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Præsterne har ordet
Midt i byen
ligger den
badet i solskin.
Sognets ældste
og største
hus.
Det
røde tag.
En
hvid
pegefinger
mod himlen.
Den
tunge
sorte dør
knirker.
Her er
tyst og stille
som
nyfalden sne.
Rummet
hvælver sig
i hvidhed
som himmelbuen.
Vidunderligt
smukt.
Tømt for krav
og jag.
Solen
glitrer gennem
ruden
ind på væggen.

Skyggerne
og dunkelheden
jages på flugt.
Lysets engel
går med glans
gennem himmelporte.
Væggene
emmer af
ånd og sandhed
gennem tusind år.
Lyden af
dåbsvandet.
Ryggene,
knælende,
lyttende
til det
forunderlige
og
ufattelige:
Dine synder er forladt!
De sørgendes
tunge skridt.
De bøjede nakker,
når de bar
deres døde
ud
til graven.
Orglets
højtidsbrus.

Tonerne,
svævende
gennem rummet
på lette vinger
opad,
opad.
Duen
kredser over
prædikestolen.
Sangen
fra
de gamle:
Kærligheds
og sandheds
ånd,
jords og himmels
hjertebånd,
knytter du alene.
Sollyset
tænder
lysene
på alteret.
Ordene
når
mit splittede sind.
Kærligheden,
hjertegløden,
stærkere var her
end døden.
De foldede hænder.
En bøn.
Den ældste:
Herre Kristus,
forbarm dig over mig!

Eller:
Herre, bær mit suk
og skrig,
som din bøn
til Himmerig!
Der går
et suk
gennem rummet.
Som
en forårsvind.
Helligånd,
Guds åndedræt.
Kærlighedens ånd,
som knytter
hjertebåndet
mellem
Guds evighed
og
vores sårbarhed.
Guds
usynlige nærvær,
som tænder
pinsegløden
i vore hjerter.
Her
er hellig grund.
Livets mening
lyder
fra vor skabers
egen mund.
Her er
ensomhed
umulig.

Her
er helligt rum
for fællesskab,
samhørighed
og medleven.
Enhed,
helhed
og fred.
Glæden
begynder
at boble.
Boblerne
stiger og stiger.
Brister
i latter.
Glæden
vil ud
og stiger
mod himlen.
Fader, tak
for liv
og ånde!
Tak
for kærlighedens
røde
hjerteglød.
Tak
for du rejser dit folk
af døde,
så din gerning
bliver gjort.
Tak
for du kommer
os i møde.

Dit rige
bliver stort.
Alt af nåde.
Udenfor
letter duerne
fra torvet.
Bøgen
står lysegrøn.
Hvide anemoner.
Det er pinse nu.
Marianne Nørsøller
præst

Gudstjenester i Seden og Aasum
April
Søndag den 4.
Palmesøndag
Torsdag den 8.
Skærtorsdag
Fredag den 9.
Langfredag
Søndag den 11.
Påskedag
Mandag den 12.
2. Påskedag
Søndag den 18.
1. s.e. påske
Søndag den 25.
2. s.e. påske

Seden
NHE
Seden
NHE
Seden
MN
Seden
NHE
Seden
MN
Seden
MN
Seden
NHE

kl. 11.00
kl. 19.00
kl. 9.30
kl. 11.00
kl. 10.30
kl. 9.00
kl. 10.30

Maj

Søndag den 2.
3. s.e. påske
Fredag den 7.
Bededag
Søndag den 9.
4. s.e. påske
Søndag den 16.
5. s.e. påske

Seden kl. 10.00
NHE
Konfirmation
Seden kl. 9.00
LBM

Aasum kl. 9.30
NHE
Aasum kl. 17.00
NHE
Aasum kl. 11.00
MN
Aasum kl. 9.30
NHE
Aasum, kirkebil til
Seden
Aasum kl. 10.30
MN
Aasum kl. 9.00
NHE
Aasum kl. 10.00
MN
Konfirmation
Aasum kl. 10.00
NHE
Konfirmation

Aasum, kirkebil til
Seden

Gudstjenester i Seden og Aasum
Maj, fortsat
Torsdag den 20.
Kr. Himmelfart
Søndag den 23.
6. s.e. påske
Søndag den 30.
Pinsedag
Mandag den 31.
2. pinsedag

