at det er hans erfaring, at der meget vel kan gå endog meget
lang tid. Han følger selvfølgelig op en gang i mellem. Det gør jeg
også overfor ham. Indtil der foreligger en afgørelse, vil de fældede
træstammer blive liggende i anlægget.
Mogens Burmølle

Præsterne har ordet

Der er noget i luften,
jeg véd ikke hvad,
som forår
og fødsel
og englesang.
Ære være Gud
i det højeste.
Og fred på jorden
til mennesker,
som Gud elsker.
De daler ned fra himlen
som hvide snefnug
og færdes iblandt os.
Pludselig
går der en engel
gennem stuen.
Jeg bliver opmærksom.
Jeg lytter
med åbne sanser,
med hjertet og sjælen.
Stille,
vent kun,
alt bliver nyt
i himlen
og på jorden.

Englen
fører mig udenfor.
På stjernetæpper
lyseblå
skal glade vi til kirke gå.
Halleluja!
Nu ser jeg det.
I denne nat
har Gud bøjet sig
dybt ned
over jorden.
Han har lagt
den lysende blå stjernehimmel
som et tæppe
på jorden.
Forunderligt smukt.
Varsomt og forsigtigt
træder jeg ud
på stjernetæppet.
Stjernerne lyser
og skælver.
Jeg går og går
i det tindrende
tykke bløde mørke.
Englen viser vej.
Med ét er vi der.
Perspektivet udvides.

Jeg træder ind
i et rum,
som hvælver sig
uendeligt.
Der er engle og stjerner.
I midten
er
krybben.
Der lugter lunt
af dyr
og friskt hø.
Gud
har lagt sin gudesøn
i krybben
som menneskebarn.
Alverdens
forskellige folk
står omkring
i tavs tilbedelse
og forundring.
Her er rum for alle.
Intet er for småt
eller mærkeligt.
For Gud
er alting muligt.
Her er kun storhed.
Herfra
emmer
en fred og glæde
uden lige.
Den glider ind
i mit jagede

og bange sind.
Jeg bliver stille
og lille.
Mit hamrende hjerte
falder til ro.
Blodets brusen og banken
i tindingerne
lægger sig.
Jaget løsner
sit jerngreb
om min sjæl.
I føderummet
er der fred
og kun fred.
Lys uden skygge,
glæde uden grænser.
En betydning,
som giver mening
til nuet
og sammenhæng
med evigheden.
Et barn
spædt og skrøbeligt.
Og dog
udgår
al himlens og jordens
fylde
herfra.
I nat
er der født os
en frelser.

Roligt
fører englen mig
videre.
Krybben
står prentet
i mit indre
som en uudslettelig del
af mig selv.
Stjernetæpperne fortsætter.
Jeg går på dem
fyldt af glæde
og taknemmelighed.
Forunderligt og sært
at tænke på.
Jeg har set
det dejlige land.
Kigget ind i
en anden verden.
En vidunderlig verden
parallel med vores.
Guds
kærligheds rige.
Det
blander sig
med vores hverdag
og virkelighed.
Enhver,
som tror på det,
kan se det.
Frit
kan man gå
ind og ud.
Glæden følger med.

Den dybe fred,
når stumperne samles
til en helhed.
Vejen går gennem
fremmede egne.
Uvejsomme skræmmende
landskaber.
Ødelæggelsernes og smerternes
sted.
Jeg bliver bange
og mister fodfæste.
Men stemmen lyder
fra barnet i krybben:
Frygt ikke - tro kun!
Jeg fortsætter
på de lysende blå
stjernetæpper.
Vejen går gennem
nye egne,
skønne grønne oaser.
Tilgivelsens og kærlighedens
sted.
Jeg bliver glad
og fri.
Stemmen lyder
fra barnet i krybben:
Jeg er med dig
alle dage
indtil verdens ende!
Han følger mig
som en skygge.
Nu véd jeg det.

Det er Himlens vej,
som fører til livet.
Målet er Himlen,
men jorden er vejen.
Gud,
giv mig mod til
at gå den.
For enden er
den store port.
Vældig som en sten
i de dødes have.
Stemmen lyder
fra barnet i krybben:
Løft jer, I ældgamle porte!
På hans ord
bliver lyset
fuldstændigt.

O kom til os alle,
du højtidens drot,
om lokken er gylden,
om håret er gråt!
Udbred dine hænder,
mens lysene brænder,
og skænk os din fred,
thi evig, ja evig er glæden,
når du følger med.
Marianne Nørsøller.

