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Præsterne har ordet

KONFIRMANDTALE I AASUM KIRKE ST. BEDEDAG
Ved sognepræst Nils Holger Ellekilde
Kære konfirmander.
Først tak for den tid, vi har haft sammen. I er søde og kloge og har
mange gode meninger om alting, og I har været usædvanligt nemme
at arbejde sammen med. Og derfor vil jeg i dag opfordre jer til at se
fremad.
Bevar drømmen her på tærsklen til jeres ungdom. Bevar drømmen
om et godt og et lykkeligt liv.
Find frem til de virkelige værdier, og lad jer ikke tryne af, hvad andre siger. Glæd jer over livet, det var derfor, vi fik det betroet. Bevar
jeres lyse mod. Er det regnvejr en tidlig morgen, så bliver det nok
solskin næste dag. Og tabte vi i håndbold, så vinder vi næste gang
eller næste igen. Ellers så bliver det i hvert fald tæt på.
Er I lidt trætte og sure, så overvind det og kom videre. Brug jeres
evner, følg jeres hjerte, vær jer selv tro. For livet er en helt vidunderlig gave, som vi skal tage imod med den største glæde.

Jesus siger et sted, at den, som har to kjortler, skal dele med den,
som ingen har. Og den, som har mad, skal gøre ligeså. Vi kan følge
hans ord også i vor tid og sige.
At den, som virkelig er stærk, skal vise sin styrke ved at hjælpe de
andre. Den som virkelig er dygtig og klog, skal vise det ved at lade
sidemanden kikke lidt med. Og den som virkelig er hurtig, han kan
godt række hånden ud og vente lidt på nummer to.
I er utroligt privilegerede alle sammen. Vi lever i et fredeligt land.
Her falder ingen bomber, her er ingen, som skyder efter folk, her er
ingen, som brænder vores huse ned, her kan vi leve i fred.
I har alle muligheder for et godt og et lykkeligt liv.
Holdt fast i jeres drømme. Men man behøver ikke at være en David
Beckham, som tjente 166 millioner sidste år på at spille fodbold. Eller hans kæreste Spice Girls pigen Victoria, som kan købe alt det tøj,
hun vil, i de dyre forretninger. Man behøver heller ikke at være Frederik og Mary, som skal giftes næste fredag, mens hele verden kikker på. Man kan sagtens få et godt og et lykkeligt liv som almindelige mennesker.

Men hold fast i drømmene alligevel. Drømmen om de virkelige værdier. Drømmen om ægte kærlighed. Drømmen om venskab, fællesskab og sammenhold. I ligner i øvrigt både prinser og små prinsesser i dag. Der er et særligt lys over jer. Men det er Guds lys. Han
kaldte jer til at være sine børn i den hellige dåb. Og han kalder igen
på jer i dag. Husk, hvor I hører til. I er vores børn, og I er guds
børn. Gud er vor kærlige far i himmelen, og Jesus blev vores broder.
Og vi er alle Guds medarbejdere på jorden i forsøget på at skabe et
godt og anstændigt liv for os alle. .
Pas nu godt på jer selv. Bevar lyset. Lev jeres liv med glæde. Alle vi
her i kirken ønsker jer held og lykke og Guds velsignelse over jer i
ungdomsårene, som nu begynder, ja i al jeres tid.
Amen

Konfirmander fra Seden Skole 7.A, 7. maj 2004 i Aasum Kirke

Cyrus Alexes Buchia, Jonatan Emil Nielsen, Mads Nørregaard Nielsen, Andreas
Frees, Irian Rajic, Lasse Kondrup, Mie Juliane Moustgaard Jensen, Pernille Krüger Mertz, Marie Louise Overvad, Benedikte Wagner Frandsen, Anna Busch
Thorup Hansen, Sandra Dybro, Anni Birk Jensen, Nina Birk Jensen og Susanne
Andersen Østerhaab.

Konfirmander fra Seden Skole 7. B, 2. maj 2004 i Aasum Kirke

Camilla Krogh Jeppesen, Michelle Marie Bondegaard Christensen, Pernille Larsen, Jeanne Renee Jørgensen, Camilla Steen Bærentsen, Thala Daniela Egebjerg
Nielsen, Pernille Risum Ekelund, Simone Christa Lindquist, Frands Boe Madsen, Martin Peter Jørgensen, Kåre Nielsen, Ruben Wendelboe Hansen, Lasse
Hassel-Pflugh, Martin Mariager Faaborg, Mads Skødt Jørgensen, Steven Hildebrand og Jonas Kirk Hansen.