Seden kl. 10.30
NHE
Kirkekaffe
Seden kl. 9.00
NHE
Seden kl. 11.00
MN
Seden kl. 10.30
NHE

Aasum kl. 9.00
NHE

Seden, kirkebil til
Aasum
Seden kl. 10.30
NHE

Aasum kl. 9.00

Aasum kl. 10.30
NHE
Aasum kl. 9.30
MN
Aasum, kirkebil til
Seden

Juni
Søndag den 6.
Trinitatis
Søndag den 13.
1. s.e. trinitatis

NHE
MN
LBM

Nils Holger Ellekilde
Marianne Nørsøller
Lene Bischoff-Mikkelsen

Aasum kl. 9.00
NHE

Nyt fra Menighedsrådet.
Vinteren er slut, og Skt. Peter har smidt den varme sten i vandet for
længe siden. Menighedsrådet slutter sæsonen med et par gode forslag.
Viva Sternsdorf overtager midlertidigt formandsposten for menighedsrådet i Aasum grundet Hanne Bergholdt Jensens sygeorlov.
APRIL
Skærtorsdag, Gudstjeneste/Fællesspisning
Skærtorsdag den 8. april afholdes gudstjeneste kl. 17.00 ved Nils
Holger Ellekilde.
Umiddelbart bagefter er der fællesspisning i Rytterskolen, hvor man
selv medbringer mad og drikke. I år vil vi foreslå, at man tager en
ting med og sætter det på et ta´ selv bord, f. eks. leverpostej, rugbrød, en tærte eller ost.
Vi vil gerne gøre det nemt, så ingen bliver hjemme p.g.a. besværet.
Det er tredje år, vi spiser sammen Skærtorsdag. Det har været meget hyggeligt, og vi vil gerne gøre det til en tradition, så kom og vær
med.
Der vil blive låst op for Rytterskolen i god tid, så man kan sætte sin
mad der. Menighedsrådet er vært ved en kop kaffe og hjemmebagte
småkager efter spisningen.
MAJ
Sommerudflugt til Hofmannsgave.
Tirsdag den 18. maj kl. 13.00
Vi slutter som altid tirsdagscafeerne med en udflugt, og i år skal den
gå til stamhuset Hofmannsgave, som vi bl.a. stiftede bekendtskab
med, da Kaja Sørensen i september fortalte om ”De 3 søstre på
Hofmannsgave”.
Vi bliver vist rundt af en guide i den smukke nyrestaurerede hovedbygning og lejlighed til at se parken og museerne.

Derefter køres af kønne, små veje til Hotel Bogense kyst, hvor kaffen og lagkagen serveres med udsigt til Lillebælt.
Forventet hjemkomst mellem 17.30 og 18.00.
Alle er velkomne.
Tilmelding senest 11. maj til Viva Sternsdorf, tlf. 65952800.
Pris 50 kr.

Menighedsrådsmøder

Menighedsrådets møder er offentlige. Eventuelle forslag til dagsordenen skal tilsendes formanden senest en uge før møderne, som afholdes i Rytterskolen.
Menighedsrådsmøde onsdag d. 21. april kl. 19.00
Menighedsrådsmøde onsdag d. 19. maj kl. 19.00
Menighedsrådsmøde onsdag d. 16. juni kl. 19.00

Sogneaftener/arrangementer ved Seden Kirke
Torsdag den 15. april kl. 19.30: Storm P’s geniale univers………
Ved Peter Borberg
Borgerforening og menighedsråd
Sted: Seden Præstegård
Kaffebord
Torsdag den 27.maj kl. 14.00:
Pensionisteftermiddag ved Marianne Nørsøller
Sted: Seden Præstegård
Kaffebord
Ved en uheldig forglemmelse kom Seden Kirkes arrangementer ikke med i forrige udgave af Sognebladet. Undskyld!