Siden sidst i Aasum
Døbte i Aasum
17.08.03 Rasmus Lundblad Kjær Boe,
28.09.03
28.09.03
28.09.03
28.09.03
12.10.03
12.10.03
19.10.03

Staupudevej 7, Aasum,
Odense NØ
Kristoffer Riddersholm Kristensen, Damhusvej 101,
1.th., Odense C
Jakob Okkels Larsen,
Gremmeløkke,
Byholmvej 7, Ejby
Matilde Albers Buhl,
Muslingevej 40, Seden
Strandby, Odense NØ
Katrine Albers Buhl,
Muslingevej 40, Seden
Strandby, Odense NØ
Malthe Bergholdt Nielsen,
Fichstræde 1, Aasum,
Odense NØ
Molly Josefine Rasmussen,
Poppelhaven 23, Seden
Syd, Odense NØ
Noa Bredskov,
Holevvej 7, Marslev

Døde og bisatte i Aasum
31.08.03 Magda Emilie Christiansen

Nyt fra Menighedsrådet.
Tirsdagscafé d. 4.11.03 kl. 14.30
Arne Petersen, Aasum fortæller om, hvad der inspirerer ham som
kunstmaler. Arne Petersen er kendt for de fleste, som har haft skolesøgende børn på Seden Skole, hvor Arne har virket som lærer,
specielt i fagene formning og biologi igennem snart mange år. Arne
har sammen med sin kone Lis valgt at bosætte sig i Aasum. En
spændende og inspirerende eftermiddag.
Tirsdagscafé d. 4.12.03. kl. 14.30
Dette bliver årets sidste tirsdagscafé, hvor der som sædvanlig er juleafslutning med bankospil med ”julede” præmier, gløgg og æbleskiver. Seden-Aasum kirkekor har lovet at kigge forbi og synge et potpourri med julens sange. En hyggelig og afslappende eftermiddag.
Tirsdagscafé d. 6.01.04 kl. 14.30
Folkeliv og overtro, et foredrag med Willy Klüver, kendt fra
Hjemstavnsgården i Gummerup og TV 2 Fyn. Willy Klüver causerer over emnerne samtidig med at han spiller på harmonika og synger viser. Der er lagt op til en festlig eftermiddag i det mørke januar.
Julekoncert i Aasum Kirke søndag d. 7.12.03 kl. 15.00
Den traditionelle julekoncert i Aasum Kirke 2. søndag i advent byder i år på deltagelse af Telekoret og operasanger ved Det kgl.
Teater, Ole Hedegård. Desuden medvirker vores organist Hans
Brehm samt spejderne fra Seden med Luciaoptog under ledelse af
Hjørdis Poulsen.
Efter koncerten er menighedsrådet vært ved et glas gløgg i Rytterskolen.

Gudstjenester i Seden og Aasum
November

Søndag den 2.
Alle helgens dag
Søndag den 9.
21. s. e. trinitatis
Søndag den 16.
22. s. e. trinitatis
Søndag den 23.
Sidste søndag
i kirkeåret
Onsdag den 26.

Seden kl. 19.00
NHE
Seden kl. 10.30
MN
Seden, kirkebil til
Aasum
Seden kl. 11.00
MN

Aasum kl. 16.30
NHE
Aasum kl. 9.00
MN
Aasum kl. 9.00
LBM
Aasum, kirkebil til
Seden

Aasum kl. 16.30
MN
Fyraftensgudstjeneste
Søndag den 30.
Seden kl. 11.00
Aasum kl. 9.30
1. s. i advent
NHE
NHE
Efter gudstjenesten kl. 11.00 er Seden Menighedsråd vært ved en
julefrokost i Kirkehuset.

December

Seden - ingen

Søndag den 7.
2. s. i advent

Seden, kirkebil til
Aasum

Søndag den 14.
3. s. i advent

Seden kl. 11.00
MN
Kirkekaffe
Seden kl. 9.30
NHE
Med konfirmander
Seden kl. 14.00
kl. 15.15
NHE

Søndag den 21.
4. s. i advent
Onsdag den 24.
Juleaften

Aasum kl. 15.00
NHE
Julekoncert
Aasum, kirkebil til
Seden
Aasum kl. 11.00
NHE
Aasum kl. 16.30
NHE

Gudstjenester i Seden og Aasum
December, fortsat
Torsdag den 25.
Juledag
Fredag den 26.
2. juledag
Søndag den 28.
Julesøndag

Januar 2004

Torsdag den 1.
Nytårsdag
Søndag den 4.
Hellig 3 Konger
Søndag den 11.
1. s. e. H. 3 K.
Søndag den 18.
2. s. e. H 3 K.
Søndag den 25.
3. s. e. H. 3 K.

