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Præsterne har ordet

TRO OG ADFÆRD

Nej, man behøver ikke at tro på undere og mirakler, for at
kunne kalde sig kristen i dag. Vi lever i en anden tid med et
andet verdensbillede og med en anden forståelse af tilvæ-
relsen, end den vi møder i bibelen. Kristendommen i dag er

blevet en adfærdsreligion mere end en trosreligion.

En mand sagde for nyligt til mig, at han globalt set var glad
for at være kristen med kristendommens lære om toleran-
ce, om næstekærlighed og barmhjertighed. Forsigtigt prø-

vede jeg at tale om frelseslæren i den kristne tro, og om be-
tydningen af Jesu død på korset. Det afviste han pure og
sagde, at han hverken var jøde eller levede for 2000 år si-
den, og de bibelske begreber om offer og soning og syn-
dernes forladelse sagde ham ikke et suk. For han gjorde

vel nøjagtig det samme som de fleste andre. Prøvede at få
det bedst mulige ud af sit liv med de evner og muligheder,
han havde fået, og med et rimeligt hensyn til andre menne-

sker.

Og hvad angår det jeg kaldte frelseslære, så var Gud vel
ikke så fattig, at han gjorde forskel på et barn af hinduforæl-
dre i Bangladesh og et barn født af kristne i Danmark. Men
tolerance, næstekærlighed og barmhjertighed, det kunne

han forstå og have et forhold til.



Der hvor kærligheden konstituerer et ægteskab, der ser man kærlig-
hedens styrke i ægteskabets sammenhold, i den fælles tillid og tryg-
hed, i kammeratskabet mellem de to. Adfærden fortæller om to
menneskers kærlighed langt mere en nogen filosofisk gennemgang
af, hvad kærlighed er. Og med den kristne tro er det på samme må-
de. Kristendom er ikke blindt at tro på alle de gamle skrifter og for-
tællinger, eller at kunne levere en elegant begrundelse for alle de
gamle dogmer. Kristendommen er vores adfærd. At man respekte-
rer og agter sit medmenneske, at man er parat til at hjælpe, støtte og
forstå.
I Jakobsbrevet i Det Nye Testamente behandles problemstillingen. I
kapitel 2 vers 15 og frem hedder det:

 Hvis en broder eller søster ikke har tøj at tage på og
mangler det daglige brød, og en af Jer siger til dem: ”Gå bort med
fred, og sørg for at klæde Jer varmt på og spise godt”, men ikke gi-
ver dem, hvad legemet har brug for, hvad nytter det så? Sådan er det
også med troen i sig selv. Uden gerninger er den død!
Så vidt apostlen Jakob. Og derfor må i en moderne forståelse en-
hver form for klosterliv, meditation, retræte og anden fjernen sig fra
dagligdagen og dens krav, være en forflygtigelse af tilværelsen og en
flugt fra troens krav. Som kapitlet afsluttes: For en tro uden gernin-
ger er ligeså død, som et legeme uden åndedræt! Således er kristen-
dommen blevet en adfærdsreligion, og det er ikke så ringe endda.

 Nils Holger Ellekilde



KONFIRMATIONSDATOER
SEDEN OG AASUM SOGNE

For de næste 5 år er datoerne som følger:
2005

A-klassen: St. Bededag den 22. april kl. 10.00
B-klassen: Søndag den 24. april kl. 10.00
C-klassen: Søndag den 1. maj kl. 10.00
2006

A-klassen: St. Bededag den 12. maj kl. 10.00
B-klassen: Søndag den 7. maj kl. 10.00
C-klassen: Søndag den 14. maj kl. 10.00
2007

A-klassen: St. Bededag den 4. maj kl. 10.00
B-klassen: Søndag den 6. maj kl. 10.00
C-klassen: Søndag den 13. maj kl. 10.00
2008

A-klassen: St. Bededag den 18. april kl. 10.00
B-klassen: Søndag den 20. april kl. 10.00
C-klassen: Søndag den 27. april kl. 10.00
2009

