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Præsterne har ordet

NYTÅR
OG
FORVENT
NING
Vi har alle forventninger til det år, som nu er begyndt.
Forventninger om glæde og fremgang. Håb om at vi mest vil påleve
de lyse sider af tilværelsen, også selvom vi har lov at være realistiske
og sige, at det nye år bliver nu nok stort set som det gamle.
Men forventninger betyder meget.

Var der ikke mange lykkelige dage alligevel? Mødte vi ikke godhed
og kærlighed fra andre mennesker. Var der ikke stunder, hvor vi var
tilfredse, glade og lykkelige. Gik forventninger ikke i opfyldelse
alligevel?
I vor kristne tro spillet forventningerne en stor rolle. Hele
adventstiden er bygget op over forventningen til ham der kommer.
Går man lidt historisk og tekstkritisk til værks, må man nok
erkende, at den gamle bibelske tro på, at jøderne skulle være Guds
udvalgte folk er noget tyndbenet og chauvinistisk. Hvis Gud er til,
må han være Gud for alle mennesker, ellers ikke. Og den gamle
bibelske tro på, at når nu hans folk som nation var trængt, når
fjenderne var for stærke, da ville han sende en Messias, ridderen på
den hvide hest for at redde dem og sætte dem op i fortidens
storhed, og alle folk skulle bøje sig for dem. Det har vi det lidt svært
med.
Men de gamle forventninger gik i opfyldelse alligevel, men på
en anden måde. Jesus Kristus er fredens og kærlighedens messias.
Og det er noget ganske andet. Inde i hvert enkelt menneske skal
kampen stå. Og derind til vore hjerter taler han om fred på jorden
og om kærlighed til vor næste.
Hvad forventninger skal vi da have? Kan en far og mor om
aftenen gå ind og se til deres sovende børn. Er de raske, er de
mætte, finder de glæde i deres lyse barndomsliv, hvad mere kan man
da forlange. De menneskelige vilkår er altid de vigtigste. Hvad så
med den kristne tro. Jo, lad os leve efter jesu ord, og ellers sætte vor
lid til Gud, så vil også det nye år lykkes for os.
N.H. Ellekilde
Sognepræst.

Arrangementer i Seden

EN AFTEN MED MUSIK
Torsdag den 26. januar kl 19.30
Ved Hans Henriksen og Therese Andreasen.
I Konfirmandstuen i Seden Præstegård.
Hans Henriksen er vores kirkesanger i Seden
og Therese Andreasen er organist i Nyborg Statsfængsel.
Sammen vil de fremføre et program af kendte sange fra
musicals og teaterverdnen. Ligesom der bliver fællessange.
Alle er meget velkomne.
KYNDELMISSE GUDSTJENESTE
Søndag den 5. februar i Seden kirke kl 11.00
Konfirmanderne medvirker.
Bagefter er der sandwich i konfirmandstuen
Alle er velkomne.
ETIK OG MORAL
Torsdag den 23. februar kl 19.30
I Konfirmandstuen i Seden Præstegård
Ved billedhugger Jens Galschiøt.
Kendt for sine seriøse provokationer såsom
Den indre svinehund, hungerbørn etc.
Jens Galschiøt er en af de sidste oprigtige
idealister i det danske kulturbillede.
Og dertil en spændende foredragsholder
Alle er meget velkomne.

Gudstjenester i Seden og Aasum
Januar
Seden
kl. 9.30
NHE

Aasum
kl. 11.00
NHE

Seden
kl. 11.00
kirkekaffe
NY

Aasum
kl. 9.30

Søndag den 22.
3.s.e.h 3 k.

Seden
Kirkebil
til Aasum

Aasum
kl. 11.00
LBM

Søndag den 29.
4.s.e.h 3 k.

Seden
kl. 11.00
NHE

Aasum
kl. 9.30
NHE

Søndag den 5.
sidste søndag
efter hellig 3 konger.

Seden
kl. 11.00
kertemesse
NHE

Aasum
kl. 9.30
NHE

Søndag den 12.
Septuagesima

Seden
kl. 9.30
NY

Aasum
kl. 11.00
NY

Søndag den 19.
Seksagesima

Seden
kl. 11.00
NHE

Aasum
kirkebil
til Seden

Søndag den 26.
Fastelavn

Seden
kl. 11.00
NY

Aasum
kl. 14.30

Søndag den 8.
1.s.e.h. 3 k.
Søndag den 15.
2.s.e.h. 3 k.