Februar

Søndag den 1.
S. s. e. H. 3 K.

NHE
MN
LBM

Seden kl. 11.00
MN
Seden kl. 11.00
NHE
Seden, kirkebil til
Aasum

Aasum kl. 9.30
MN
Aasum, kirkebil til
Seden
Aasum kl. 15.00

Seden kl. 16.00
NHE
Seden kl. 11.00
NHE
Kirkekaffe
Seden kl. 9.30
MN
Seden kl. 11.00
NHE
Seden kl. 9.30
NHE

Aasum kl. 11.00
NHE
Aasum kl. 9.30
NHE

Seden kl. 11.00
MN
Familiegudstjeneste
+ kirkekaffe

Aasum kl. 9.30
MN

Nils Holger Ellekilde
Marianne Nørsøller
Lene Bischoff-Mikkelsen

Aasum kl. 11.00
MN
Aasum kl. 9.30
NHE
Aasum kl. 11.00
NHE

Så er efteråret over os og der er rim på græsset om morgenen. Vanterne skal findes frem fra gemmerne, hvis man hører til de friske, der bevæger sig ud tidligt på morgenstunden. Dette nummer af Sognebladet dækker tre måneder,
heriblandt december. Det føles alligevel for tidligt at ønske
God jul, så Beboerforeningen vil håbe at se mange til de
kommende arrangementer, så der bliver mulighed for at ønske hinanden en god jul og et godt nytår.
I det seneste nummer skrev vi, at vi håbede på at legepladsen snart kunne blive en realitet. Det kan vi vist godt skyde
en hvid pind efter, idet Naturfredningsforeningen har anket
det sidste grønne lys. Så indtil videre ligger anlægget og
gror til !!

Dilettant 2004? Forårsfest?
I flere år har der været tradition for dilettantforestilling som hovedingrediens ved en forårsfest i Aasum. Desværre kan ingen af de tidligere instruktører påtage sig instruktørhvervet i år, og spørgsmålet er
derfor:
Hvad gør vi? Styregruppen bag de tidligere dilettantfester har valgt
at indkalde alle gode kræfter til et fællesmøde søndag d. 23. november kl. 16.00 i Rytterskolen. Har du en god idé til, hvordan vi
får en forestilling på benene eller har du gjort dig tanker om et nyt
koncept for en forårsfest for byen, så mød op. Skal vi fusionere med
dilettantkræfterne i nabosognet Marslev eller kaste os ud i en kabaret? Ud over denne opfordring til alle om at komme til mødet med
gode idéer, vil formændene for landsbyens foreninger og forsam-

Sogneaftner

November:
Tirsdag d. 11. kl. 19.30

Lysbilleder fra Australien.
At leve er at rejse , sagde H.C. Andersen, og i dag er det blevet muligt at komme langt omkring. Landbrugslærer Daniel Jepsen kommer og fortæller om sin spændende rejse til Australien og viser sine
lysbilleder. Alle er velkomne. Kaffebord à 20.kr.
Januar:
Tirsdag d. 20. kl.19.00.
Familievejleder Lola Jensen
holder foredrag om den moderne børnefamilie. ”Hvad er et godt
barneliv” kunne være en titel, men det er blot et spørgsmål af mange, der vil blive belyst i hendes oplæg. Lola Jensen er landskendt for
at give os stof til eftertanke på en humoristisk måde. Vi håber, med
dette foredrag også at få de unge familier til at møde op.
Kaffebord à 20.kr.

Indkaldelse af trafikudvalget.
Odense Kommune, Park- og vejafdelingen er nu kommet med et
forslag til et møde. Det vil blive afholdt i uge 47 eller 49 med deltagelse af Ole Svendsen, Fyns Amt samt Henrik Lumholdt og Troels
Andersen fra Odense Kommune.
De enkelte medlemmer af trafikudvalget vil blive indbudt direkte.

Har du hørt …….. ?

Hovedbrud
Af de indkomne løsninger var der desværre ingen, der
havde alle 17 svar rigtige. Én familie havde indsendt
16 rigtige svar, og med denne præstation er de udråbt
til vindere af forrige blads konkurrence. Vi ønsker Joan og Gert samt Ann-Mari og John tillykke. Redaktionen kvitterer med en flaske vin.

Muuhhlivis er der mange,
der roser Sognebladet, men
jeg kan ikke lide det, for de
annoncerer med salg af
kvarte og halve okser!!

