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November 

syn 
 
Stien 
gennem markerne 
dyb 
hul og ensom. 
Som 
min sorg. 
Vild 
gennemtrængende 
sort 
hul 
i min sjæl. 
Savnet 
flår 
min sjæl 
itu. 
Døden 
på rov. 
Efterårs 
blæst 
allehelgens 
tide. 
Hvirvlende 
sus. 
Rusk 
skutten 
trods. 

Præsterne har ordet 

Lavthængende 
blygrå 
skyer. 
Dunkelt 
dagslys. 
Dunkende 
puls. 
Ensomhed 
vrede 
afmagt. 
Stien 
drejer. 
Marken 
hæver sig 
møder  
horisonten. 
Overtrukken 
mørk 
himmel. 
Med et 
ser jeg dem. 
Den  
store hvide flok. 
Utallige 
i 
skærende hvidt 
på  
markens 
klare grønhed. 



 

 

Vintersæden. 
Et 
prægtigt 
fællesskab 
smukke 
langhalsede 
svaner. 
Overvældende 
skønhed 
fjerpragt. 
Som 
tusind bjerge 
fuld af sne. 
Langsom 
bevægelse 
op 
ad bakken. 
Kirkegang 
med 
kroner på. 
Blæsten 
bærer 
deres 
uophørlige 
jubelsang. 
De går 
mod 
toppen. 
Det høje kor 
hvor Gud han bor 
blandt alle engles sang. 
Himlens helligdom 
bøjer sig 
mod jorden. 

Skyerne 
danner 
en trone. 
Nu  
står de 
for lammeskyen 
i  
himlens præstedragt. 
Rødt solstrejf 
lammets blod. 
De 
breder 
vingerne ud 
løfter sig 
som 
tusind engle. 
De letter. 
Deres røst 
slår palmetakt. 
De synger 
priser 
Gud og lammet. 
Væk 
er de. 
Svanesangen 
høres 
endnu. 
Vingerne 
bærer dem 
til  
solopgangens kyst. 
Paradiset. 



 

 

Helgen her 
og helgen hisset. 
Vi skilles 
men 
kun 
en kort stund 
et øjeblik. 
Forenet 
er vi 
i  
Guds 
usynlige 
evighedsrige 
uden grænser. 
En verden 
med 
to egne. 

Engang 
mødes vi 
igen 
for  
aldrig mere 
at skilles. 
I aften 
vil jeg 
tænde lys 
på graven 
for  
troen 
og 
håbet. 
 
 

Marianne Nørsøller 

Lørdagsdåb 
  
Særlige familie- og dåbsgudstjenester i Seden-Aasum.  
 Gudstjenesterne afholdes den første lørdag i måneden, undtagen juli og 
december, i Aasum Kirke kl. 11.00.  
Gudtjenesterne er åbne for alle, og der er planlagt følgende lørdage: 
   
3. september 2005 1. oktober 2005                  
  
5. november 2005  7. januar 2006                      
  
4. februar 2006  4. marts 2006 
    
De annoncerede familie- dåbsgudstjenester er et forsøg, som strækker 
sig over et år. Derefter evaluerer menighedsrådene og tager stilling til, 
om forsøget skal gøres permanent.  
         Menighedsrådet 



 

 

September     
 
     Seden   Aasum 
Søndag den 11.   kl. 9.00  kl. 10.30  
16.s.e.trin    NHE   NHE  
 
     Seden   Aasum 
Søndag den 18.   kl. 10.30  kl. 9.00 
17.s.e.trin    MN   MN  
 
     Seden   Aasum 
Søndag den 25.   kl.10.30  kl.14.00  
18.s.e.trin    Høstgudstjeneste Høstgudstjeneste  
     NHE   NHE 
    
 
Oktober 
 
Lørdag den 1.      Aasum 
        kl. 11.00 
        Familiegudstj. 
        MN 
 
     Seden   Aasum 
Søndag den 2.   kl.10.30  Se lørdag 
19.s.e.trin    Kirkekaffe      
     MN 

Gudstjenester i Seden og Aasum 



 

 

Gudstjenester i Seden og Aasum 
 
     Seden   Aasum 
Søndag den 9.   kl. 9.00  kl. 10.30  
20.s.e.trin    NHE   NHE 
 
     Seden   Aasum 
Søndag den 16.   kl. 9.00  Kirkebil til 
21.s.e.trin    Vikar   Seden 
 
     Seden   Aasum 
Søndag den 23.   kl. 10.30  Kl. 9.00 
22.s.e.trin    NHE   NHE 
 
     Seden   Aasum 
Søndag den 30.   kl. 9.00  kl. 10.30 
23.s.e.trin    NHE   NHE 
 
November 
 
Lørdag den 5.      Aasum 
        kl. 11.00 
        Familiegudstj. 
        MN 
 
     Seden   Aasum 
Søndag den 6,   kl. 19.00  Se lørdag   
Alle helgen    MN 
 
 
NHE Nils Holger Ellekilde 
MN  Marianne Nørsøller 
LB  Lis Bisgaard 
 
Kirkebil bestilles ved henvendelse til kirkekontoret, tlf.: 66109447  
fredag inden kl.12. 