NY

Februar

Fastelavnsgudstj.for børn

NY

Gudstjenester i Seden og Aasum
Marts
Seden
kl. 11.00
kirkekaffe
NHE

Aasum
Kl. 9.30

Søndag den 12.
2. s. i fasten

Seden
kl. 9.30
NY

Aasum
kl. 11.00
NY

Søndag den 19.
3. s. i fasten

Seden
kl. 11.00
NHE

Aasum
kl. 9.30
NHE

Søndag den 26.
Midfaste

Seden
kl. 9.30
NHE

Aasum
kl. 11.00
NHE

Seden
kl. 11.00
kirkekaffe
NY

Aasum
kl. 9.30

Seden
kl. 9.30
NHE

Aasum
kl. 11.00
NHE

Søndag den 5.
1.s. i fasten

NHE

April
Søndag den 2.
Mariæ bebudelsesdag
Søndag den 9. april
Palmesøndag

NY

Kirkebil bestilles ved henvendelse til kirkekontoret, tlf.: 66109447
fredag inden kl.12.
Kirkekoret medvirker i begge kirker søndagene 29/1, 5/3 og 2/4
LBM Lene Bischoff-Mikkelsen
NY
---

NHE

Nils Holger Ellekilde

Mindeord
Hanne Bergholdt in memoriam
Aasum Menighedsråd vil her i sognebladet bruge lejligheden til at
mindes Hanne Bergholdt.
Hanne var medlem af menighedsrådet i to omgange. En længere
periode i 80érne og igen op til det sidste menighedsrådsvalg, hvor
hun måtte opgive på grund af sin sygdom.
Hanne har gjort et stort stykke arbejde for Aasum Sogn og Kirke,
og især det kulturelt folkelige havde hendes interesse.
Der skulle ikke bare holdes gudstjeneste hver søndag. Der skulle
også være nogle spændende arrangementer med sogneaftener og
foredrag, og der skulle være musik i kirken.
Både da Hanne var almindeligt medlem af rådet, og da hun var
formand, var det en fornøjelse at arbejde sammen med hende.
Hun krævede orden og præcision i det økonomiske og
administrative, og hun udviste varme og forståelse i
personaleforhold. Vi oplevede hende som et varmt og kærligt
menneske.
Hanne blev født i Dalum, hvor hun voksede op. Hun blev student
fra Skt. Knuds Gymnasium og senere lærer fra Silkeborg
Seminarium. En årrække var hun lærer på Seden Skole, og senere
blev hun lærer på Odense Universitetshospital, og dér de sidste 10
år på børnepsykiatrisk afdeling.

Også dette meget vanskelige arbejde blandt psykisk syge børn og
unge lykkedes for hende. Hun fik ofte små glade hilsner fra gamle
elever.
Hanne var kreativ og musisk og har skrevet en bog om at være barn
i krigens skygge, om sin far under besættelsestiden og om sit
barndomshjem.
Og så havde Hanne humor. Hun skrev tekster til revyviser, og hun
har instrueret både for Fjordagerscenen og til dilletant i Aasum
Forsamlingshus. Og sidst men ikke mindst sang Hanne i Seden og
Aasum kirkers kor.
Vi har været glade for at have Hanne iblandt os og har kun godt at
huske. Vi deler Hannes families sorg og sender dem mange tanker.
Æret være Hanne Bergholdts minde.
Aasum Menighedsråd.

Nyt fra Menighedsrådet
Mens dette skrives fjernes stilladser omkring kirken, så dræn og
pigstensbelægningen kan gøres færdig, og kirken vil igen stå flot og
knejsende på landsbyens højeste punkt. Tilbage er udbedring af de
skader, der er kommet på murene i våbenhuset og skibet. På grund
af vintervejret kan der ikke kalkes nu, så kirken vil de næste
måneder se lidt forsømt ud, men det bliver udbedret, når det igen
bliver vejr til at kalke udendørs.
Selv om graveren har været syg, og der har været stilladserne rundt
om kirken, blev grandækningen færdig - dog lidt forsinket. For
hjælp i den tid vil menighedsrådet gerne takke for den store
arbejdsindsats som graver Poul Erik Isaksen med velvillig hjælp fra
Bente Knudsen, Jeanette Christiansen og Leif Hansen har ydet.
I forbindelse med det nye kirkeår har rådet konstitueret sig således,
at Alex Hold fortsætter som formand. Derimod træder Erling Larsen ud af rådet, og i stedet kommer Hanne Lind-Thomsen.
Sognepræst Marianne Nørsøller er bevilliget orlov indtil videre fra
den 26. december. Der endnu ikke fundet en afløser.
Det er aftalt med Aasum Maskinfabrik, at ved konfirmationer og
koncerter må Aasum Maskinfabriks parkeringsplads benyttes.
Kirkekoret synger ved gudstjenesterne i begge kirker søndagene:
29/1, 5/3 og 2/4.