ÅSUM BYGADE 13 • 5240 ODENSE NØ
TLE. 66 10 22 42 • FAX 66 10 36 40

Åsum Tømmerforretning
Staupudevej 16 - 5240 Odense NØ
Tlf. 66 10 17 38 Mobil 40 27 45 08

HARDY CLAUSEN
Murermester

BROLANDVEJ 46
5320 AGEDRUP
TELF.: 66 10 87 39
BILTELF.: 30 66 22 18
Alt murerarbejde udføres

LUNDEN 10 · AASUM · 5320 AGEDRUP
Tlf. 66 10 92 00 · Fax. 66 10 76 94

Aktivitetskalender for Aasum sogn
November
02.-11.

søndag

16.30

04.-11.

tirsdag

14.30

05.-11.
09.-11.
11.-11.
16.-11.
23.-11.

onsdag
søndag
tirsdag
søndag
søndag

19.00
9.00
19.30
9.00
11.00
16.00

26.-11.
30.-11.

onsdag
søndag

16.30
9.30

Gudstjeneste (MN)
Allehelgens Dag
Tirsdagscafé foredrag v/ Arne
Pedersen
Idrætsforeningens andespil
Gudstjeneste (MN)
Sogneaften med Daniel Jepsen
Gudstjeneste (LBM)
Gudstjeneste, kirkebil til Seden
Møde i Rytterskolen om dilettant/forårsfest 2004
Fyraftensgudstjeneste (MN)
Gudstjeneste (NHE)

December
02.-12.
04.-12.

tirsdag
torsdag

19.00
14.30

07.-12.
14.-12.
21.-12.

søndag
søndag
søndag

15.00
11.00
11.00

Idrætsforeningens andespil
”Tirdagscafé” med juleafslutning
og bankospil
Julekoncert (NHE)
Gudstjeneste, kirkebil til Seden
Gudstjeneste (NHE)

Forsidebillede: Efterår ved engen vest for byen.

Aktivitetskalender for Aasum sogn

24.-12.
25.-12
26.-12.
28.-12.

onsdag
torsdag
fredag
søndag

16.30
9.30
11.00
15.00

Juleaftensgudstjeneste (NHE)
Gudstjeneste (MN)
Gudstjeneste, kirkebil til Seden
Gudstjeneste

Januar
01.-01.
04.-01
06.-01

torsdag
søndag
tirsdag

11.00
9.30
14.30

11.-01.
18.-01.

søndag
søndag

11.00
9.30

20.-01
25.-01.
29.-01

tirsdag
søndag
torsdag

19.00
11.00
18.00

Gudstjeneste (NHE)
Gudstjeneste (NHE)
Tirsdagscafé foredrag v/
Willy Klüver.
Gudstjeneste (MN)
Gudstjeneste (NHE)
Sidste tilmelding til Bylaugsmøde
Sogneaften med Lola Jensen
Gudstjeneste (NHE)
Bylaugets generalforsamling

Februar
01.-02

søndag

9.30

Ta´ ud og hæng op

Gudstjeneste (MN)

AL VOGNMANDSKØRSEL

Samt al slags arbejde med rendegraver
og minigraver m/u hydraulikhammer udføres
Kranbil 8-75 T/M kran m/u grab
3-4 akslet lastbiler m/u kærre Sættevogn
Affaldscontainer 3-20 m3
Salg af al slags grus, sten, muldjord, strandsand, flis, knust beton, pig-/brosten m.v.

Ring 65 95 13 00
Mobil 40 40 03 73
www.raagelund.dk

SNEDKERIET
V/ FLEMING RASMUSSEN

ALT I BYG OG INVENTAR
Fraugde Kærbyvej 35
Tlf. 65 95 26 26
Mobil 23 30 39 37
SMEDEJERN
Låger - Gelændere
Trapper - Lamper
Porte - Møbler

Ejlskovsgade 20 5000 Odense C
Tlf. 66 14 29 68
www.ahproduktion.dk

OKSEKØD SÆLGES
Oksekød i halve eller kvarte dyr,
slagtet og udskåret efter eget ønske
Nærmere oplysninger

Tlf. 66 10 21 11
Hanne & Viggo Føns

66 10 24 00

Åsum Forsamlingshus
Selskabslokaler / Diner Trans
Trans--portable
Tlf . : 66102329 / 70205485

Tlf.
65 95 14 96
Privat 65 95 11 96
Fax. 65 95 21 90

EL-FIRMAET
KAY CHRISTENSEN

v/ Preben V. Christensen

RågelundKødgeder

PRØV
Gedekød
* Grillpølser
Viva Sternsdorf
Rågelundsgyden 11

65952800 / 65951300
www.raagelund.dk/viva

Livin
Vi sælger vin, cognac, portvin,
champagne, gaveæsker,
egne etiketter og tilbehør
www.livin.dk