Siden sidst i Aasum

Døbte i Aasum
02.05.04

Karoline Weber-Jørgensen,

Bullerupvej 39 E,
Odense NØ

Viede i Aasum
03.04.04

Birgitte Juul og Per Vismark Larsen, Rågelundsvej 177
Odense NØ

Gudstjenester i Seden og Aasum
Juni
Søndag den 13.
1. s.e. trinitatis
Søndag den 20.
2. s.e. trinitatis
Søndag den 27.
3. s.e. trinitatis

Seden kl. 10.30
NHE
Seden kl. 9.00
NHE
Seden kl. 10.30
MN

Aasum kl. 9.00
NHE
Aasum kl. 10.30
NHE
Aasum kl. 9.00
MN

Seden kl. 9.00
CC
Seden kl. 10.30
MN
Seden kl. 9.00
NHE
Seden kl. 10.30
NHE

Aasum, kirkebil til
Seden
Aasum kl. 9.00
MN
Aasum kl. 10.30
NHE
Aasum, kirkebil til
Seden

Juli
Søndag den 4.
4. s.e. trinitatis
Søndag den 11.
5. s.e. trinitatis
Søndag den 18.
6. s.e. trinitatis
Søndag den 25.
7. s.e. trinitatis

Gudstjenester i Seden og Aasum
August
Søndag den 1.
8. s.e. trinitatis
Søndag den 8.
9. s.e. trinitatis
Søndag den 15.
10. s.e. trinitatis
Søndag den 22.
11. s.e. trinitatis
Søndag den 29.
12. s.e. trinitatis

Seden, kirkebil til
Aasum
Seden kl. 10.30
LBM
Seden kl. 9.00
MN
Seden kl. 9.00
HAB
Seden kl. 10.30
NHE

Aasum kl. 9.00
NHE
Aasum, kirkebil til
Seden
Aasum kl. 10.30
MN
Aasum, kirkebil til
Seden
Aasum kl. 9.00
NHE

Seden kl. 9.00
MN
Seden kl. 10.30
NHE

Aasum kl. 10.30
MN
Aasum kl. 9.00
NHE

September
Søndag den 5.
13. s.e. trinitatis
Søndag den 12.
14. s.e. trinitatis

NHE
MN
LBM
CC
HAB

Nils Holger Ellekilde
Marianne Nørsøller
Lene Bischoff-Mikkelsen
Carsten Christensen
Helle Anker Bisgaard

Nyt fra Menighedsrådet.
Så har tirsdagscafeen afsluttet sæsonen med en vellykket udflugt til
Hofmannsgave. Heldigvis var vejret bedre end lovet, så vi også kunne nyde den smukke park med de store blomstrende rododendroner
og Kartoffelmuseet. Også laden med de store skitser, malet af en af
døtrene på Hofmannsgave (se billedet på bagsiden), var en oplevelse, som kalder på flere besøg. Kirsebærkagen på Hotel Bogense
Kyst tales der om endnu.
Planlægningen af den nye sæson er i fuld gang, og resultatet kan læses i næste nummer af Sognebladet. Vi starter med:
Tirsdagscafeen den 7. september kl. 14.30
Denne dag vil vi fortælle, hvad vi har planlagt at underholde jer med
i den kommende vinter, og Marianne Nørsøller har lovet at læse en
god historie. Desuden vil vi servere det traditionelle gode kaffebord
med hjemmebag. Alt sammen for 20 kr. pr. deltager. Alle er velkomne.
Valg til menighedsrådet i Aasum Sogn 2004
Nu er der snart gået 4 år igen, og vi skal have valg til Menighedsrådet den 9. november.
Det er meget vigtigt at fastholde et selvstændigt menighedsråd i sognet, hvis det skal beholde sin egenart. Se også Alex Holds indlæg
side 20.
Dato for opstillingsmøde er fastsat til den 21. september kl. 19.30 i
Rytterskolen. Alle interesserede er velkomne.