 

 

Nyt fra Menighedsrådet 

Udvendig Kirkerenovering 
Så skulle det blive virkelighed - vores kirke får nyt undertag, tegl 
og kobbertagrender på våbenhuset og langhuset, nyt tegl på 
tårnet, dræn og renovering af belægningen rundt om kirken. Den 
smalle gang på kirkens sydside udvides, så det bliver muligt at gå 
der med en kiste ved begravelse. 
Langt om længe er alle brikkerne ved at falde på plads. Byggeriet 
har været i indbudt licitation, og håndværkerne med det billigste 
tilbud er blevet valgt. På grund af bryllupper alle lørdage i august, 
bliver arbejdet udført i perioden 1. septemper – 30. november 
2005.   
 
Det bliver ikke gratis at få renoveret vores kirke. Den samlede 
byggeudgift var oprindelig på kr. 1.798.022,50 incl. moms, et 
noget højere beløb end vi havde regnet med, så menighedsrådet 
var nødsaget til at vælge en lidt billigere teglsten, så prisen kunne 
reduceres. Den endelige byggeudgift bliver kr. 1.669.897,50. Vi er 
stadig lidt over det budgetterede, men vi har begrundet merprisen 
med gode argumenter og derfor indstillet til provstiudvalget, at 
byggeriet bliver gennemført i den nuværende form.       
Endnu engang kan vi glæde os over, at ud af Danmarks 111 
provstier er vi med i et af de største, Hjallese Provsti, med 25 
kirker/sogne med i alt 93.906 indbyggere heraf er 82.479 
folkekirkemedlemmer. Vi kan i Aasum mønstre de 485, så vi er 
en lille brik i det store fællesskab, og naturligvis taknemmelige 
for, at en sådan udgift ikke alene skal betales af Aasum Sogn.  



 

 

Varme i Kirken 
Jeg har tidligere omtalt problemet med opvarmning af kirken om 
vinteren. Med nutidens krav om effektive varmesystemer i store 
rum vil det blive en meget omfattende renovering, som skønnes at 
koste ca. 500.000,00 kr.  
Set i lyset af de store udgifter, vi nu bruger på kirken udvendig, er 
holdningen, at vi lige klapper hesten. Til næste år vil vi indkalde 
lokale VVS installatører og i samarbejde med dem finde en 
løsning. Det er naturligvis beklageligt, at vi endnu engang skal gå 
en vinter i møde med en halvkold kirke, men vi må ty til de uldne 
sokker. 
 
Ny kirkesanger 
De gode kirkesangere hænger i dag ikke på træerne, så der var en 
vis nervøsitet at spore, da Ib Holdt gik på pension, og vi skulle fin-
de hans afløser. Men nervøsiteten var heldigvis ubegrundet. Det er 
en glæde at byde Hans Henriksen velkommen som ny kirkesanger 
i Seden / Aasum. Hans Henriksen bor i Ullerslev og har erfaring 
som kirkesanger, bl.a. har han sunget i Valdemar Slots Kirke. Hans 
talent og hans sangstemme fornægter sig ikke. Vi giver ham gerne 
tid til at lære de små 791 salmer i vores nye salmebog. Vær sikker 
på, når først Hans Henriksen er blevet fortrolig med rollen som 
kirkesanger, vil vi have to meget kompetente kirkesangere.   
At være menighedsrådsmedlem med et så dygtigt og godt 
fungerende personale er ingen sag. Vi har ved kirken ansat utrolig 
loyale medarbejdere. En dygtig, arbejdsom og omgængelig 
organist, en loyal og pligtopfylden graver, 2 kirkesangere som vi 
skal passe på ikke at miste til de store kirker eller måske operaen, 
en kompetent præstesekretær som styrer vores kirkekontor og en 
kasserer som vi trygt læner os op ad, og som altid har orden i 
regnskabet. Kan vi forlange mere. 

Fortsættes næste side 



 

 

Menighedsrådet byder velkommen til en ny sæson med forskellige 
arrangementer i kirken og Rytterskolen. Vi håber, at det vi har valgt, 
vil falde i jeres smag. Til tirsdagscaféerne serveres kaffe og 
hjemmebag til den favorable pris af 20 kr. 
  