Valg til Menighedsrådet i Aasum Sogn
- der er brug for dig ! Den 9. november 2004 er der valg til menighedsrådene i over 2000
sogne i Danmark – det gælder også Aasum sogn.
Derfor vil der blive afholdt opstillingsmøde i september, den nærmere dato offentliggøres senere.
Menighedsrådet ved Aasum Sogn består af 6 valgte medlemmer
samt sognets 2 præster. Vi afholder ca. et møde om måneden, dog
aldrig i juli måned.
Rådet vælger blandt sine medlemmer formand, næstformand, kontaktperson for de ansatte, aktivitetsudvalg, præstegårdsudvalg, økonomiudvalg , kasserer og kirkeværge, som fører tilsyn med pasning
af kirke og kirkegård, de to sidstnævnte behøver ikke være medlem
af rådet.
Menighedsrådets møder er offentlige, så alle er velkomne til at overvære vores møder, dog vil menighedsrådet kunne behandle visse
sager for lukkede døre.
Nogle af menighedsrådets hovedopgaver er:








at administrere Aasum kirke og kirkegård samt Rytteskolen og
”Degneenkesædet” - det er det lille stråtækte hus, som ligger
øst for kirken.
at udarbejde budgetter og regnskaber.
at ansætte og være arbejdsgiver for kirkesanger og graver.
at medvirke i samarbejde med Seden menighedsråd ved ansættelse af præstestillinger.
at deltage i beslutninger om tilrettelæggelse af gudstjenester
og andre kirkelige handlinger.
at deltage i beslutninger om tilrettelæggelse af engagementer
og møder for sognets beboere.

Menighedsrådet har et stort og spændende ansvar for at tage vare
på en kulturinstitution, der både er en moderne arbejdsplads og
samtidig har dybe rødder i Aasums historie. Et spændende arbejde,
som kræver stor ansvarlighed, da det er skatteyderpenge, som forvaltes, og derfor er det vigtigt for alle, hvordan disse prioriteres.
Der er i samfundet i øjeblikket meget fokus på vores folkekirke. Spørgsmål som:
- Stat/folkekirke – folkekirken og andre trossamfund – er kirken
nærværende og rummelig nok? – kan Aasum Sogn og Kirke overleve med det til tider ringe fremmøde ved gudstjenester om søndagen?

Alle spørgsmål, som du sikkert har en mening om Ved at blive medlem af menighedsrådet kan du få indflydelse på løsningen af disse.
Vær med til at præge det kirkelige arbejde i Aasum Sogn.

Alex Hold, menighedsrådsmedlem.

Døbte i Aasum

Siden sidst i Aasum

25.01.

Thea Gram Bredskov,

08.01.

Sofie Fyhn Hansen,

Munkebjergvej 94,
Odense M
Kochsgade 80, 2.tv.
Odense C

Til smilebåndet … og til eftertanken !!!
En lille by blev ramt af oversvømmelser. Medens vandet steg, kørte
den lokale politibetjent forbi en mand i et hus. Han stoppede og
sagde: ”Vandet kommer, kør med mig, så kommer vi i sikkerhed”.
Men manden sagde: ”Nej tak, Gud passer på mig”. Så kørte politimanden videre.
Vandet steg fortsat og manden måtte gå op på 1. sal. En mand kom
forbi i en båd og sagde: ”Hop ombord, så bringer jeg dig i sikkerhed”. Men manden takkede nej: ”Gud passer på mig - det går”.
Vandet steg igen og manden måtte kravle helt op på taget. En helikopter kom forbi og piloten råbte: ”Vi sænker en stige ned, så du
kan kravle op i sikkerhed”. Men manden svarede: ”Nej tak, Gud
passer på mig - der sker mig ikke noget.
Vandet steg op over mandens hus, han blev skyllet væk og druknede. Han kom i Himlen, hvor han mødte Gud. Forvirret spurgte han:
”Gud, jeg troede på dig, jeg troede du ville passe på mig, hvad skete
der?” Gud svarede: ”Jeg sendte en bil, en båd og en helikopter, hvad
mere vil du have?”