I Aasum Menighedsråd mener vi, at tirsdagscafeen er et vigtigt samlingspunkt for landsbyen, og vi mener, at ud over det gode selskab,
så er kaffebordet med hjemmebagte kager en væsentlig del af fornøjelsen.
Et par gange om året holder vi Store Bagedag, hvor enkelte af menighedsrådsmedlemmerne samles og bager lækre kager til årets cafeer og sogneaftner.
Men det kan blive endnu bedre, så hvis der i Seden-Aasum Sogne
går dygtige hjemmebagere, der kribler for at være med til at bage, så
er de velkomne.
I skal heller ikke brænde inde med forslag om, hvad vi skal bruge
tirsdagscafeen til. Det behøver ikke være foredragseftermiddag hver
gang.
Kontakt gerne det nærmeste medlem af menighedsrådet.
Tænd et lys i kirken.
Man er velkommen til at tænde et levende lys i kirken, såfremt graveren er til stede i kirken eller på kirkegården.

Menighedsrådsmøder

Menighedsrådets møder er offentlige. Eventuelle forslag til dagsordenen skal tilsendes formanden senest en uge før møderne, som afholdes i Rytterskolen.
Menighedsrådsmøde onsdag d. 16. juni kl. 19.00
Menighedsrådsmøde onsdag d. 18. august kl. 19.00
Menighedsrådsmøde onsdag d. 15. september kl. 19.00

Aasumsangen anno 2004
Mel.: ”Jeg plukker fløjlsgræs”
1. I byens udkant der ligger Aasum
en by med gårde og huse små
med Rytterskole og kirkeklokker
og smuk natur nær ved Odense Å.
Det skønne Aasum, her er jo trivsel
trods ydre trængsel, vi finder ro
her er man sammen om sorg og glæde,
ja, her er dejligt for os at bo.
2. Vi mindes altid om din historie,
for mange ting er i tiden hændt.
De gamle håndværk, som skabte byen,
i dine gader er fortid’n gemt.
3. Kulturen lever og samler byen
til foredrag og til kirkegang,
og idræt dyrkes på alle planer,
i ”haven” ta´r man et spil petanque.
4. Forretningslivet, det blomstrer frodigt,
vi tror og håber, der komme mer.´
Har man idéer og viljestyrke,
en god forretning kan skabes her.
5. Må traditioner og ny’ visioner
til gavn og glæde gå hånd i hånd.
Vor by skal leve i mange slægter
og knytte venskabers gyldne bånd.

Forfattet af Kamilla og Torben fra Rågelund i anledning af Forårsfesten 2004.

Aktivitetskalender for Aasum Sogn
Juni
08.-06
09.-06
13.-06.
15.-06
16.-06

tirsdag
onsdag
søndag
tirsdag
onsdag

20.-06
21.-06
23.-06

søndag
mandag
onsdag

27.-06

søndag

19.00
19.00
9.00
18.45
19.00
19.00
10.30
18.45
18.30
20.30
9.00

Fodboldkamp (super veteran)
Fodboldkamp (old boys)
Gudstjeneste (NHE)
Fodboldkamp (serie 5)
Fodboldkamp (old boys)
Menighedsrådsmøde
Gudstjeneste (NHE)
Fodboldkamp (serie 3)
Sankthansaften med spisning
Bål på engen
Gudstjeneste (MN)

Juli
04.-07.
11.-07.
18.-07.
25.-07.

søndag
søndag
søndag
søndag

9.00
9.00
10.30
10.30

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

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

Aktivitetskalender for Aasum Sogn
August
01.-08.
03.-08.
04.-08.
08.-08.
14.-08.
15.-08.
16.-08.
17.-08.
18.-08.

søndag
tirsdag
onsdag
søndag
lørdag
søndag

9.00
19.00
19.00
10.30
13.00
10.30

tirsdag
onsdag

21.-08.
22.-08.
29.-08.
31.-08.

lørdag
søndag
søndag
tirsdag

18.45
18.45
19.00
??
9.00
9.00
18.30

Gudstjeneste (NHE)
Fodbold (super veteran)
Fodbold (old boys)
Gudstjeneste (kirkebil til Seden)
Petanqueturnering
Gudstjeneste (MN)
Deadline til Sogneblad nr. 11
Fodbold (super veteran)
Fodbold (old boys)
Menighedsrådsmøde
Fodbold (serie 3)
Gudstjeneste (kirkebil til Seden)
Gudstjeneste (NHE)
Fodbold (super veteran)