Høstgudstjeneste søndag den 25. september kl. 14.00 
Som noget nyt, og for at give høstgudstjenesten en festlig ramme, 
inviteres sognets børn og deres forældre med til at pynte kirken 
søndag formiddag fra kl. 10.00 til 12.00. Tag med hvad I har af 
frugter, grøntsager og blomster i haven. Kirkeværge Inger Reitz og 
graver Poul Erik Isaksen vil være behjælpelig med pyntningen. Efter 
gudstjenesten er menighedsrådet vært ved et lille traktement i 
Rytterskolen. 
  
Tirsdagscafé den 4. oktober kl. 14.30 
Tidligere forstander på Rågelund Efterskole, Karl Sommer, kommer 
og fortæller om sin tid i Rågelund. Karl Sommer kalder sit foredrag: 
”Fra skolehjem til efterskole. Skæbner jeg har mødt.” 
  
Tirsdagscafé den 1. november kl. 14.30 
Også denne tirsdag bliver vi i nærmiljøet. Tidligere kirkesanger ved 
Seden og Aasum kirker, Ib Holdt, fortæller om Aasum Kirkes 
historie. Ib Holdt er i gang med at lave en folder om Aasum Kirkes 
historie. 

Fortsat sygemelding  
Sognepræst Marianne Nørsøller har desværre ikke overvundet 
smerterne i sin ryg, men det går den rigtige vej. Tidspunktet for 
hvornår Marianne Nørsøller kan starte igen kender vi p.t.ikke.  
Vi ønsker hende god bedring.      
         Alex Hold    

Arrangementer i Aasum 



 

 

   Siden sidst i Aasum 
 
Døbte i Aasum 
 
19. juni  2005  Cecilie Sangill-Nielsen Wellejus, 
   Karetmagerstræde 3, Odense NØ 
  3. juli 2005  Christian Christensen, Nyborgvej 579, Odense SØ 
31. juli 2005  Karl-Johan Roland Bech, Væverstræde, Odense NØ 
31. juli 2005  Anders Haar Givskov, Kragenæsvej, Odense NØ 
 
 
Viede i Aasum 
 
  6. august  2005  Karina Lucas Vorret  
   og Tomas Mach Pedersen 
   Vægtens Kvarter 282, Odense SØ 
13. august  2005  Bonnie Birkerod Helweg-Mikkelsen  
   og Casper Mohr 
   Bjerggårds Allé 115, Odense NØ 
 
Døde og Bisatte i Aasum 
 
20. maj  2005 Issa El-Ahmad, Nyborgvej 613 
13. juni  2005 Aage Hansen, Staupudevej 14 
  5. august 2005 Ann Tolstrup, Soluret 103 

Menighedsrådsmøder: 
Tirsdag den 20. september kl. 19.00 
Tirsdag den 11. oktober kl. 19.00 
Menighedsrådsmøderne er offentlige og holdes i Rytterskolen 



 

 

 

Selv om vi stadig er i august, kan vejret af og til få en til at tænke 
på efterår. Lad os derfor tage hul på efterårets program og håbe 
på, at september bliver en måned med stærke farver og flotte 
dage.  
Sæsonens første sogneaften er en syng-sammen aften d.9. nov.. 
Annie Leth og Hans Brehm vil slå tonen an i Rytterskolen 
kl.19.30. Læs mere om sogneaftenen i næste nummer. 

 

Æblemost-dag 
 

Søndag d. 9. oktober fra kl.11.30 stiller vi æblepresseren op 
foran Rytterskolen, så vi igen i år 

kan få mostet en masse æblemost til vinterens forråd. 
Allerede nu er det en god idé at samle æbler og emballage 

 (plasticflasker eller lign. der kan fryses). 
Vi hjælpes ad med at få æblerne hakket og få presset saft af dem. 

Beboerforeningen sørger for kaffe til arbejdet. 
Alle er velkomne. 



 

 

NYT  FRA TRAFIKUDVALGET. 
v/ Poul Poulsen 
 
I starten af september måned, er der aftalt et møde mellem 

Odense Kommune og det lokale trafikudvalg. 

Der er 2 hovedpunkter på dagsordenen: 

 

1) Generel diskussion om den lokale trafik, specielt efter 
genåbningen af Staupudevej, uden begrænsninger af 

nogen art.  

    ”Rundkørslen”  vil nok også blive kommenteret.  