Torben Bentsen
Rågelundsgyden 1
5240 Odense NØ
Tlf.nr.: 65-951180

Portræt af det tidligere frysehus
og dets bestyrere.
Af Sinnet Bunde

I dag er det naturligt for de fleste at have en fryser i køkkenet eller
bryggerset. Det giver mulighed for storkøb og letter den daglige husholdning meget. Vi kan knap nok huske, at det har været anderledes,
eller vi har måske ikke oplevet tiden før skabsfryserens indtog i alle
hjem.
Men der var engang, hvor spørgsmålet om frysemulighed var et fællesanliggende, og hvor ethvert sogn med respekt for sig selv havde
mindst et frysehus.
I Aasum var det dog ikke helt sådan, for her har der aldrig ligget
et frysehus synligt i landskabet. Her gemte Frysehuset, eller Fryseboxen, som det hed i daglig tale, sig inde i mejeriet på toppen af bakken på vej ud af byen mod Bullerup (nu malerfirmaet Chrisiong.).
Det blev oprettet lige efter krigen og virkede frem til 1966. Via en
dør fra mejeriet gård kom man ind i selve Fryseboxen, et -18 graders
koldt rum med fine træhylder fra gulv til loft. 150 små emaljeskilte
viste, hvor hver enkelt familie kunne lægge deres frysevarer.
Det krævede en bestyrer at holde styr på alle pakkerne og sikre at
den rigtige flæskesteg blev udleveret til rette ejermand. Specielt omkring påske og jul var der travlhed i Fryseboxen, for det var tiden for
slagtning. Grise, ænder, høns og ind i mellem en ko blev til små brune pakker med nummer på i de mange hjem i Aasum, og så var det
af sted til Fryseboxen for at få varerne skrevet ind i en bog, for derefter at finde plads til dem på hylden.
I de første mange år var det Sigurd, der til daglig var 1. mejerist på
mejeriet, der stod for dette arbejde, men senere overtog hans kone
Grethe opgaven.

Hun holdt åbent hver dag mellem klokken 14 og 15, så det var med
at huske at få hentet sine ting, så man ikke skulle ulejlige hende uden
for åbningstiden. Når ens arbejdsplads er -18 grader, er det klart, at
man må pakke sig godt ind. Selv på varme sommerdage tog Grethe
til Fryseboxen iført stor uldtrøje, frakke, skisokker i træskoene, tørklæde om hovedet og tykke vanter.

Mens jeg sidder og taler med Grethe på en varm flot septemberdag
griner hun højt. ”Jeg så herrens ud, og min datter var meget flov
over mig. Når vi engang imellem kom til fest i forsamlingshuset
kunne folk slet ikke kende mig i mit fine tøj”.
Grethe er nu blevet 91 år og bor stadig i det hus, hvor hun og Sigurd flyttede ind i 1941 (Snedkerstræde 5). Parret havde mødt hinanden på Svindinge mejeri på Sjælland, hvor Sigurd var mejerist, og
Grethe var i huset. Grethe var kun 18 år, da hun besluttede sig for
at flytte med Sigurd til Fyn, men der skulle gå 11 år som kærester,
før de kunne blive gift og sammen flytte til Aasum. ”De første 8 år
boede vi til leje i huset her, men så fik vi mulighed for at købe det,
og jeg kan huske, at vi betalte 25.000 kroner for det”.

Bag driften af Fryseboxen stod en forening med bestyrelse. Den
første formand for bestyrelsen var Hans Christiansen fra Rågelund.
Senere blev Ejnar Schack formand og da Fryseboxen blev lukket i
1966 var det Mogens Walther, der var formand. Hver familie betalte
en årlig leje for boxen og det var formændenes arbejde at stå for
økonomi og regnskab.

På den sidste arbejdsdag for Grethe var hendes søn med for at tage
billeder af en nu svunden tid. I dagens anledning havde Grethe valgt
at lade al sit varme tøj blive hjemme, så hvordan hun faktisk så ud i
arbejdstøjet kan nogen måske erindre, mens vi andre må tænke os til
det.