Portræt af en aasumbo,

Jytte Storm, gymnastikleder i Aasum.
Af Sinnet Bunde
Det var faktisk en fejl og med nogen uvilje, at Jytte Storm kom til
Fyn i sin tid.
Efter en opvækst i den lille by Tune ved Roskilde blev Jytte kontoruddannet i København, men da gymnastikken altid han været en
stor del af Jyttes liv, passede det hende fint, da hun fik arbejde på
Gerlev Idrætshøjskole. Her kunne hun både passe kontor og samtidig tage uddannelse indenfor gymnastikledelse. Hun fik jobbet, fordi
den tidligere kontordame havde fået nyt arbejde på Søhus Gartnerskole på Fyn. Men damen fortrød det nye job og vendte snuden
hjem til Sjælland. Lederen af Gerlev Idrætshøjskole lagde lidt pres
på Jytte for at få hende til at overtage jobbet på Fyn, og med en stor
portion skepsis i bagagen tog Jytte til Fyn for i det mindste at se på
sagen.
Det er efterhånden knap 40 år siden, og Jytte er her endnu.
Til et Venstrebal i Fyns Forsamlingshus mødte hun Ebbe og siden
1968 har de to drevet Gartneriet Storm på Gartnervænget. Jytte har
passet kontor og regnskab, og Ebbe har passet produktionen. For et
par år siden blev sønnen Søren og svigerdatteren Yvonne inddraget
i gartneriet, der nu er et anpartsselskab, og familien lægger således
op til et glidende generationsskifte til glæde for begge parter.

Med sig til Aasum tog Jytte heldigvis glæden for gymnastikken, og
hun har nu i snart 30 år ledet motionshold for damer i Aasum
Idrætsforening. Igennem alle disse år har der været forskellige gymnastikformer på tapetet, men det har altid været kroppen og den enkeltes velvære, der har stået i centrum for indholdet. ”Jeg har kun
nogle få sæsoner kørt et opvisningshold for Fjordager Idrætsforening, men det spændende for mig, er at hjælpe folk med at holde
sig smidige og i form. Opvisning har aldrig rigtig været mig.”
Efter flere års samarbejde med Per Gjeding fra Aktiv Form i Odense er Jytte kommet frem til den form for gymnastik som praktiseres
hver mandag aften i Forsamlingshuset. Her bliver et stort hold på
mellem 20 og 30 kvinder herset og lokket gennem en rigtig god
gang (kone)gymnastik, hvor Jytte altid selv er i spidsen for øvelserne. Mange yngre er godt misundelige på Jyttes styrke og udholdenhed, men den kommer heller ikke ud af den blå luft.
Udover holdet her i Aasum leder Jytte morgenhold under AOF i
Odense 3 gange om ugen. Derudover har hun et særligt hold for
helt unge piger med sociale problemer. ”Det kræver en særlig forståelse at tilrettelægge motion for unge, der ikke bryder sig om dem
selv og deres krop, f.eks. på baggrund af omsorgssvigt eller overgreb.”
Siden år 2000 har Jytte været selvstændig og arbejder udover gymnastikken med massage, hvor hun via afspænding og øvelser styrker
musklerne hos folk, der har tendens til skavanker eller direkte smerter.
I næste uge bliver Jytte 62 år, men har heldigvis ikke tanker om at gå
på hverken efterløn eller pension. Det er vi mange, der er glade for.
Vi vil mandag efter mandag ømme os og brokke os over for få
(ingen) pauser, men alligevel holde ud under mottoet:
Jyttes gymnastik er noget der dur,
bare se på hendes figur!!

Aktivitetskalender for Aasum sogn
April
03.-04
03.-04
04.-04.
07.-04
08.-04.

lørdag
lørdag
søndag
onsdag
torsdag

13.00
15.00
9.30
18.45
17.00

09.-04.
11.-04.
12.-04.
15.-04
15.-04.

fredag
søndag
mandag
torsdag
torsdag

11.00
9.30
10.30
18.30
19.30

16.-04
18.-04.
20.-04
21.-04
25.-04.
27.-04
29.-04

fredag
søndag
tirsdag
onsdag
søndag
tirsdag
torsdag

18.30
10.30
18.15
19.00
9.00
19.00
18.45

Fodboldkamp (serie 5)
Fodboldkamp (serie 3)
Gudstjeneste (NHE)
Fodboldkamp (Old Boys)
Gudstjeneste (NHE),
fællesspisning i Rytterskolen
Gudstjeneste (MN)
Gudstjeneste (NHE)
Gudstjeneste, kirkebil til Seden
Fodboldkamp (serie 5)
Sogneaften i Seden om Storm P’
geniale univers
Fodboldkamp (serie 3)
Gudstjeneste (MN)
Fodboldkamp (serie5)
Fodboldkamp (Old Boys)
Gudstjeneste (NHE)
Fodboldkamp (Superveteraner)
Fodboldkamp (serie 5)