September
05.-09.
07.-09
12.-09.
15.-09
21.-09.

søndag
tirsdag
søndag
onsdag
tirsdag

10.30
14.30
9.00
19.00
19.30

Gudstjeneste (MN)
Tirsdagscafe
Gudstjeneste (NHE)
Menighedsrådsmøde
Opstillingsmøde til
Menighedsrådet

Sankthansaften
Aasum Sogns Beboerforening indbyder igen i år til en hyggelig og
festlig sankthansaften med følgende program:
Kl. 18.30 samles vi til fællesspisning i anlægget, hvor der er opstillet telte med borde og stole. Vi sørger for tallerkner, salatbar, flutes og stor tændt grill.
I skal selv have kød med til grillen, bestik samt grillredskaber.
Kl. 20.30 går vi sammen til engen
Kl. 20.45 vil der være båltale ved Ib Holdt, hvorefter bålet tændes,
og vi synger sammen.
Bagefter går vi tilbage til teltene, hvor der er kaffe og
småkager.
Der vil være mulighed for at købe drikkevarer:
Øl
10,- kr.
Vand
8,- kr.
Vin
40,- kr.
Hele herligheden får du for 30,- kr. for voksne og 10,- kr. for børn.
Alle er velkomne, og der er tradition for at tage venner og familie
med.
Vi glæder os til at se jer !

”Aasum

Open”

Petanqueturnering
Lørdag den 14. august kl. 13.00
5 års jubilæum
Kære aasumboere
Reserver allerede nu dagen til den årlige petanqueturnering.
På grund af jubilæet og som et nyt initiativ afsluttes dagen med fællesspisning af medbragt mad kl. 17.30. Beboerforeningen sørger for,
at det vil være muligt at grille.
Indskrivningen begynder kl. 13.00. Turneringen begynder kl. 13.30.
Som sædvanlig kan alle spille med unge som gamle, kvinder som
mænd, øvede som uøvede.
Voksne betaler 20. kr. og børn deltager gratis.
Der vil være mulighed for at købe vand, øl og vin.
Vel mødt til alle - på petanquebanen i Inger og Hjalmars have
Med venlig hilsen
Aasum Sogns Beboerforening

”STORT ER SMUKT!” ▬ ”STORT GIVER STYRKE!”
Det er udtryk, som er oppe i tiden. Vi skal sammenlægges eller sammensluttes.
Ikke fordi jeg er modstander af sammenlægninger, ofte kan det være
yderst relevant.
Men når vi taler om folkekirkens sogne, må vi tænke os om to gange!
Vi har i Danmark en sogneopbygning, hvor vi i små enheder har
formået at fastholde en lokalt folkelig opbygning.
OK! Det giver ingen sikkerhed for kvalitet, men hvis et sogn ønsker
det, har vi i vores sognestruktur et virkeligt græsrodsdemokrati og
dermed et redskab, som giver mulighed for og lidt økonomi til kulturelt socialt arbejde i en kristen ånd.
Vær sikker på, at behovet for det nære i fremtiden vil blive forstærket markant, specielt set i lyset af de sammenlægninger der sker i
verden omkring os.
Men er der så nogen grund til at råbe vagt i gevær, er der kræfter,
som arbejder for sammenlægning af Aasum Sogn med andre sogne?
Både og! Vi taler fornuftigt om det!
Desværre har vi i Aasum Sogn så få brugere af kirken, at vi måske
har et problem, som hurtigt kan inddrage os i en sammenlægningsdebat.
Da jeg for snart 4 år siden indgik i menighedsrådet, blev det mig
hurtigt klart, at der inden for kirken foregår diskussioner om folkekirkens fremtidige struktur. Og her er større sogne et diskussionsemne. En diskussion vi i menighedsrådet lokalt i vores pastorat har
deltaget i.