A-klassen: St. Bededag den 8. maj kl.10.00
B-klassen: Søndag den 10. maj kl. 10.00
C-klassen: Søndag den 26. april kl. 10.00

Klasserne er alle på Seden Skole. Udensogns børn, som går i disse
klasser er velkomne både til undervisning og til konfirmation i vore
to kirke.
Der arrangeres velkomstaftener i præstegården efter sommerferien,
og den egentlige tilmelding foregår på disse aftener.
Mulige konfirmander fra sognenes øvrige skoler og ungdomsinstitu-
tioner bedes tilmeldt kirkekontoret direkte.
Hvis den tildelte dato er ubekvem på grund af anden konfirmation i
familien, kan enkelte omflytninger arrangeres, men kun efter aftale
med sognepræsten.



Gudstjenester i Seden og Aasum

Februar

Søndag den 8. Seden  kl. 9.30 Aasum  kl. 11.00
Septuagesima NHE NHE
Onsdag den 11. Seden - ingen Aasum  kl. 16.30

MN
Fyraftensgudstjeneste

Søndag den 15. Seden  kl. 11.00 Aasum, kirkebil til
Seksagesima MN Seden
Søndag den 22. Seden  kl. 11.00 Aasum  kl. 14.00
Fastelavn NHE NHE

Fastelavnsgudstjeneste
Søndag den 29. Seden  kl.  9.30 Aasum  kl. 11.00
1. s. i fasten MN MN

Marts

Søndag den 7. Seden  kl. 11.00 Aasum kl. 15.00
2. s. i fasten NHE NHE

Kirkekaffe Jægergudstjeneste
Søndag den 14. Seden kl.  9.30 Aasum  kl. 11.00
3. s. i fasten NHE NHE
Søndag den 21. Seden, kirkebil til Aasum kl. 15.00
Midfaste Aasum MN

Forårskoncert
Søndag den 28. Seden  kl.  9.30 Aasum kl.  11.00
Mariæ Bebudelse NHE NHE



Gudstjenester i Seden og Aasum

April

Søndag den 4. Seden  kl. 11.00 Aasum kl.  9.30
Palmesøndag NHE NHE

Kirkekaffe

NHE Nils Holger Ellekilde
MN Marianne Nørsøller

Siden sidst i Aasum

Døbte i Aasum

26.10.03. Oliver Skov Larsen, Borsvinget 23 R
Agedrup

09.11.03. Karoline Baden Pilegaard, Staupudevej 5
Odense NØ

30.11.03. Mie Juliane Moustgaard Jensen, Åsum Bygade 4 st.th
Odense NØ

30.11.03. Irian Rajic, Poppelhaven 102
Odense NØ

21.12.03. Ellen Hansine Hauge Trydeman, Nørregade 3
8382 Hinnerup

Døde og bisatte i Aasum

29.12.03. Petra Sofie Rasmussen

30.12.03. Thorkild Viggo Christiansen



Nyt fra Menighedsrådet.

Aasum Menighedsråd vil gerne ønske alle et rigtig godt nytår.

Aktiviteterne i Tirsdagscafé’en fortsætter til og med marts. Første
tirsdag i april måned ligger i påskeugen, derfor har vi valgt at springe
den over.
Vi vil gerne bede jer om allerede nu at reservere tirsdag d.18.05.
kl. 13.00 til vores årlige udflugt. Der vil følge nærmere program i
næste nummer af Aasum Sogneblad.

Tirsdagscafé d. 03.02. kl.14.30  Holger Mejlbjerg holder fore-
drag om dronning Caroline Mathilde.
Tiden omkring Christian d.7., hans dronning og Struense har altid
været inspirerende for forfattere.  Mange kender P.O. Engquists
”Livlægens besøg”. Nu vil den dramatiske historie om de tre også
blive genstand for filmatisering, og måske er det en ide, atter at fri-
ske sit kendskab til disse ulykkelige  skæbner op. Kaffebord à 20 kr.