Aasum sogn og Seden Skole

Ved Harald Jensen; tidligere skoleinspektør Seden Skole.
Som det vil være en del af bladets læsere bekendt, blev Rytterskolen nedlagt som hovedskole i Aasum i 1959, og forskolen i 1968.
I forbindelse hermed blev børnene overført til Seden Skole, og denne har siden været distriktsskole for Aasum-området.
Vi har boet i Aasum i 33 år, og jeg har været leder på Seden
Skole i 27 år. Når jeg ser tilbage på den forløbne tid, kan jeg konstatere, at skolen har undergået store forandringer. Da jeg tiltrådte i
1976, havde vi netop fået en ny folkeskolelov, der afløste folkeskoleloven af 1958. Den vigtigste forandring var nok, at realeksamen
blev afskaffet og overbygningsforløbet blev fælles for 8.-10. klasse.
Folkeskoleloven har i de efterfølgende år været igennem større
eller mindre forandringer – senest i 1995 og 2002 med kraftige revideringer. - Naturligt nok, for folkeskolen skal være et spejl af samfundet og være gearet til de forandringer, der sker her. Der har altid
været debat om folkeskolen og dens arbejde – og godt er det. Man
skal se kritisk - men også konstruktivt – på det arbejde, der bliver
udført.
Skolen skal helst kunne give eleverne en viden, en ballast til at
træde ud i samfundet som produktive medborgere om 10-15 år. Det
er en vanskelig opgave at vurdere, hvilke kvalifikationer, der er behov for til den tid.
Men det går galt, hvis man tror, man alene kan klare sig med
reproducerende viden. Derfor tager statsministeren fejl, når han
plæderer for paratviden og påstår, at det faglige er tilsidesat i folkeskolen. Han taler direkte mod bedre vidende.
Jeg ved, at vi ud fra de givne muligheder har forsøgt at bibringe børnene så stor faglig viden som muligt samtidig med, at vi har
prøvet at styrke børnenes kreative evner og børnenes fantasi, alt ud
fra de muligheder og ressourcer, der er tildelt.

Forældrene fra Aasum har altid været levende interesseret i
deres børns skolegang og deltaget aktivt i skolens liv. Det har blandt
andet medført, at området altid har haft en ”overrepræsentering” i
skolenævn og skolebestyrelser. - Et tegn på engagement og medleven i skolens liv.
En af de ting, der med rette har optaget forældrene igennem
årene, er de trafikale forhold for skolebørnene, der skal til Seden
Skole. Elever fra børnehaveklasse til 6. klasse bliver kørt med skolebus, mens de ældste elever må klare sig selv.
Skiftende skolebestyrelser har gentagne gange sammen med
beboerforeningen gjort opmærksom på den farlige skolevej og peget
på, at den mest rigtige løsning er en etablering af en cykelsti til Seden og Bullerup. Indtil nu har der været afslag på grund af økonomi.
Personligt er jeg af den opfattelse, at vejen er særdeles farlig
også for de større børn, og jeg har det forfængelige håb, at der findes en løsning i forbindelse med etablering af ”Ring III.”
Den 1. september valgte jeg at gå på pension, og jeg har den glæde
at kunne se tilbage på et arbejdsliv med stor glæde. Det har været
berigende, krævende, men aldrig kedeligt, og jeg vil gerne benytte
lejligheden til at sige tak til elever og forældre fra området for et
godt samarbejde igennem mange år.

Fotograf:
Heine Sand Kristensen

Den nye skoleinspektør
siger goddag
Kære læsere.
Som ny inspektør på Seden Skole vil jeg gerne
præsentere mig for de læsere, som modtager
dette sogneblad.
Mit navn er Carsten Høyer, 51 år og jeg kommer fra Dalum i Odenses sydvestlige bydel. Jeg
er gift med Ingrid, og vi har tre børn på henholdsvis 27, 24 og 15 år.

Fotograf:
Heine Sand Kristensen

I min lærergerning har jeg prøvet lidt af hvert:
Da jeg blev færdig som lærer i 1982, fik jeg job på Bellingeskolen i
Bellinge, hvor jeg var i 9 år.
Året før Bellingeskolen lukkede i 1992, blev jeg lærer på Humlehaveskolen i Vollsmose, hvor jeg var i 6. år.
Jeg ville prøve nye udfordringer og blev skoleleder på Døgninstitutionen, Seden Enggård, et socialt opholdssted for psykosociale unge
mellem 14 – 18 år, som ligger i Seden By.
Efter at have været skoleleder her i tre år, savnede jeg ”livet” i en
almindelig folkeskole og fik en stilling som inspektør på Rolfsted
Skole i Årslev Kommune. Det var en mindre skole med 120 elever
fordelt på bh. kl. – 9.kl.
Her havde jeg tre gode og lærerige år på en god skole med gode
medarbejdere, børn og forældre; men skolen havde desværre svært
ved at opretholde et tilpas stort elevgrundlag, og der er nu udsigter
til, at skolen bliver reduceret til en fødeskole med bh.kl. – 6.kl.
Da stillingen som inspektør på Seden Skole blev ledig, måtte jeg søge den, idet jeg altid har haft et særligt ”kærlighedsforhold” både til
skolen og til Seden By.