Vi er i Seden /Aasum pastorat ca. 5.000 borgere, heraf ca. 4.500 i
Seden Sogn og ca. 500 i Aasum Sogn. I pastoratet har vi 2 kirker; en
”lille” landsbykirke i Seden og en ”stor” herredskirke i Aasum, så
med den sogneopdeling vi har mellem de 2 byer, er der et åbenlyst
problem. Seden Kirke er for lille og Aasum Kirke for stor.
I Seden er forslaget om udvidelse af deres kirke kommet på banen.
Et forslag, som hvis man ser Seden isoleret, er relevant, men ser
man Seden og Aasum sammen, vil ændringer af sognegrænserne virke mere logisk. Aasum menighedsråd har foreslået en ændring af
sognegrænsen, således at f.eks. (byen med det underlige navn) Seden
Syd, kan lægges ind under Aasum Sogn, derved bliver Seden Kirke
aflastet og Aasum Kirke får en større menighed og dermed flere
brugere af kirken.
Men ændringer af sognegrænser er et følsomt og kompliceret emne,
meget hurtigt er forslaget om sammenlægning af de 2 sogne, Seden
og Aasum, blevet stillet.
Og det er her, vi som det lille sogn må tænke os godt om, umiddelbart kan vi vel være ligeglade, for vores mulighed for at komme i
vores kirke ændres ikke! Vi vil stadig have de samme præster! Og de
kirkelige handlinger bliver heller ikke ændret.
Men det, der kan ændres, er det nære, byens egen mulighed for at
påvirke og bruge sognekirkens organisation.
Dette sogneblad er et tydeligt eksempel på, hvordan denne organisation kan indgå aktivt i en bys information.
Samtidig vil det for vores folkekirke blive et stort savn, hvis borgernes nære forhold til kristendommen og brugen af kirkerne bliver
svækket.
Dette er nogle af problemstillingerne, vi arbejder med i de to menighedsråd.
En diskussion, som kan få konsekvenser for VORT lille SOGN.
Det er derfor yderst relevant, at andre uden for menighedsrådene
delagtiggøres.
Alex Hold, menighedsrådsmedlem

Har du hørt …….. ?
- at arbejdet med at lave en ny Sognefilm er godt i gang.
Der er nedsat en arbejdsgruppe på 8 personer, med det formål at
planlægge indhold og ansøgninger om økonomiske midler fra fonde.
Gruppen har indtil nu været samlet to gange.
Filmoptagelserne er så småt gået i gang, der er blandt andet lavet
optagelser fra Forårsfesten og fra konfirmationen Store Bededag.
Beboerforeningen har indgået en foreløbig aftale med Niels H.
Madsen (billedet) fra filmselskabet Rundfunk La Rouge.

Så hvis I møder, ser eller undrer jer over en filmmand – så tag godt
imod ham.
Kontaktpersoner i arbejdsgruppen:
Bente B. Knudsen, Ryttervejen 4. Telefon 63105010.
E-post bbklm@worldonline.dk
Hjalmar Reitz, Fichstræde 2. Telefon 66102065.
E-post ihreitz@get2net.dk

Portræt af en aasumbo,
Af Sinnet Bunde
Søndag d. 9. maj så Valde, Victor og Victoria for første gang det
grønne græs på engen bag Karetmagerstræde.
De er forårets tre nytilkomne kalve i Viggo Føns´ kødkvægsbesætning – og med kun et par uger på bagen er det godt, at de har deres
mødre med.
De tre køer med kalve kan nu se frem til en lang sommer på græs –
og vi kan glæde os over synet af en god og naturlig trivsel for de få
kreaturer, der er tilbage i Aasum.

Den tredje kalv var så aktiv, at den sprang ud af billedet.