Tirsdagscafe
Der er ingen tirsdagscafe i januar, fordi den første tirsdag er så tæt
på nytår, og at der er en sogneaften midt i måneden.
Tirsdagscafeen i marts måned er flyttet fra den første tirsdag til
den tredje tirsdag, på grund af en sogneaften med Mariann Fisher
Boel.

Tirsdagscafe den 7. februar kl. 14.30.
Jørgen Flensted-Jensen fortæller om: ”Mit liv med
gymnastik, ulandsarbejde og præstegerning”.
Jørgen Flensted-Jensens liv har haft mange skift og udfordringer.
Opvækst i København og en håndværkeruddannelse inden han i
otte år rejste med sin far, Erik Flensted-Jensens, elitehold til USA,
Canada og Mexico. Uddannelse som bygningsingeniør,
erhvervsarbejde i Danmark og udlandet. Arbejde for Folkekirkens
nødhjælp i Afrika. Nødhjælpsarbejde i Ethiopien, Mozambique og
Sudan. I en alder af 55 år blev han præst i Den Danske Folkekirke
efter et selvstudium i teologi.
Tirsdagscafe den 21. marts kl. 14.30. Emnet er lokalhistorie.
Hanne Trydeman fortæller om lokalhistorie i almindelighed og om
Aasum Sogns historie i særdeleshed. Se også Hannes læserbrev
”Lokalhistorisk hjørne i Rytterskolen” på side 14.

Siden sidst i Aasum
Døbte i Aasum
20. nov.

2005

27. nov.

2005

4. dec.

2005

Mathias Stokholm Eriksen,
Lykkevænget 19,
Marco Østergaard Heise Hansen,
Duedalen 4
Mathilde Cecilie Dreymann,
Helgavej 1

Døde og bisatte i Aasum
25. nov.

2005

Hanne Bergholdt Jensen,
Slagenvej 1

Et grantræs skæbne
Af Hjalmar Reitz
Grantræet havde i næsten tredive år stået og vokset sig stort ved
indgangen til Rikke og Martins hus, hvor det gennem årene havde
fulgt med i menneskenes gøren og laden. De første år kunne det
kun se, hvem der gik ud og ind af huset. Da det blev større, kunne
det også følge med i, hvad der skete hos naboerne, og da det blev
rigtigt stort kunne det se alt, hvad der skete i Aasums østre bydel,
men det talte det aldrig om.
Grantræet stod frit, fik sol og vind fra alle sider, derfor kunne det
vokse sig så stort og flot, at det kom på tale som Odenses juletræ.
Da grantræet hørte det, begyndte det allerede at glæde sig til den
megen glans og herlighed på byens fineste plads og til at se de
mange glade børn danse omkring sig.
Borgmesteren sendte sin mest betroede gartner ud for at måle træet.
Han målte både højden og bredden flere gange. Grantræet kunne
ikke undgå at høre gartneren gå og mumle for sig selv: ”Sikke dog et
dejligt træ, så smukt og velformet med kraftige grene til lysene, det
passer fint til Flakhaven, selv om det er lidt for lille”. Grantræet tog
alle de rosende ord til sig og begyndte at stritte endnu mere med
grenene af bare glæde.
”For lille, duer ikke ”, sagde borgmesteren. Og straks istemte alle
embedsmændene, ”for lille, duer ikke.” ”Duer ikke”, sagde eleven
ved computeren og trykkede på deletetasten, og straks var alt om
grantræet slettet og glemt.
Om det var fordi, det var valgår, og måske fordi amtsborgmesteren,
der var borgmesterens rival til borgmesterposten, gerne ville drille
sin rival lidt, vides ikke, men amtsborgmesteren ville med glæde
bruge grantræet til at pynte ved sin amtsgård.