Maj
01-05
02.-05.
05.-05
07.-05.
09.-05.
10.-05

lørdag
søndag
onsdag
fredag
søndag
mandag

15.00
10.00
19.00
10.00
18.45

Fodboldkamp (serie 3)
Konfirmation (MN)
Fodboldkamp (Old Boys)
Konfirmation (NHE)
Ingen gudstjeneste i Aasum
Fodboldkamp (serie 5)

Aktivitetskalender for Aasum sogn
11.-05
12.-05
14.-05
16.-05.
18.-05.
20.-05.
23.-05.
24.-05
25.-05
26.-05
30.-05.
31.-05.

tirsdag
onsdag
fredag
søndag
tirsdag
torsdag
søndag
mandag
tirsdag
onsdag
søndag
mandag

19.00
19.00
18.45
9.00
13.00
9.00
10.30
18.45
19.00
19.00
9.30
10.30

Fodboldkamp (Superveteraner)
Fodboldkamp (Old Boys)
Fodboldkamp (serie 3)
Gudstjeneste, kirkebil til Seden
Sommerudflugt til Hofmannsgave
Gudstjeneste (NHE)
Gudstjeneste (NHE)
Fodboldkamp (serie 5)
Fodboldkamp (Superveteraner)
Fodboldkamp (Old Boys)
Gudstjeneste (MN)
Gudstjeneste, kirkebil til Seden

Ta´ ud og hæng op
Alle arrangementer er omtalt
andetsteds i bladet

Referat af generalforsamling i Aasum Sogns Beboerforening,
onsdag d. 3. marts 2004.
Valg af dirigent.
Erik Rasmussen blev valgt.
Formanden beretning
Var koncentreret om foreningens aktiviteter i 2004, sognebladet
samt fremtidige planer om aktiviteter.
I samarbejde med menighedsrådet har Beboerforeningen stået for
vinterens sogneaftner. Det har været et alsidigt program, hvor store og små har haft mulighed for at deltage. Desværre er der ikke
mange, der møder op til sogneaftnerne, og det blev diskuteret, hvad
der kan gøres for at ændre på det. Skal vi være bedre til at ”trække”
hinanden med, eller er der simpelthen for mange arrangementer?
Til de andre arrangementer i årets løb, dilettant, petanque, sankthans
og fastelavn har der derimod været stor opbakning
Sognebladet kører fint. Redaktionen meddeler, at der ikke er mangel på stof. Indlæg er dog altid velkomne. Det er blevet besluttet at
købe en bærbar computer for at gøre redaktionsarbejdet mere mobilt.
Fremadrettet arbejdes der på at udvide petanqueturneringen med
fællesspisning, samt at arrangere en æblemostdag, hvor der kan laves
æblemost af årets æblehøst.
Endelig takkede Sinnet Helge for hans store arbejde i bestyrelsen
gennem mange år.

Poul Poulsen orienterede om trafikforholdene i Aasum. Odense
Kommune inviterede i sommers til stormøde i forsamlingshuset. Her
var 100 deltagere og en ivrig debat. Der blev nedsat et udvalg på 11
personer med forskellige interesser og adresser i Aasum Sogn. Se
Pouls omtale af trafikudvalgets arbejde side 22.
Regnskab for 2003.
Poul Poulsen gjorde rede for foreningens og Sognebladets regnskab.
Det er to adskilte budgetter, som begge blev godkendt.
Foreningen havde i 2003 en formue på 11.122,37 kr.
Sognebladet havde i 2003 en formue på 13.349,10 kr.
Fastsættelse af kontingent.
Den hidtidige kontingentpris på 75 kroner pr. medlem, 50 kroner for
pensionister, fastholdes.
Forslag.
Erik Rasmussen fremsatte forslag, om at der laves en ny aasumfilm.
Erik har kontakt til en gruppe professionelle, der gerne vil påtage sig
opgaven. De vil over et år følge byens liv og traditioner.
Udgifterne vil være begrænset til råfilm og redigering. Disse udgifter
kan søges dækket af forskellige fonde. Generalforsamlingen fandt
forslaget spændende. En ny aasumfilm vil således kunne have præmiere i halvtredsåret for den første sognefilm. Bestyrelsen arbejder videre med opgaven.
Valg.
Genvalg af bestyrelsesmedlem Sinnet Bunde.
Nyvalg af bestyrelsesmedlem Hjalmar Reitz.
Genvalg af suppleanterne Bente Knudsen og Hanne Trydeman.
Genvalg af revisor Inger Reitz.
Nyvalg af revisor Per Lind-Thomsen.
Nyvalg af revisorsuppleant Helge Nielsen.