Min kone, Ingrid kommer fra Seden, og jeg har i en periode fra
1977 haft tilknytning til blandt andet Seden Ungdomsklub, som
klubmedarbejder, Fjordager Idræts Forening som volleyballspiller,
Seden Skole som lærervikar og nu Seden Skole som inspektør.
Det er et stort ønske, der nu er gået i opfyldelse for mig.
Mandag den 1. sep. 2003 startede jeg mit arbejde som inspektør på
Seden Skole, og fredag den 5. sep. 2003 blev jeg officielt indsat.
Denne fredag blev en festdag på skolen.
Skolens elever og lærere mødte op en dejlig, solrig fredag morgen i
den lille skolegård, hvor Dannebrog gik til tops til sangen: “ I Østen
stiger solen op”, - der var børn der viftede med flag, og jeg fik lejlighed til at hilse på dem alle fra toppen af rutsjebanen.
Herefter blev jeg indbudt til fælles optræden i skolens pauserum,
hvor hele indskolingen lavede musikalsk underholdning for mig, og
det var et flot skue.
Senere på formiddagen var jeg den gode giver af sodavand til alle
elever, så jeg var rundt i klasserne fra 4.kl. - 9.kl. og dele ud og få en
kort snak, - noget skolen havde arrangeret, og det blev jeg selvfølgelig meget populær på.
Klokken 12.00 startede den officielle del af indsættelsen i skolens
centralrum.
Her var mødt en masse rare mennesker op for at fortsætte dagens
festligheder.
Der blev sunget, givet gaver, holdt gode taler, spist og hygget til
langt ud på eftermiddagen.
Jo, - det var en dejlig og varm velkomst at få.
Nu er hverdagen for alvor startet, og jeg har taget “arbejdshandskerne” på.
Jeg ved, at der stilles store forventninger til mit arbejde, både fra andre; men også fra mig selv.

Der er mange nye ting, som jeg skal sætte mig ind i, - nye arbejdsopgaver skal løses, og jeg ved, at Harald Jensen er et meget vellidt, respekteret, dygtigt og humoristisk menneske, som jeg nu skal afløse.
Jeg vil gøre mit bedste for, i samarbejde med medarbejderne på skolen, at løfte de opgaver og tage de udfordringer op, som er indbefattet i det at drive en virksomhed som Seden Skole.
Gode værdier, - gode traditioner, - gode fysiske rammer og et godt
personale, har alt sammen været vigtige ingredienser i det at drive en
god skole, og jeg skal gøre mit til, at Seden Skole vedbliver med at
være en god skole, både fagligt og socialt, og hvor elever og personale har lyst til at komme og deltage aktivt i arbejdet med fælles mål
og udvikling.
Hip, Hip, Hurra, for Seden Skole!
Samtidig vil jeg ønske Harald Jensen alt godt fremover og håbe, at
han vil nyde sit otium sammen med familien.
Venlig hilsen
Carsten Høyer
Skoleinspektør

Aasum Idrætsforening
Nyt fra trænerne.
I skrivende stund vides det ikke, om Aasum IF's fodboldafdeling er
tilbage i serie 2 efter et år i serie 3. Muligheden for oprykningskampe er tilstede før sidste turneringsrunde.
Til gengæld er det givet, at klubbens serie 4-hold rykker ned i serie
5. Men uanset det og uanset resultatet af den sidste serie 3-kamp, så
har sæsonen 2003 været en succes.
Og selvom vi selvfølgelig i hele sæsonen for førsteholdets vedkommende er gået efter at vinde hver kamp og rykke en række op, så vil
det faktisk passe trænerteamet fint at få endnu et år i serie 3.
Seniorafdelingen består af mange meget unge spillere, og de er næppe endnu modne til serie 2. Men det kommer. Det er vi ikke i tvivl
om. Og derfor glæder vi os som trænere til at tage endnu et år med
holdet.
Hvornår vi starter op på sæsonen 2004 er endnu ikke helt fastlagt.
Men skulle der i området være seniorspillere, der har lyst til at bakke
op om den lokale klub, så kan de blot henvende sig til en af os trænere.
Vi har også i 2004 pizza/schnitzel-turnering til træning, hvor spillerne vinder gavekort til spiserestauranter, og mon ikke også det bliver
muligt at gentage succesen med et ophold for to på Ry Parkhotel
for forårets bedste spiller.
Har du lyst til at være med - så kontakt trænerne:
Hasse Frimodt, 21 92 27 09
Bo Frimodt