Da grantræet hørte, at det alligevel ikke skulle ind og stå på byens
fineste plads, blev det så rystet og skamfuldt, at det begyndte at tabe
nålene på de nederste grene, og som tiden gik, tabte det flere og
flere nåle. Af rent og skært mismod blev det helt misfarvet. Det blev
så misfarvet og trist at se på, at det kun var til at save om og bruge
til brænde. Og fældet blev det. Motorsaven skar sig hurtigt gennem
stammen, og med et suk faldt træet til jorden.
Børnene tumlede sig i grantræets lange og tætte grene, indtil de blev
savet af og kørt ud på Hans Jørgens mark for at blive brændt, men
selv i fornedrelsens stund følte grantræet sig lidt stolt og veltilpas,

for efterhånden som ilden fik fat i grenene, bredte der sig en
velduftende røg over Aasums østre bydel.
Stammen, der følte sig lidt mere værdifuld end grenene, blev savet i
lige store stykker, så de kunne brændes i brændeovnen. Mens ilden
fortærede grantræet, tænkte det, at vel var det ikke byen fineste
plads, og vel var det ikke pyntet med lys og en stjerne, men det så
noget meget mere værdifuldt. Det så lyset og stjernerne i de legende
børns øjne, og det var meget mere værd.

Lokalhistorisk hjørne i Rytterskolen.
af Hanne Trydeman

Der er nu åbnet mulighed for at hænge lokalhistoriske billeder op i
Rytterskolen. De billeder, vi havde på lager, er allerede hængt op.
Derudover er der nu mulighed for at sætte billeder ind i mapper,
som er placeret på hylder bag den nye væg. Det vil sige, der er
direkte adgang for publikum til materialet. Størsteparten er billeder,
men der er også mindre protokoller, sanghefter og forskellige
tryksager.
Hvad er det så for noget materiale, der kan have interesse for
sognets beboere? Alt, billeder, tryksager og avisudklip. Lad os se på
det, før det ryger i skraldespanden. Det, som folk ligger inde med på
nuværende tidspunkt, er sandsynligvis af en sådan karakter, at det vil
belyse de seneste 100 eller 200 års historie i sognet. Hvis man har
effekter, som kan indgå i samlingen, vil det selvfølgelig være meget
fint, om der kan følge oplysninger med om tid, sted og navne på
personer. Det som i øjeblikket findes i samlede helheder om Aasum
bys og Aasum Sogns historier er: Laurits Fischers billedserier fra
første halvdel af nittenhundredetallet, Sognefilmen fra 1955 og
Svend Frederiksens bog, ”Aasum Sogns Historie” fra 1968.
Gårdene har navne, og husene har navne efter de, som har bygget
dem eller efter navnkundige personer, som har boet i dem. Fx ”Lille
Jenses hus”, ”Herman Madsens hus” og ”Hildas hus”. Der kunne
sagtens indgå beretninger om begivenheder og tildragelser, som har
fundet sted, og som har været kilde til landsbysnak, undren eller
morskab, det sidste ikke at forklejne. Der kan godt være kulør på
historien, uden at den forfalder til sladderhistorier.

Det meste af det materiale, som forefindes indtil nu, drejer sig
mest om skole, dilettant og sangforening. Det ville være godt, om
der også kom nogle billeder fra erhvervslivet. Vi skal jo ikke så
forfærdelig mange år tilbage i tiden, før mange af sognets beboere
også havde deres arbejde inden for sognets grænser. Her kan
nævnes i flæng: landbrug, gartneri, håndværk, mejeri, og industri.
Meget har ændret sig, og en del er, som det altid har været. Det vil
måske give en bedre forståelse, helhed, hvis man kender den nære
fortid.
Foreløbig er det Inger Reitz og Hanne Trydeman, der arbejder
med at indsamle og ordne materialet.
På tirsdagscafeen den 21. marts vil Hanne Trydeman uddybe
emnet nærmere, både hvad angår lokalhistorie i almindelighed og
Aasum Sogns historie i særdeleshed.

Se op.
”Se op”
det er bedre for sind og krop.
Lad solen skinne ind ad dit
vindue.
Tag dens varme og brug den
her i dit liv.
”Se op”
det er bedre for sind og krop.
Pas på det liv du har.
Og se, hvor dejligt livet er
alligevel.
Selv om det sommetider, er
meget svært.
”Se op”
det er bedre for sind og krop.
Og tag så det liv du har, og
pas på det.
Så vil du finde livet er smukt.
Ja vidunderligt.
Randi H. Larsen
Kirkestræde 4

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

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

Tlf. 66 10 17 38 Mobil 40 27 45 08

www.marslev-vvs.dk

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

Aktivitetskalender for Aasum Sogn
Januar
8.-1.