 

2) Hvad sker der med skolevejen Åsum 
Bygade/Svendsagervej set i lyset af den nye 

tilkørselsvej til Ring 3,  etablering af  

  H.C. Andersen skoven  

  samt den fortsatte kraftige udbygning af Seden Syd.  

Petanqueturnering 2005 
 

Årets petanqueturnering havde ikke så mange deltagere, så alle 
hold kom til at spille mod hinanden. Koncentrationen var stor og 
humøret højt. Inger Reitz og Frederik Bülow Christensen løb til 
sidst med sejren, men måtte undvære at få overdraget vandrepoka-
len, idet vinderen fra sidste år endnu ikke har leveret den tilbage. 
Som trøstepræmie fik de en kagedåse med guldkarameller.  
Se billede side 30 



 

 

 

Arrangementer i Seden  
 
 
 
Sogneaften torsdag den 22. september kl. 19.30 i konfirmandstuen: 
Et meningsfyldt liv 
  
Mød tidl. radio- og TVvært Bengt Burg til en underholdende og 
inspirerende aften, der handler om værdier, og hvad der gør et liv 
meningsfyldt. Et par timer med oplæg til diskussion om et emne, der 
er det største, vi kan tale om. Og det sværeste. 
Få inspiration og lyst til at tænke videre og få handling ud af det. 
Fri entre og gratis kaffe. Alle er velkomne. 
Seden Menighedsråd. 
  
 
 
 
 
Sogneaften torsdag den 27. oktober kl. 19.30 i konfirmandstuen: 
Sangen til livet 
  
En aften med Dorthe Johansen, der spiller og synger om livets 
mangfoldigheder. 
Kærligheden, hverdagen, børn, gamle og tidernes skiften er emnerne, 
sat sammen til et musikalsk causeri med fællessange, fortælling og 
digte. Sangene er hentet fra den nordiske sangskat og tæller både nye 
og gamle, kendte og mindre kendte, men alle med vedkommende 
tekster om det alment menneskelige. 
Fri entre og gratis kaffe. Alle er velkomne. 
Seden Menighedsråd. 



 

 

TLE.  66 10 22 42 •  FAX   66 10 36 40 

 

 ÅSUM BYGADE 13 • 5240 ODENSE NØ 

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

      Tlf.   66 10 93 05 
www.fjordager-slagteren.dk 

 
Tlf.   66 10 17 38    Mobil 40 27 45 08 

www.marslev-vvs.dk 



 

 

 
 

Aktivitetskalender for Aasum Sogn 
 
 

September 
 

08.-09. torsdag 18.00  Fodboldkamp (serie 5 Chang) 
10.-09. lørdag 15.00  Fodboldkamp (serie 2 B1909) 
11.-09. søndag 11.30  Gudstjeneste NHE  
17.-09. lørdag 13.30  Fodboldkamp (serie 5 F.C. Hjallese) 
18.-09. søndag 09.00  Gudstjeneste MN 
20.-09. tirsdag 18.00  Fodboldkamp (veteraner Rolfsted) 
    19.00  Menighedsrådsmøde 
25.-09. søndag 10.00  Fodboldkamp (serie 2 Holluf Pile)  
    10.00  Kirken pyntes 
    14.00  Høstgudstjeneste NHE 
 
 
 

Alle arrangementer er omtalt andetsteds i bladet 
 
 

                             Ta’ ud og hæng op  



 

 

 
 

Aktivitetskalender for Aasum Sogn 
 
 

Oktober 

 
01.-10. lørdag 11.00  Familiegudstjeneste MN 
    13.30  Fodboldkamp (serie 5 OB) 
04.-10. tirsdag 14.30  Tirsdagscafe m. Karl Sommer 
08.-10. lørdag 15.00  Fodboldkamp (serie 2 Langeskov) 
09.-10. søndag 10.30  Gudstjeneste NHE 
    11.30  Æblemostdag v. Rytterskolen 
11.-10. tirsdag 19.00  Menighedsrådsmøde 
13.-10. torsdag 21.00  Lancier begynder 
15.-10. lørdag 13.30  Fodboldkamp (serie 5 Vindinge) 
16.-10. søndag 09.00  Kirkebil til Seden 
18.-10. tirsdag   Deadline for Aasum Sogneblad 
23.-10. søndag 09.00  Gudstjeneste NHE 
    10.45  Fodboldkamp (serie 2 Røde Stjerne) 
30.-10. søndag 10.30  Gudstjeneste NHE 

 
November 

 
01.-11. tirsdag 14.30  Tirsdagscafe m. Ib Holdt 
    19.00  Andespil 
01.-11. lørdag 11.00  Familiegudstjeneste MN 
09.-11. onsdag 19.30  Sogneaften  -  syng sammen 