NYT FRA TRAFIKUDVALGET
v/ Poul Poulsen.

Torsdag d. 26.2.2004
mødtes det lokale trafikudvalg med Troels Andersen fra Odense Kommune. Først orienterede
Troels Andersen om begrundelsen for at anvende skærvebelægning i
stedet for en mere støjsvag belægning, og det
er udelukkende et økonomisk spørgsmål. Derefter
snak om ulykkestal på

Aasum Sogneblad
Regnskab 2003
Driftsregnskab

Tilskud fra foreninger
Annoncer

Indtægter Udgifter

11500,00
15775,00

Trykkeri
Porto, inkl.. frimærker
Kontorartikler (software)
Gebyr
Vingave
Sum

15906,25
1555,40
1464,95
5,00
59,50
27275,00 18991,10

Årets overskud
Balance

8283,90
27275,00 27275,00.

Status pr. 31.12. 2003.
Formue pr. 1.1.2002
Overskud i 2003
Indestående på bankkonto
Formue pr. 31.12.2003

5065,20
8283,90

13349,10
13.349,10 13.349,10
13.349,10

Aasum Bylaug afholdt generalforsamling i Aasum Forsamlingshus
den 29/1-04. Der var flot deltagelse af 44 medlemmer.
Oldermandens beretning indeholdt bl.a. følgende:
Vedligeholdelse af arealerne:
Samarbejdet med Stadsgartneren er gået uden problemer, og arealerne er efter vor mening passet tilfredsstillende.
Trekanten ved Slagenvej:
Egene er i vækst. Klipning af græsset m.v. måtte jeg igen i år rykke
for. Det blev slået meget sent. Aftalt med Park og Vej at det skal
slås 3-4 gange om året.
Anlægget ved busholdepladsen:
3 bøge ved busskuret er topvisne. Overvåges i den kommende sæson.
Til erstatning for bøgene, der blev fældet d. 20. marts 2002, er der
plantet 9 små bøge i december måned. Buskene omkring busskuret
er også blevet ryddet. Der er blevet plantet 11 små bøge i hullet der
kom inde i anlægget efter orkanen i 1999. Samtidig er der blevet
ryddet op i diverse vækster på dette areal, som ikke hører hjemme i
anlægget. Der vil blive plantet 2 lidt større bøge ved busskuret til
foråret.

Det gamle Bystævne:
Står pænt. Hans Jørgen Nielsen har givet skulpturbænken/sneglene
en gang lindeolie. Han lover også i år at sørge for det, og samtidig
sponsorerer han den fornødne lindeolie. Tusind tak for det.
Bystævnet:
Stævnetræerne har det ikke alt for godt, men på trods af det tager
stævnet sig alligevel pænt ud. Det næste projekt må blive udskiftning af disse træer. Der vil dog, som jeg sagde sidste år, gå nogle år
endnu, inden det sker. Stadsgartneren bearbejdes løbende.
Bevoksning i bækken skal renses. Lille udgået elm ved smediebroen
skal fældes.
Anlægget overfor Kirken:
Lindealléerne i Væverstræde og Fichstræde klarer sig flot. Det er
rart, at der igen er kommet blade på træerne i alléerne. I Væverstræde skal der ryddes mellem allétræerne og lidt indenfor, så alléen
står frit.
Selvom naturlegepladsen endnu ikke er blevet til noget, boltrer børnene sig på de fældede stammer. Det er vort håb, at der snarest
kommer en afgørelse fra Naturankenævnet, så vi enten kan få etableret den længe ventede naturlegeplads, eller, hvis kendelsen går os
imod, få ryddet op. Jeg rykker jævnligt Park og vej, men ingen afgørelse endnu.
Bjerregaard fra Park og Vej har lovet at plante nogle nye piletræer
langs bækken i foråret, og så sætte en støttepæl ved, indtil de er
kommet godt i vækst. Det sagde jeg også sidste år, men Bjerregaard
har lovet, at det vil ske til foråret.
Aasumgaards Allé:
Alléen trives og tager sig flot ud.
Råger i anlæggene:
Vi fik et negativt svar fra Odense Kommune om bortskydning af
rågerne. Til alt held viste det sig senere, at rågerne ikke har slået sig
ned i anlæggene.