Tirsdagscafé d. 02.03. kl.14.30. ”Fynske forårsfornemmelser”
et causeri i tekst, toner og fortælling med Frede Madsen.
Foråret så sagte kommer og de første spæde forårsbebudere er alle-
rede piblet op, så mon ikke der er yderligere forår at hente ved den-
ne eftermiddag. Kaffebord á 20 kr.

Forårskoncert i Aasum Kirke søndag d. 21.03. kl.15.00
Program offentliggøres i dagspressen i forbindelse med koncerten.

I lighed med sidste år bliver der fællesspisning af medbragt mad og
drikke i Aasum Rytterskole efter gudstjenesten, skærtorsdag d.
08.04. sidst på eftermiddagen. Det nøjagtige tidspunkt bekendt-
gøres i næste nummer af Aasum Sogneblad. Reserver allerede nu
datoen. Menighedsrådet er vært ved en kop kaffe efter spisningen.



Aasum Forsamlingshus:

Foreningen Aasum Forsamlingshus (den selvejende institution Aa-
sum Forsamlingshus), som alle matrikelejere i Aasum gamle sogn er
medlemmer/ejere af, afholder ordinær generalforsamling:

Tirsdag den 30. marts 2004, kl. 19.00,
i forsamlingshuset,

Ryttervejen 19.

Bestyrelsen opfordrer alle til at møde op for at markerer en interesse
i, at vi fortsat har et forsamlingssted i Aasum.
Til orientering for nye beboere skal vi oplyse, at selve driften af hu-
set er og har altid været forpagtet ud. For tiden til Rene Dyrhauge.

Med venlig hilsen
bestyrelsen v/ formand Henning Larsen.



Oplevelser og minder under besættelsen,
1940-45, samt befrielsen 4-5.maj 1945.

Ved Hans Erik Hansen, Staupudevej 8.

 For nogle år siden henvendte min søn Car-
sten sig til mig. Han ville høre, om jeg kendte en person, der kunne
fortælle om sine oplevelser under besættelsen og befrielsen. Jeg
tænkte, at den opgave kunne jeg da sikkert selv klare og gik derfor i
gang med at støve gamle aviser og bøger frem fra dengang. Ikke
mindst hukommelsen blev støvet af og lagt i blød, det er trods alt
mange år siden.
Jeg vil begynde med tiden efter, at Politiet d. 19. september 1944
blev sat ud af spillet af tyskerne. Mange undgik dog tilfangetagelse
og gik under jorden, men mange blev interneret og siden sendt til
tyske koncentrationslejre, hvor mange omkom under frygtelige for-
hold. Heldigvis blev mange reddet af svenske Røde Kors og kom
hjem via Sverige.
Under den politiløse periode optrappedes ulovlighederne. For ek-
sempel troede folk, de kunne optræde som sortbørshandlere på
åben gade. Jeg husker tydeligt engang, at det blev for meget for nog-
le maskinarbejdere hos Thrige, der tog affære og gav sådanne sort-
børshandlere en gang tørre tæsk. Det hjalp en tid!
Ligesom der var mangel på lov og orden, var der også mangel på
mange livsnødvendigheder. Jeg arbejdede i min fars købmandsfor-
retning dengang (på hjørnet af Staupudevej og Væverstræde, red.)
og kan tydeligt huske, hvor sløjt det stod til med alle dagligvarer;
rationering var der stort set på alle varer. Det var ikke så få ratione-
ringsmærker, der blev modtaget og talt op i forretningerne dengang.
Tobakken var et kapitel for sig under krigen. Jeg husker, hvor fryg-
telig en stank, der bredte sig i stuerne, når der blev røget dansk to-
bak, det var lige meget om det var cigaretter eller pibe. Cerutterne
var også sløje, i mange tilfælde med to lag papir som dækblade.
Utroligt ikke flere holdt op med at ryge, når kvaliteten var så ringe.