 
 



 

 

 

 
 

Ring 65 95 13 00 
Mobil 40 40 03 73 

www.raagelund.dk 

OKSEKØD SÆLGES 

 
Oksekød i halve eller kvarte dyr, 
slagtet og udskåret efter eget øn-

ske 
Nærmere oplysninger 

Tlf. 66 10 21 11 
Hanne & Viggo Føns 

Al vognmandskørsel udføres 
Fordi ingenting kommer af sig selv 

    Kranbil 8-35 t/m kran m/u grab 
    3-4 akslet lastbil m/u kærre - kærretræk m/u kran 
    Sættevogn 75-90 t/m kran m/u flyjib 

    Badekar / affaldscontainer  3-25 m3  

    Salg af al slags grus - sten - muldjord 
   Strandsand - flis - knust beton -  
   piksten - brosten - m.v. 



 

 

Torben Bentsen 
Toftevænget 6  

5750 Ringe 

v/ Preben V. Christensen 

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

EL-FIRMAET 
KAY CHRISTENSEN 

 

 

 Åsum Forsamlingshus Åsum Forsamlingshus Åsum 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 

www.levin.dk 

 

 

         SMEDEJERN 
       Altaner - Gelændere  

        Trapper - Lamper 
          Porte - Møbler  

                       Ejlskovsgade 20  5000 Odense C     
                               Tlf. 66 14 29 68                           

                www.ahproduktion.dk 

 
   

Tlf.  66 10 24 00  

Aasum Bygade 6 
www.salonhelle.dk 
mail@salonhelle.dk 

 

 

   Fraugde Kærbyvej  
35 

Tlf. 65 95 26 26 

SNEDKERIET 
V/ FLEMING RASMUSSEN 

ALT I BYG OG INVENTAR 



 

 

Skoven til ære for H.C. Andersen 
af  Bitten Hold 

 
2005 er året hvor hele Danmark fejrer H.C. Andersens 200 års fødselsdag, 
det er en flot alder, og Odense Kommunes Park- og Vejafdeling har 
såmænd været flere år undervejs med at planlægge annus memorable og i 
den anledning også noget varigt. Ja, godt gættet, skoven ved 
Svendsagervej; H.C. Andersen Skoven. 
 
Som mange måske ved, er skoven udformet efter H.C. Andersens 
berømte papirklip ”Solen som ansigt”. Der er kreeret i alt 102 sole som 
ansigter, herunder 71 vartegn. Vartegnet er de i 2005 overalt synlige 
jernstøbninger af ”Solen som ansigt”, der er udviklet og produceret 
gennem et samarbejde mellem medarbejdere i Park- og Vejafdelingen i 
Odense Kommune og Aasum Smedie.  
 
Beplantningen af H.C. Andersen Skoven tog fat i 2001. Hovedstien med 
grøfter og diger blev anlagt på en del af det 23,1 ha store kommunale 
areal. Herefter er forfatterens skov vokset. Som ved de fleste visioner er 
forberedelsen essentiel og udarbejdelsen af ide, skitser, godkendelse og 
bevilling skete i 1998. Park- og Vejafdelingen, der er ansvarlige for 
anlægsarbejderne og for den fremtidige drift af H.C. Andersen Skoven, fik 
da bevilliget 2 mio. kr. af Odense Byråd. 
 
”Solen som ansigt” i skovform er skabt tæt på eksisterende skov. De nye 
træer var allerede 15-20 år gamle og op til 7 m høje, da de blev plantet 
som åben egeskov. Øjne, næse, mund og kinder gør det ud som lysninger, 
der omkranses af klippede lindetræer. Selve skoven er på 8 ha, heraf 
udgør lysningerne 700 m2: det er intentionen at lyset fra solens stråler skal 
trænge ned i skovbunden og sørge for trivsel af urter, græsser og 
blomster. Skovens solstråler består af tjørn, hunderoser, hassel, benved og 
hyld. 



 

 

Om tanken bag H.C. Andersen Skoven er fuldbyrdet, nemlig at gengive 
stemningen fra de klassiske lystskove og slotshaver som eventyreren 
foretrak at færdes i under hans besøg på godser og herregårde i det 
ganske land, er det muligt selv at finde ud af , evt. i selskab med venner 
og familie. 
Udover skovoplevelsen skal attraktionen til ære for H.C. Andersen 
gerne opleves som et nyt, spændende og tiltrængt udflugtsmål for os 
alle. Tiltrængt fordi der mangler skovarealer i kommunen. Nyt og 
spændende fordi der er lagt op til fordybelse i forfatterens ånd, 
eksempelvis ved at inddrage de små opholdspladser i skoven som 
citatsiddepladser med citater fra de mange eventyr. I området op mod 
skoven er der opsat bænke til picnic med mulighed for at grille.  
I græsningsarealet nord for skoven er der lavet naturlegeredskaber i 
henholdsvis sten og træstolper, begge i form af det efterhånden meget 
kendte papirklip. Kreaturer vil græsse i dette græsningsareal udenom 
skoven og mellem strålerne; de har 13 ha at gumle sig igennem. 
 