søndag

11.00

Gudstjeneste NHE

15.-1.

søndag

9.30

Gudstjeneste NY

18.-1.

onsdag

19.30

Sogneaften, (Alex Holdt)

22.-1.

søndag

11.00

Gudstjeneste LBM

24.-1.

tirsdag

19.00

Menighedsrådsmøde

26.-1.

torsdag

18.00

Bylaugets generalforsamling

29.-1.

søndag

9.30

Gudstjeneste NHE

30.-1.

mandag

19.00

Valgmøde til skolebestyrelsen

Februar
5.-2-

søndag

9.30

Gudstjeneste NHE

7.-2.

tirsdag

14.30

Tirsdagscafe (Jørgen Flensted Jensen)

12.-2.

søndag

11.00

Gudstjeneste NY

19.-2.

søndag

11.00

kirkebil til Seden

21.-2.

tirsdag

19.00

Menighedsrådsmøde

26.-2.

søndag

14.30
15.30

Fastelavnsgudstjeneste
Tøndeslagning i Rytterskolen

Ta’ ud

og

hæng op

Aktivitetskalender for Aasum Sogn
Marts
5.-3.

søndag

9.30

Gudstjeneste NHE

6.-3-

mandag

19.30

Sogneaften
(Mariann Fisher Boel)

9.-3.

torsdag

17.00

Sidste frist for afstemning
til skolebestyrelsesvalg

12.-3.

søndag

11.00

Gudstjeneste NY

15.-3.

onsdag

19.00

Aasum Idrætsforening
holder generalforsamling

19.-3.

søndag

9.30

Gudstjeneste NHE

21.-3.

tirsdag

14.30

19.00

Tirsdagscafe
(Hanne Trydeman)
Aasum Forsamlingshus holder
generalforsamling
Menighedssrådsmøde

19.00

26.-3.

søndag

11.00

Gudstjeneste NHE

29.-3.

onsdag

19.30

Beboerforeningen holder
generalforsamling

April
2.-4.
9.-4.

søndag
sønda

9.30
11.00

Gudstjeneste NY
Gudstjeneste NHE

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.

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

SNEDKERIET
V/ FLEMING RASMUSSEN

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

Tlf. 66 10 24 00

ALT I BYG OG INVENTAR

Fraugde Kærbyvej 35
Tlf. 65 95 26 26
Mobil 23 30 39 37

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

Tlf.
65 95 14 96
Privat 65 95 11 96
Fax. 65 95 21 90
EL-FIRMAET
KAY CHRISTENSEN

v/ Preben V. Christensen

SMEDEJERN

Altaner - Gelændere
Trapper - Lamper
Porte - Møbler
Ejlskovsgade 20 5000 Odense C
Tlf. 66 14 29 68
www.ahproduktion.dk

Livin
Vi sælger vin, cognac, portvin,
champagne, gaveæsker,
egne etiketter og tilbehør

www.levin.dk
Torben Bentsen
Toftevænget 6
5750 Ringe
Tlf.nr.: 65-951180

Generalforsamling
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Aasum Sogns
Beboerforening onsdag d. 29. marts 2005 kl. 19.30 i
Idrætsforeningens klubhus. Dagsorden som følger:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab for 2005 fremlægges til godkendelse, herunder
regnskab for Sognebladet
4. Fastsættelse af fremtidigt kontingent
5. Indkomne forslag. ( Forslag fra medlemmer og bestyrelse,
der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen).
6. Valg til bestyrelsen
På valg er to bestyrelsesmedlemmer:
Hjalmar Reitz, der genopstiller
Sinnet Bunde, der genopstiller
Herudover skal der vælges to suppleanter til bestyrelsen.
Valg af revisorer
Inger Reitz, der genopstiller
Per Lind Thomsen, der genopstiller
og en revisorsuppleant, hvor Helge Nielsen genopstiller
7. Eventuelt
Alle er velkomne til at deltage og komme med deres besyv og
forslag til, hvordan vi i Beboerforeningen kan gøre Aasum til et
stadigt aktivt og godt sogn at bo i. Efter generalforsamlingen vil
Beboerforeningen være vært for et mindre traktement. Det
plejer at være en hyggelig aften, hvor man også kan hilse på
gamle naboer og nye tilflyttere.