Mange eksperimenterede med egne blandinger af dansk tobak, så
galt var der nogle, der fandt på, at komme tobakken i en blikdåse og
derefter grave den ned i møddingen. Den skulle fermenteres hed det
sig, med et fint ord, ingen forstod betydningen heraf.

Det er Hans Erik Hansen næsten midt i billedet med hjelm.

 På grund af flere overfald på personer, samt tyverier og andre ulov-
ligheder, blev der i efteråret og vinteren 1944-45 taget initiativ til
oprettelse af private vagtværn. Også i Aasum havde vi sådan et. Der
var overvældende tilslutning blandt byens borgere, da der blev holdt
møde om oprettelsen af et vagtværn. Det var organiseret sådan, at vi
var fire personer på vagt af gangen. Vi gik to og to sammen, første
hold fra kl. 22 til 24 og andet hold fra 24 til 02.
En begivenhed husker jeg særlig godt, da den indtraf på min fød-
selsdag d. 17. januar 1945. Ikke langt fra mit hjem havde vi en grus-
grav, hvor ejeren var begyndt at sælge grus til en påbegyndt flyve-
plads i Holev ved Marslev. Det var tyskerne, der var i gang med at
anlægge flyvepladsen, foruden den i Beldringe. Vi havde meget tra-
fik med tunge køretøjer på grund af grussalget. Det fik en brat ende,
da initiativrige personer satte ild til motorhuset, hvorfra optrækket
af tipvogne foregik. Jeg var lokal brandmand den gang og blev væk-
ket af Falck på grund af branden. Da jeg kom frem, brændte det hel-
digvis så godt i motorhuset, at der ikke var noget at stille op!
Vi efterslukkede hjemme hos mig med en fødselsdagsøl!



Brev til Aasums beboere omdelt i slutningen af 1944 omhandlende
mulighederne for at rekvirere det private vagtværn i tilfælde af ind-
brud, overfald eller lignende.





               Aktivitetskalender for Aasum sogn

Februar

01.-02. søndag   9.30 Gudstjeneste (MN)
03.-02. tirsdag 14.30 Tirsdagscafé, foredrag v/ Holger

Mejlbjerg
08.-02. søndag 11.00 Gudstjeneste (NHE)
11.-02. onsdag 16.30 Fyraftensgudstjeneste (MN)
15.-02. søndag 11.00 Gudstjeneste, kirkebil til Seden
21.-02. lørdag 13.00 Fodboldsæsonen starter
22.-02. søndag 14.00 Fastelavnsgudstjeneste (NHE)

15.00 Tøndeslagning ved Rytterskolen
24.-02. tirsdag 19.00 Sogneaften i kirken v/ Lars

Thor kild Bjørn
29.-02. søndag 11.00 Gudstjeneste (MN)

Marts

02.-03. tirsdag 14.30 Tirsdagscafé, foredrag v/ Frede
Madsen

03.-03. onsdag 19.30 Generalforsamling i Aasum Sogns
Beboerforening

07.-03. søndag 15.00 Jægergudstjeneste (NHE)
10.-03. onsdag 19.00 Generalforsamling i Aasum

Idrætsforening

Forsidebillede: Vinterudsigt fra Rågelund, foto v/Lene Bjørn



Aktivitetskalender for Aasum sogn

11.-03. torsdag 19.30 Sogneaften v/ Erland Porsmose
14.-03. søndag 11.00 Gudstjeneste (NHE)
21.-03. søndag 15.00 Forårskoncert i kirken (MN)
22.-03. mandag Sidste tilmeldingsfrist til forårsfest
27.-03. lørdag 18.30 Forårsfest i forsamlingshuset
28.-03. søndag 11.00 Gudstjeneste (NHE)
30.-03. tirsdag 19.00 Generalforsamling i Foreningen

Aasum Forsamlingshus

April

04.-04. søndag 9.30 Gudstjeneste (NHE)
08.-04. torsdag Gudstjeneste m. efterfølgende

 fællesspisning i Rytterskolen

NHE   Nils Holger Ellekilde
MN      Marianne Nørsøller

Ta´ ud og hæng op

Alle arrangementer er omtalt
andetsteds i bladet



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, strand-
       sand, flis, knust beton, pig-/brosten m.v.