Du kan blive sponsor for ét eller flere af skovens i alt 163 egetræer, for 
bare kr. 10.000 pr. træ. Pengene fra sponsorerne vil ubeskåret gå til at 
tilføje nye elementer, der kan gøre H.C. Andersen Skoven til et endnu 
mere attraktivt udflugtsmål. Kampagnen gennemføres af Plant et Træ 
Komitéen, Odense Slot, tlf. 65 51 20 04. 

Skoven  
tegnet  
lidt fra oven 



 

 

 
De 71 jernstøbninger af ”Solen som ansigt” ventes at blive pillet ned efter 
jubilæumsåret. Vartegnet ved H.C. Andersen Skoven vil blive brugt til 
oplysning om hvem, der har sponsoreret et træ til skoven. 
 
Har du fået mod på mere end bare at opleve H.C. Andersen Skoven eller 
andre af de 102 solansigter, så brug et digitalt kamera og deltag i den 
månedlige konkurrence, der løber til og med november 2005. Fotos i str. 
800 x 600 pixels og højst 10 pr. måned sendes via e-mail til 
kebe@odense.dk mærket ”Fotokonkurrence”, inden den 7. i måneden. 
Ønskes mere information om annus memorable, kontakt Odense 
Kommunes Park- og Vejafdeling, Odense Slot, indgang N. 



 

 

Glimt af en   
aasumborgers liv (beretning fortsat  
    fra forrige nr.) 
 
af Rasmus Lohmann Rasmussen  
Bådvej 3, Odense NØ.  

      
Min farbror, Hans Lohmann Rasmussen, blev født på 
”Brydeland”. Drømmen om at være i den tekniske udviklings 
brændpunkt førte ham til USA. Efter 8 lærerige år kom børskrak 
og den dermed hårdere konkurrence. 
Da følte han, at han stod i vadestedet og besluttede sig til at rejse 
tilbage til Danmark i 1935. 
Her kastede han sig over fremstilling af forskellige tekniske kom-
ponenter, her iblandt en legetøjselmotor, der kunne trække op-
findsomme børns ”Mekano” konstruktioner. Han havde også lidt 
bilreparationer for at tjene til dagen og vejen; men hele tiden ar-
bejdede han på at få en egentlig produktion af et attraktivt pro-
dukt. 
Den gode idé kom, da han iagttog hvordan alle husstande møj-
sommeligt hentede vand til husholdningen ved en brøndpumpe, 
som ofte frøs til om vinteren eller på anden måde gjorde knuder. 
De mere avancerede klarede vandforsyningen ved at dævles med 
en indendørs vrikkepumpe, som gav ømme håndled og konstant 
tabte ansugningen.  

Gammelt værkstedsbord fra pumpefabrikken Clipper 



 

 

I farbror Hans løsning på moderne vandforsyning var en lille elpumpe 
med tilhørende hydrophor til montering i den eksisterende brønd,  -  alt 
sammen til en overkommelig pris. 
Dette blev grundlaget for fabrikken kaldet ”Clipper” efter navnet på den 
flymotor, han udviklede i U.S.A. 
Farbror Hans blev gift med tante Fie, og de byggede hus på Åsum Byga-
de 3. 
De involverede sig i mange aktiviteter bl.a. bueskydning, hvor især tante 
Fie gjorde sig bemærket, også internationalt. Farbror Hans dyrkede des-
uden sejlsport og deltog i ”Fyn Rundt” og Kielersejladserne i sin folke-
båd. Han var dybt involveret i amatørradio og havde kontakter til andre 
amatører over hele jorden. Han udviklede hele tiden forbedringer på sit 
udstyr og fremstillede og solgte sine opfindelser til andre amatører. 
Uden højere uddannelse af nogen art udførte han komplicerede radio-
tekniske forsøg, og var den eneste civile, der i praksis udførte et såkaldt 
”moon bounce” kun et år efter, at det var lykkedes for ”U.S. Naval Re-
search Laboratory, Wachington D.C.” med alle dets ressourcer og ud-
dannede stab at udføre dette. 
Et ”moon bounch” er i princippet at skyde et radiosignal op på månen, 
hvorfra det reflekteres tilbage til jorden. Fordelen ved dette er, at signa-
let herved kun skal gennemrejse et 10-15 km tykt lag af ensartet atmo-
sfære, i stedet for at skulle gennemrejse hundredevis af kilometer atmo-
sfæriske forstyrrelser ved horisontal udsendelse. Signalet gik ofte tabt 
eller blev stærkt forstyrret ved den sidste metode. Alt dette skete før te-
lesatellitternes glade dage, men det var et stort fremskridt for radiokom-
munikationen på det tidspunkt. 
Farbror Hans og tante Fie fik ingen børn, men de i byen boende nevøer 
kom meget på værkstedet, hvor vi fremstillede alskens udstyr og bevæb-
ning til vores skarnsstreger, ivrigt hjulpet af farbror Hans. 
Han optog i øvrigt smalfilm, og der eksisterer stadig ruller med optagel-
ser af ungdommens skøjteløb på Lars Hjulmands eng, drabelige india-
nerkampe i ”Brydelands” grusgrav samt situationsbilleder af byens folk. 
Han malede også oliebilleder, ofte efter fotografier, og nogle eksempler 
herpå kan ses i Rytterskolen. 