Valg:
Erik Jensen og Mogens Burmølle blev genvalgt, således at Bylaugets
udvalgsmedlemmer (bestyrelse) herefter består af disse 2, samt af
Søren Carlsen, Jan Knudsen og Hans Jørgen Nielsen. Udvalget har
valgt Mogens Burmølle til oldermand (formand) og Hans Jørgen
Nielsen til næstformand.
Svend Børge Lohmann Andersen og Harald Jensen blev genvalgt
som revisorer.
Regnskabet udviste et underskud på 1.200,68 kr. og formuen var
herefter 116.571,71 kr.
Mogens Burmølle
Oldermand

Har du hørt …….. ?
- at Odense, men i særdeleshed Aasum, får et helt nyt udflugtsmål ?
Efter planen bliver den nye projekt H. C. Andersen Skoven - verdens største ”papirklip”- indviet den 2. april 2005. Skoven bliver
anlagt på et areal mellem Aasum og Seden, øst for Odense Å med
hovedadgang fra Svendsagervej.
I disse trafiktider med debat om børnenes skolevej er dette måske
noget, der skal medtænkes, når de lange planer for trafikudviklingen
i Aasum skal udtænkes!
Skoven bliver udformet som et af H. C. Andersens papirklip, der
viser solen som et ansigt. Dette bliver plantet som åben egeskov,
hvor øjne, næse, mund og kinder bliver lysninger, kantet af klippede
lindetræer.

Interesserede firmaer, foreninger og privatpersoner kan for en pris
af 10.000 kr. blive sponsor for et egetræ. Henvendelse til :
Plant et træ, Lokalkomité for Odense, Otterup og Munkebo
Odense Slot
Nørregade 36 - 38
5000 Odense C.
eller på telefon 65 51 20 04 (Birgitte T. Andersen)

Oplevelser og minder under besættelsen,
1940-45, samt befrielsen 4-5.maj 1945.
Ved Hans Erik Hansen, Staupudevej 8.
Tiden gik, krigen ude i Europa gik ind i slutfasen, tyskerne var trængt i defensiven, både på østfronten og i vest.
Herhjemme optrappes kampen mod tyskerne overalt; sabotage mod
jernbaner, fabrikker og militære anlæg bliver hverdags begivenheder.
En dag tidligt på året i 1945 er jeg i butikken (fars købmandsbutik),
da jeg bliver stillet overfor spørgsmålet, om jeg vil indtræde i modstandsbevægelsens militære ventegrupper, der på det tidspunkt er
ved at blive opbygget. Ingen vidste jo hvordan krigsafslutningen
ville forme sig, så derfor dannede man militære grupper, der kunne
sættes ind, når tiden var moden.
Vedkommende der henvendte sig til mig fik et positivt svar, og i en
alder af 21 år var jeg glad for den tillid, man viste mig.
Første gang jeg mødte for at få lidt instruktion vedrørende de opgaver vi gik ind til, foregik selvfølgelig i al hemmelighed på den daværende gård ”Aabakke” på Åsumvej. En instruktør var mødt op
for at indprente os, at vi skulle være meget forsigtige med vore udtalelser om alt fremover, et forkert ord kunne få katastrofale følger
for mange mennesker. Desuden fik vi våbeninstruktion. Våben var
vi nu ikke så fremmede overfor, da vi havde en skytteforening i
landsbyen.
Da foråret nærmer sig, er vi spændte. Ved grænsen er der voldsomt
pres af tyske flygtninge, særlig fra det østlige Tyskland. Russerne
rykkede frem og englænderne stod tæt ved den danske grænse.
Hvem kommer først, russerne eller englænderne, det er en kamp
om timer, hvem der bliver vore befriere.
1. maj husker jeg tydeligt af to grunde. Vi var nogle unge mennesker, der tog ud til gården ”Grevelund” for at skyde til måls på en
majstang, hvor der var hængt en flaske op.