OKSEKØD SÆLGES

Oksekød i halve eller kvarte dyr,
slagtet og udskåret efter eget ønske.

Nærmere oplysninger
Tlf. 66 10 21 11
Hanne & Viggo Føns

Ring 65 95 13 00
Mobil 40 40 03 73

www.raagelund.dk

Fraugde Kærbyvej  35
Tlf. 65 95 26 26

Mobil  23 30 39 37

SNEDKERIET
V/ FLEMING RASMUSSEN

ALT I BYG OG INVENTAR



66 10 24 00

v/ Preben V. Christensen

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

EL-FIRMAET
KAY CHRISTENSEN

Åsum ForsamlingshusÅsum ForsamlingshusÅsum Forsamlingshus
Selskabslokaler / Diner TransSelskabslokaler / Diner TransSelskabslokaler / Diner Trans---portableportableportable

 Tlf . :  66102329 / 70205485 Tlf . :  66102329 / 70205485 Tlf . :  66102329 / 70205485

Livin
Vi sælger vin, cognac, portvin,

champagne, gaveæsker,
egne etiketter og tilbehør

Torben Bentsen
Rågelundsgyden 1
5240 Odense NØ

          Tlf.nr.: 65-951180

Orkideér sælges
Stort udvalg i tropiske orkideér
        Pattamas Orkidé Hus
          Gartnervænget 27 Aasum Od. NØ
      Åbent fre. 10.00-18.00 Samt lør. 10.00-16.00
   Desuden åben efter aftale ring og hør om vi er hjemme.
                   Tlf. 63 10 58 85



Forårsfest d. 27. marts kl. 18.30
i Aasum Forsamlingshus.

I flere år har der været tradition for dilettantforestilling som hoved-
ingrediens ved en forårsfest i Aasum. Desværre kan dette ikke lade
sig gøre i år, men kreative kræfter i byen kan alligevel byde velkom-
men til

Aasum Forårsfest
’En fest med afbrydelser’

Med udgangspunkt i en stor flot buffet vil vi blive underholdt af
musikalske indslag, sjove konkurrencer og små festlige sketchs.
Skuespiller Per Lykke vil binde det hele sammen, så vi kan se frem
til en hyggelig og underholdende aften.

Prisen vil være 130.00 kr. inkl. buffet.
Børn under 12 år ½ pris.
Tilmelding senest mandag d. 22. marts til:
Inge Burmølle, tlf. 66 10 33 09 eller
Sinnet Bunde, tlf.. 66 10 67 98

Velkommen til alle,
nye som gamle aasumboere,

samt gæster.



SOGNEAFTENER

Februar:

Tirsdag d. 24.02. kl.19.00
Ingemann-aften med Lars Thorkild Bjørn i Aasum Kirke.
De fleste kender Lars Thorkild Bjørn fra hans dejlige Grundtvig-
aften sidste vinter. Han er nu tilbage igen, denne gang med endnu et
fantastisk foredrag i toner, billeder og fortælling om salmedigteren
B.S. Ingemanns liv.
Der bliver vist lysbilleder i kirken, og der vil blive lejlighed til under-
vejs at synge med på Ingemanns dejlige salmer. Rygtet vil vide, at
Ingemann-foredraget er om muligt bedre, end det om Grundtvig.
Der er adgang for alle og gratis kaffe i pausen.
Bemærk: Foredraget foregår i selve kirken.

Marts:

Torsdag d. 11.03. kl.19.30
Johannes Larsen aften med museumsinspektør Erland
Porsmose.
Porsmose, der er inspektør ved Johannes Larsen Museet i Kerte-
minde fortæller om Johs. Larsens liv som kunstner og menneske. Få
indblik i manden bag de mange kendte tegninger, billeder og illu-
strationer.
Foredraget holdes i Rytterskolen.
Alle er velkomne - kaffebord à 20 kr.