 

 

 
Tante Fie arrangerede med stor succes sammenkomster for alle niecer og 
nevøer. Især var fastelavnsfesterne højdepunkter, hvor der var forberedt 
alskens løjer og overraskelser. Farbror Hans opfindsomhed fornægtede 
sig heller ikke ved disse lejligheder. Pladespillere fremstillet af en cigarkas-
se, en blyant, en knappenål og et gummibånd skrattede lystigt, medens 
mekaniske mus dukkede op de mest uventede steder og forsvandt ind i 
boghyldens mørke. En del af drengene havde også megen moro af at lege 
russisk roulette med en kæmpemæssig revolver, han havde fra krigens tid. 
Gudskelov havde han ingen patroner til kanonen. 
Farbror Hans døde i 1995 og tante Fie ved juletid 2004. Til sin død havde 
hun ofte besøg af niecer og nevøer, som huskede de gode dage i hendes 
hjem. 
I forbindelse med bodelingen, som inkluderede alle vi fætre og kusiner fra 
både farbror Hans og tante Fies side, blev der frisket op på vort altid gode 
forhold, så båndene igen blev styrket ved det vemodige farvel til den æra, 
hvori farbror Hans og tante Fie levede et godt, langt og spændende liv. 
 

Rasmus Lohmann Rasmussen 

Værkstedet  



 

 

Aasum Forsamlingshus.   Aktuel rapport. 
 
Den selvejende institution Aasum Forsamlingshus (alle matrikelejere i 
Aasum) har afholdt både ordinær og ekstraordinær generalforsamling, 
hvor især den ekstraordinære var med et pænt deltagerantal og en god 
debat om forsamlingshuset og borgernes forhold til huset. 
 
Som vi tidligere har givet udtryk for i Sognebladet, har aktiviteten i 
forsamlingshuset i et par år været på nulpunktet, men efter kontrakt 
med den nuværende forpagter René Dyrhauge, er situationen stille og 
roligt (sådan vil René nok ikke beskrive sin arbejdsindsats) blevet 
forbedret, og der er i dag en god ordrebog i huset. 
Forpagteren har herudover foretaget en hel række forbedringer, som det 
fremgår, både udendørs og indendørs. Således at huset i dag, trods 
stadige mangler, fremstår indbydende og forpagterens tilbud har et 
meget højt kvalitetsniveau til konkurrencedygtige priser. 
Bestyrelsen er derfor lidt undrende overfor borgernes meget ringe brug 
af deres eget forsamlingshus til private arrangementer.  Byens foreninger 
bortset fra idrætsforeningen anvender heller ikke huset, så det mærkes 
på omsætningen. 
Det var på det grundlag en god debat, vi havde på generalforsamlingen, 
hvor spørgsmålet om forpagterens ønsker til idrætsforeningens brug af 
huset var et varmt emne. For bestyrelsen er det vigtigt at give 
forpagteren så gode arbejdsvilkår som muligt (det er husets eneste 
indtægtskilde) både for hans forretning og for forsamlingshusets 
omdømme. Forpagterens ønsker svarer ikke til den nuværende situation. 
Det er en kendt sag, at bygningen af forsamlingshuset (til erstatning for 
det gamle på Staupudevej) var på grundlag af, at der blev indsamlet ca. 
60.000 kr. ud af byggeprisens ca. 600.000 kr. hos borgerne i Aasum. Det 
tyder på, at der dengang var en stor offervilje hos beboerne. Men tiden i 
dag er en anden og vi er nødt til at forholde os hertil. Der er 
forhandlinger i gang mellem forsamlingshuset og idrætsforeningen for at 
finde en for alle parter tilfredsstillende løsning. Men det betyder 
indrømmelser fra begge parter. 