For knap 300 år siden var billedet noget anderledes. Aasums dengang 14 gårde havde tilsammen 173 køer, med Bækgårdens 18 køer
som største besætning. I årerne 1745 til 1749 hærgede kvægpesten
og flere gårde mistede alt kvæg flere gange i løbet af epidemien.
Viggo og Hanne Føns, der bor på Staupudevej 20 er de eneste i Aasum, der stadig har køer i stalden. Der er tale om et fritidslandbrug
med 10 moderdyr og 12 kalve af racen Simmental, der er store rødbrogede dyr. ”Den sidste ko, jeg sendte på slagteri, vejede næsten et
ton,” fortæller Viggo, mens han roligt går rundt og fodrer de dyr i
stalden, der endnu ikke er lukket ud i det fri.
På trods af de brølende dyr er der en egen ro i stalden denne forårsdag, hvor jeg besøger Viggo og Hanne.
Oprindelig er Viggo udlært kok fra Blommenslyst kro og efter at
have lært Hanne at kende i 1978 tog parret til Canada nogle år, hvor
Viggo arbejdede som kok. Da de vendte næsen mod Danmark igen,
slog de sig først ned i Nyborg, og i 1986 købte de gården på Staupudevej. Hanne blev således nabo til sin fødegård, idet hun stammer
fra gården Kroglund (Staupudevej 22).
I 1986 blev Viggo ansat i køkkenet på det åbne fængsel Søbysøgård, men skiftede efter et par år arbejdsfunktion, og har siden fungeret som enhedsfunktionær i kriminalforsorgen. Viggo har nu arresten i Odense som sin arbejdsplads.
”På Kroglund var der malkekøer, og der blev leveret mælk til Aasum Mejeri og til Ejby Mejeri, der lå på Nyborgvej. Efterfølgende
blev der leveret til andre mejerier . Da jeg var barn, blev mælken
dagligt hentet af mælkekusken, senere blev det køletankbilen”, fortæller Hanne.

Da malkemaskinerne blev sat på pension i 1992, var der 24 malkekøer på Kroglund og Viggo og Hanne gik over til kødkvæg. Så nu
får kalvene lov at gå løse og patte hos deres mødre og alt ville ånde
fryd og gammen, hvis man lige glemte at huske på, at det hele går ud
på, at dyrene skal slagtes, så vi alle kan få nogle gode saftige bøffer.
Kødet fra Viggos køer skulle efter sigende være rigtigt godt, og kokken leverer således gode råvarer. ” Det er egentlig ærgerligt, at han
så sjældent laver mad,” slutter Hanne grinende.

Det er Viggo, der står for pasningen af dyrene og han giver
sig tid til at klø dem lidt bag ørene.

Efterskrift:
I forbindelse med min ko-research er jeg blevet klar over, at ejendommen Nyborgvej 517 også har køer. Her har Benno Andersen en
kødkvægsbesætning på i alt 7 dyr.

Aasum Idrætsforening
Forårsturneringen i fodbold er ved at være forbi.
Vore 4 hold har klaret sig godt, og særlig fint ser det ud for klubbens førstehold, som er i serie 3. I skrivende stund er det med en
placering på rækkens 2. plads.
Hjemmekampe i juni og august er:
Tirsdag d. 8. juni super veteran kl. 19.00 Aasum-Fjordager
Onsdag d. 9. juni old boys kl. 19.00 Aasum-Marslev
Tirsdag d.15. juni serie 5 kl. 18.45 Aasum-Kullerup/Refs.
Onsdag d.16. juni old boys kl. 19.00 Aasum-Langeskov
Mandag d.21. juni serie 3 kl. 18.45 Aasum-Posten
Tirsdag d. 3. august super veteran kl. 19.00 Aasum-B67
Onsdag d. 4. august oldboys kl. 19.00 Aasum-Munkebo 2
Tirsdag d.17. august super veteran kl. 18.45 Aasum-Munkebo
Onsdag d.18. august oldboys kl. 18.45 Aasum-Ullerslev
Lørdag d.21. august serie 3
Aasum-B1909
Tirsdag d.31. august super veteran kl. 18.30 Aasum-Kerteminde
Stavgang er rigtig kommet på mode og ikke mindst blandt damerne.
Aasum Idrætsforening vil ikke stå tilbage for de andre idrætsklubber, så hver mandag kl. 19.00 er der afgang fra klubhuset. Det er
gymnastikdamer og andre interesserede, der vil holde formen ved
lige ved en rask tur på vejene og det nærliggende stisystem. Alle kan
deltage, også uden de 2 stave, men efter sigende skulle stavgang
styrke musklerne og aflaste leddene.
Når næste nummer af dette blad udkommer, er vi igen startet på
vinteraktiviteterne gymnastik og badminton. Begge dele starter op
den første uge i september.
Preben Schack

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
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

De store skitser i laden på Hofmannsgave