NYT  FRA TRAFIKUDVALGET
v/ Poul Poulsen.

Torsdag d. 20.11.2003 mødtes det lokale trafikudvalg med
repræsentanter fra Fyns Amt og Odense Kommune.

Fyns Amt gav en status for etableringen af Ring 3. Der er
en væsentlig ændring i forhold til den oprindelige plan:  Rå-
gelundvej føres over Ring 3 via en vejbro, og forbindes der-

for ikke til Gartnervænget. Bygning af broen vil begynde i
år.

Efter orienteringen om Ring 3 var der en livlig debat angå-
ende lokaltrafikken under og efter etableringen af den nye
vej. Der blev ikke besluttet noget, men kommunens repræ-
sentanter lovede at komme med et udspil vedrørende trafik-

dæmpning i løbet af foråret.

Den nye til-

kørselsvej til Ring 3 nord





Generalforsamling onsdag d. 3. marts 2004
 kl. 19.30 i Idrætsforeningens klubhus.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Aasum Sogns
Beboerforening med flg. dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskab for 2003.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag. (Forslag skal være for

manden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen)
6. Valg.

På valg er to bestyrelsesmedlemmer:
Helge Nielsen (genopstiller ikke)
Sinnet Bunde (genopstiller)
To suppleanter: Hanne Trydemann

Bente Knudsen
To revisorer: Alex Hold

Inger Reitz
En revisorsuppleant: Per Lind Thomsen

7. Eventuelt.

Alle er velkomne, og bestyrelsen opfordrer nye såvel som gamle
medlemmer til at komme og give deres ønsker for det kommende
arbejde tilkende. Efter generalforsamlingen vil foreningen være vært
ved et mindre traktement.

Vi skal skynde os til generalforsamling



Portræt af  en gård i Aasum.

Af  Sinnet Bunde

Den 25. september var flere aasumboere til auktion ved auktionsfir-
maet på Grønløkkevej. En stor del af indboet fra en af Aasums tra-
ditionsrige gårde – Brejngård – var under hammeren. Brejngård lig-
ger på hjørnet af Åsum Bygade og Rævegyden.
Selv om jeg synes, at auktioner, gamle møbler og varia er spænden-
de, var det mere en oplevelse af tristhed og vemod, der fyldte mig
den dag.
Lige siden jeg flyttede til Aasum, har jeg haft en forkærlighed for
gården Brejngård. Haven, gårdspladsen, stuehuset, de mange små
tilbygninger og hønsehuset – alt meget velholdt – passede til mit
indre billede af en stor flot gård.
Efter at gården i foråret 2003 blev tom, drev min nysgerrighed mig
til at se nærmere på udlængerne. Her herskede sirlig orden overalt;
gamle aviser lå fint bundtet til brug i fyret, optændingsbrændet var
fordelt i bunker efter størrelse, hjemmegjorte trillebøre stod i række
i udhusene og værkstederne indeholdt mange tegn på, at gårdens
tidligere beboere havde levet ud fra ønsket om selvforsyning og
genbrug. Her var olmerdug i lange baner, udstyr til biavl og værk-
sted til reparation af den gamle knallert og gårdens andre små ma-
skiner. Haven var stadig præget af de karakteristiske lave buksbom-
hække og fine opsatser. Gårdens tidligere beboere lærte jeg aldrig at
kende, hvilket heller ikke ret mange andre i Aasum gjorde. Familien
holdt sig for sig selv og blandede sig ikke meget i landsbyens liv.

 Valdemar og Marie Nielsen overtog gården, der er fra 1866, efter
hans forældre Rasmus og Maren, i starten af 19-hundrede tallet.
Gårdens navn Brejngård blev i hverdagen ikke brugt af folk i Aa-
sum, der bedst kender den som Valdemars gård.