 

 

 
Der har sideløbende været rygter om bygningsmæssige ændringer i 
huset. Til det kan vi sige, at bestyrelsen længe har arbejdet med 
muligheder for f.eks. at udvide Hermand Madsens stuen, bygge til 
lejligheden og ændringer i salen. Men friværdien i huset er for lille 
endnu. Derfor har tanker om anden finansiering været drøftet. F.eks. 
indsamling i byen, udstedelse af andele i en husfond, sponsorater o.l. 
Sideløbende med at bestyrelsen har kontaktet kreditforeninger og 
banker. 
Bestyrelsen består nu af: 
Formand, Henning Larsen; næstformand, Per Schack; kasserer, Jens 
Martin Møllegaard; sekretær, Susanne Holm-Iversen og Lasse Sørensen. 
Vi ser meget gerne at borgerne tager stilling til problemerne med 
henvendelse til os. Helst snart. 



 

 

Badminton 
Badmintonsæsonen starter torsdag d. 1. sept., der spilles mandag og 
torsdag i Aasum Forsamlingshus; tilmelding til Preben Schack tlf. 
66102423. 
 
Gymnastik 
Gymnastik for damer starter mandag d. 5. sept. Der trænes hver 
mandag kl. 19.00  -  20.00 i Aasum Forsamlingshus under Jytte 
Storms ledelse. 
 
Motion for børn 
I skrivende stund arbejdes der med at arrangere motion og leg for 
børn i Aasum Forsamlingshus mandag fra 16.00  - 17.30. Nærmere 
herom vil blive offentliggjort senere.       Se billede side 30 
 
Lanciers 
Vi danser lanciers hver anden torsdag i Aasum Forsamlingshus. 
Første gang torsdag d. 13. oktober kl. 21. Der er plads til flere med-
lemmer, øvede såvel som nybegyndere. 
 
Andespil 
Aasum Idrætsforening afholder 2 andespil henholdsvis tirsdag d.1. 
november og onsdag d. 30. november begge aftener kl. 19.  
        Preben Schack 
  

Aasum Idrætsforening 

Efterårets aktiviteter: 



 

 

 
Fodboldprogram for Aasums hjemmekampe efterår 2005 

 
Aasum sportsplads 

 
Senior Serie 2 
 Lørdag d. 10. sept. kl. 15.00 Aasum  -  B1909 
 Søndag d.25. sept. kl. 10.00 Aasum  -  Holluf Pile 
 Lørdag d. 8.  okt. kl. 15.00 Aasum  -  Langeskov 
 Søndag d. 23. okt. kl. 10.45  Aasum  -  Røde Stjerne 
 
Herre Serie 5 
 Torsdag d.8.  sept. kl. 18.00 Aasum  - Chang 
 Lørdag  d.17. sept. kl. 13.30 Aasum  -  F.C.Hjallese 
 Lørdag  d.1.   okt. kl. 13.30 Aasum  -  OB 
 Lørdag  d.15. okt. kl. 13.30 Aasum  -  Vinding 
 
Super Old Boys 
 Mandag d.5. sept. kl. 18.15 Aasum  -  Langtved 
  
Super Veteraner 
 Tirsdag d.6. sept. kl. 18.30 Aasum  -  Gislev 
 Tirsdag d.20.sept. kl. 18.00 Aasum  -  Rolfsted. 
    
 



 

 

 

Børneidræt     —        Ældreidræt 



 

 

 

Adresseliste for Aasum Sogn 
 
Kirkekontoret    Sognepræst, kirkebogsfører,  
Ellen Rasmussen    vielses- og begravelsesmyndighed  
Mindelundsvej 110     N. H. Ellekilde 
Tlf. 66 10 94 47    Mindelundsvej 45 
Tirsdag, torsdag og    Tlf. 66 10 93 43 
fredag kl. 9-13.    Tirs., ons., fre. kl. 12-13, tors. 17-18 
 
 
Sognepræst     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  
Alex Hold     Egholmen 7 
Åsum Bygade 4    Tlf. 66 10 74 42 
Tlf. 66101601 
 
Beboerforeningen      Bylauget 
Formand     Oldermand 
Sinnet Bunde    Mogens Burmølle 
Væverstræde 3    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 



 

 

Sankthans stemning 2005 

Foto: Frederik 

Foto: Knud Aage 