23 31 38 01.

eller

Fodbold.
Fodboldsæsonen udendørs er nu slut for året 2003, og for førsteholdet blev det en spændende afslutning. Aasum tabte den afgørende
kamp om oprykning til serie 2 til Røde Stjerne med resultatet 1 – 7.
Vi siger tillykke til Røde Stjerne, som så rykker op.
Vi prøver igen til næste år, for vi har mange gode spilere.
Klubbens 2. hold rykker ned i serie 5, de har desværre haft mange
afbud til kampene.
Vi siger tak til vores dygtige trænerduo, Bo og Hasse Frimodt, som
er klar igen i 2004.
Gymnastik.
Gymnastikken for motionsdamer i forsamlingshuset har tilslutning af
36 damer, som er glade for den gode motionsgymnastik under Jytte
Storms ledelse.
Badminton
Alle timer er nu besat og bruges til god motion.
Lancier
Lancierholdet har plads til flere dansere. Der er god mulighed for at
lære det, selv om man ikke har prøvet det før. Så mød op og få en
god aften med dans og hyggeligt samvær. Der danses hver 14. dag.
Første gang i november er den 6.
Andespil før mortensaften
Aasum Idrætsforening afholder andespil i klubhuset onsdag den 5.
november kl. 19.00.
Julespil
Aasum Idrætsforening afholder andespil i klubhuset tirsdag den 2.
december kl. 19.00.
Preben Schack

Af Ib Holdt

Herremandens drab

For mange, mange år siden red herremanden fra Hindemae med
følge til Odense gennem Aasum. Ved broen over Odense Å red han
en bonde over ende, fordi han ikke rask nok kom væk.
Aasumbønderne gik til hovning på Hindemae, og der var ikke det
bedste forhold mellem dem og herremanden i forvejen, men dette
blev dråben, der fik bægeret til at flyde over.
Byens 16 gårdmænd sammensvor sig om at slå ham ihjel. Da han
kom fra Odense passede de ham op og ihjelslog ham med deres leer. Alle 16 huggede til ham for at være lige gode om det.
Han blev så forhugget, at bygvællingen rendte ham ud af maven, så
frisk som han havde fået den i Odense.
Det kom de Aasumbønder dyrt at stå. Alle 16 blev halshugget på
Kokkebanken på den anden side af Odense Å.
Ovennævnte er taget fra æresbogen til Evald Tang Kristensen i
1923. Ref. Ved Svend Frederiksen i Fynsk Hjemstavn bind 1 i 1930.
Den giver sig ud for at være et sagn.
I Broby Johansens bog ”Med Broby på Nord– og Midt-Fyn” står
der, at hændelsen med de 16 halshuggede skulle være indtruffet den
9. september 1598, men denne dato har ikke kunnet bekræftes fra
andre kilder.
Historien er fundet i arkiverne af Ib Holdt, og han vil til fremtidige
numre af Sognebladet levere historier og sagn fra Aasum Sogns
historie.

Adresseliste for Aasum Sogn
Kirkekontoret
Birthe Røndrup Hansen
Mindelundsvej 110
Tlf. 66 10 94 47
Tirsdag, torsdag og
fredag kl. 9-13.

Sognepræst
N. H. Ellekilde
Mindelundsvej 45
Tlf. 66 10 93 43
Tirs., ons., fre. kl. 12-13
tors. 17-18

Hjælpepræst
Marianne Nørsøller
Fynshovedvej 322
Tlf. 65 34 11 63
Træffes efter aftale.

Graver
Poul Erik Isaksen
Tlf. 66 10 49 79
Mobil 51 34 55 41
kl. 11.30 - 12.30 undt. man.

Menighedsrådet
Formand
Hanne Bergholdt Jensen
Slagenvej 1, Aasum
Tlf. 66 10 28 69

Organist
Hans Brehm
Egeholmen 7
Tlf. 66 10 74 42

Beboerforeningen
Formand
Sinnet Bunde
Karetmagerstræde 10
Tlf. 66 10 67 98

Bylauget
Oldermand
Mogens Burmølle
Staupudevej 10
Tlf. 66 10 33 09

Forsamlingshusets bestyrelse
Formand
Henning Larsen
Gartnervænget 4
Tlf. 66 10 23 84

Idrætsforeningen
Formand
Preben Schack
Ryttervejen 14
Tlf. 66 10 24 23
Klubhuset tlf. 66 10 55 22

Forsamlingshuset
Ryttervejen 19
Tlf. 66 10 23 29

Stemningsbilleder fra naturvandring med Thomas Nielsen
september 2003

Redaktionen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.