Valdemar og Marie fik 5 børn; Anna, Cathrine, Inger, Jørgen og
Poul. Ingen af børnene blev nogensinde gift eller stiftede familie, og
efter at forældrene døde, Marie i 1954 og Valdemar i 1964, overtog
Jørgen og Poul gården og drev den og hjemmet med hjælp af deres
søster Inger. Det var således kun Anna og Cathrine, der flyttede
hjemmefra. Inger var godt nok på et tidspunkt i England, men blev
”hentet hjem”, da hendes mor døde.
I 2000 døde Jørgen og sidste vinter flyttede Inger ind på  plejehjem-
met Østerhøj i Vollsmose. Da Poul døde i foråret 2003, blev gården
tom.

Brejngaard set fra Åsum Bygade



 Den dag indboet blev solgt på auktion, skiftede smukke egetræs-
langborde, dragkister, 3-fløjede klædeskabe, tallerkenrækker, kakkel-
ovne og gammelt hjemmevævet linned ejermænd. Selv den gamle
moppe var under hammeren. Der skal nok blive passet godt på tin-
gene, men et traditionsrigt hjem gennem flere generationer blev
splittet, og det var nok det, jeg oplevede som vemodigt.

 Da gårdens jord er beliggende, så den bliver involveret i placerin-
gen af Ring 3, valgte Fyns Amt at overtage gården, da den blev sat
til salg. Overtagelsen fandt sted 1. januar 2004. Der ligger endnu ik-
ke planer for, hvordan gården fremover skal få nyt liv, hvorimod
jorden er planlagt til at skulle indgå i ”mageskifte” for at afbøde
ulemperne ved Ring 3´s placering for andre landmænd.

Vi må håbe, at Amtet kan leve op til de tidligere beboeres evner til
at vedligeholde gården og sikre, at et lille stykke kulturhistorie re-
spekteres.



Aasum Idrætsforening

Sæsonstart

Så er det tiden for starten af den nye fodboldsæson 2004 under le-
delse af Bo og Hasse Frimodt.

Vi mødes til en gang let træning på Aasum Sportsplads

lørdag den 21. februar 2004 kl. 13.00

Efter træningen får vi en kop kaffe og snakker om den kommende
sæson.

Der trænes fremover tirsdag og torsdag kl. 18.30

Preben Schack

Indkaldelse til generalforsamling

Aasum Idrætsforening afholder ordinær generalforsamling i klubhu-
set

onsdag den 10. marts 2004 kl. 19.00

Dagsorden iflg. lovene

Bestyrelsen



Adresseliste for Aasum Sogn

Kirkekontoret Sognepræst
Ellen Rasmussen N. H. Ellekilde
Mindelundsvej 110 Mindelundsvej 45
Tlf. 66 10 94 47 Tlf. 66 10 93 43
Tirsdag, torsdag og Tirs., ons., fre. kl. 12-13
fredag kl. 9-13. tors. 17-18

Hjælpepræst Graver
Marianne Nørsøller Poul Erik Isaksen
Fynshovedvej 322 Tlf. 66 10 49 79
Tlf. 65 34 11 63 Mobil 51 34 55 41
Træffes efter aftale. kl. 11.30 - 12.30 undt. man.

Menighedsrådet Organist
Formand Hans Brehm
Hanne Bergholdt Jensen Egeholmen 7
Slagenvej 1, Aasum Tlf. 66 10 74 42
Tlf. 66 10 28 69

Beboerforeningen Bylauget
Formand Oldermand
Sinnet Bunde Mogens Burmølle
Karetmagerstræde 10 Staupudevej 10
Tlf. 66 10 67 98 Tlf. 66 10 33 09

Forsamlingshusets bestyrelse Idrætsforeningen
Formand Formand
Henning Larsen Preben Schack
Gartnervænget 4 Ryttervejen 14
Tlf. 66 10 23 84 Tlf. 66 10 24 23

Klubhuset  tlf. 66 10 55 22

Forsamlingshuset
Ryttervejen 19
Tlf. 66 10 23 29



Gårdspladsen på Brejngaard
sommeren 2003