Tyskerne havde etableret vagt ved jernbanen tæt ved gården. Det
var tvangsudskrevne ungarer, der stod for bevogtningen, en opgave
de var alt andet end begejstrede for. Det kneb gevaldigt med at forstå hinanden, sprogvanskelighederne var store, men med fagter og
gebærder gik det nogenlunde. Geværerne, vi skød med, var det gode
danske gevær 89, som tyskerne havde stjålet fra det danske militær
d. 29. august 1943.
Hvem, der vandt skydekonkurrencen den dag, kan jeg ikke huske,
da det blev overskygget af den gode nyhed, at Hitler havde taget sit
eget liv i Berlin.
D. 3. maj overflyves Fyn af mange lavtgående tyske fly. Da de lander i Beldringe, viser det sig, at flyene er fyldt op med flygtninge. Vi
bliver således klar over, at krigens afslutning er nær.
D. 4. maj husker jeg, som var det i dag. Den startede i sorg og sluttede i overvældende glæde.
Sorgen skyldtes et dødsfald. En ung kvinde, som var født og opvokset i Aasum og som ofte kom i butikken, var død et par dage forinden og skulle begraves den dag. Min mor blev syg med et hjerteanfald, så meget tog det på hende. Jeg måtte cykle til Odense efter medicin, og hørte om et skuddrama på Nyborgvej, hvor en person var
blevet skudt.
Om aftenen, som på alle andre aftener, lukkede vi op for radioen
for at høre nyhederne fra London. Det kendte dum-dum-dum lød,
efterfulgt af ”Prins Jørgens March”. Speakeren var, som ved mange
andre lejligheder, Johannes. G. Sørensen. Først nævnte han alle
kortbølgegraderne, som BBC sendte på, derefter kom forskellige
nyheder, så en pause og derefter det glædelige budskab om, at tyskerne havde overgivet sig til Montgommery. Det var ligesom vi ikke fattede det i øjeblikket. Glæden var selvfølgelig stor, men der var
også en vis frygt for de kommende timer. Hvad ville de bringe?
Kom der ordre til aktion? Kapitulationen trådte jo først i kraft kl. 8
næste morgen d. 5. maj.

Aasum Idrætsforening

Fodboldkampe i forårssæsonen (hjemmekampe):
Serie 3
3/4
16/4
1/5
14/5
4/6
21/6

lørdag
fredag
lørdag
fredag
fredag
mandag

15.00
18.30
15.00
18.45
18.45
18.45

Aasum
Aasum
Aasum
Aasum
Aasum
Aasum

-

Chang 1
OKS 2
Dalby
Dalum 1
Munkebo
Posten

Serie 5
3/4
15/4
20/4

lørdag
torsdag
tirsdag

13.00
18.30
18.15

Aasum
Aasum
Aasum

-

29/4
10/5
24/5
15/6

torsdag
mandag
mandag
tirsdag

18.45
18.45
18.45
18.45

Aasum
Aasum
Aasum
Aasum

-

Fjordager
Aunslev
Krarup/Espe
(pokalkamp)
OB 1
Fraugde
Marslev
Kull./Refsvind.

Oldboys
7/4
21/4
5/5
12/5
26/5
9/6
16/6

onsdag
onsdag
onsdag
onsdag
onsdag
onsdag
onsdag

18.45
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00

Aasum
Aasum
Aasum
Aasum
Aasum
Aasum
Aasum

-

Kerteminde
Langtved
Birkende
KR 70
Munkebo
Marslev
Langeskov

Superveteraner
27/4
tirsdag
11/5
tirsdag
25/5
tirsdag
8/6
tirsdag

19.00
19.00
19.00
19.00

Aasum
Aasum
Aasum
Aasum

-

Langeskov
Thurø
Marienlyst
Fjordager

Adresseliste for Aasum Sogn
Kirkekontoret
Ellen Rasmussen
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
Fungerende formand
Viva Sternsdorf
Rågelundsgyden 11, Rågelund
Tlf. 65 95 28 00

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

Foto: Kurth Eriksen

Sognebladet siger farvel til vinteren
- og goddag til foråret.

Foto: Viva Sternsdorf