Sogneaftner.
Onsdag d. 18. januar kl. 19.30 er der igen sogneaften i
Rytterskolen.
Alex Holt, der er formand for menighedsrådet i Aasum, har en
fortid som deltager på Den rejsende Højskole, også kendt som
Tvind. I starten af 70érne foretog Alex en rejse fra Fanø til
Indien, og som en af de få beholdt han en lysbilledeserie fra turen
som privateje, noget der ellers var bandlyst på Tvind.
Kom og se lysbilleder og hør Alex fortælle om ”gamle dage”.
Alle er velkomne.
Mandag d. 6. marts kl.19.30 er der ligeledes sogneaften.
Her kommer EU-kommisær Mariann Fischer-Boel og fortæller
om sig selv og sit virke. Overskriften for aftenen er ”Fra Aasum
til Brussel – hvor er sammenhængen?” Mariann Fischer-Boel er
født og opvokset på gården Kristiansminde på Krogslundsvej 324
og er således ”gammel” sognebarn.
Alle er velkomne.

Fastelavn
Traditionen tro vil der være tøndeslagning søndag d. 26. februar
kl. 15.30 i haven ved Rytterskolen.
Alle er velkomne og børn under konfirmationsalderen vil kunne
slå katten af tønden. Der er fastelavnsboller til alle, sodavand til
børnene og kaffe til de voksne. Det er altid spændene at se alle de
udklædte børn og kåre kattekongen.
Alle er velkomne til arrangementet, der er gratis at deltage i.

NYT FRA TRAFIKUDVALGET.
V/ Poul Poulsen

Vores samtale med Fyns
Amt gav ikke noget
resultat, Poul Weber har
d. 31.10.2005 meddelt
os, at han har fået oplyst,
at vi er i dialog med
Odense Kommune
omkring
trafikforholdende.

Minder og erindringer om
livet i købmandsforretningen,
oplevet af Hans Erik Hansen Staupudevej 8.
Hans Erik bor stadig i huset sammen med sine kone Grethe.
Familien
Købmandsforretningen startede d. 22. september 1914.
Min far, der tidligere havde været ved landbruget, var på højskole to
gange, henholdsvis Høng og Vallekilde. Senere kom han i lære som
murer, hos murermester Jacob Fischer i Åsum, og arbejdede som
murersvend i flere år, inden han startede butik.
Han blev gift d. 25. januar 1914, med Karen Rasmussen Dybkjær fra
Thisted. Det var faktisk min mor, der havde kendskab til forretning,
da hendes barndomshjem var en tobaksforretning. Mor havde også
været på højskole, på Ryslinge her på Fyn..

Købmandsforretningen med tilhørende bolig har min far selv
bygget, med undtagelse af tømrearbejdet. Han fik hjælp af
arbejdskammerater og det blev bygget i første klasses materialer,
håndstrøgne sten og sortglasserede tagsten fra Tyskland.
I begyndelsen var der ikke elektricitet, men der var gjort klar til det.
Først i 1917-18 fik huset elektrisk lys. Inden da kom lyset fra
petroleumslamper, både i forretningen og privat. Opvarmningen var
fra komfuret i køkkenet, kakkelovn i stuen og petroleumsovn i
forretningen.
Det var en usikker tid at starte købmandsforretning på, og min far
var ikke ene om det. Lige i nærheden, i Væverstræde, startede
Holger Barløse også købmandsforretning. Omkring 1927-28
flyttede Barløse sin butik (til den nuværende butik ved rundkørslen,
hvor rengøringsfirmaet Dias holder til. red.).
Åbningen af forretningen faldt næsten sammen med 1. Verdenskrig,
der brød ud i november 1914.
Det var ikke så spændende, min mor og far havde jo ikke den store
erfaring i at drive forretning. Krigsårerne 1914 til 18 var drøje at
komme igennem, med varemangel og rationering.
Desuden var der kommet børn til, Ellen i 1915, Jenny i 1916 og
Aage i 1918, så der var nogle munde at mætte. Min mor og far var
flittige og sparsommelige, så de klarede sig i gennem. Og familien
voksede med endnu tre sønner; Aksel i 1921, Ejner i 1922 og Hans
Erik i 1924. Så nu var vi en rigtig stor familie.
Min farfar ”Bedste” må jeg ikke glemme, han hørte med til familien,
var veteran fra 1864. Bedste var kurvemager og flettede mange fine
tørvekurve, brændekurve og mindre kurve. Han havde værksted i
det gamle hus, min fars fødehjem, et fint gammelt stråtægt hus
( Burmølles hus, Staupudevej 10, red.).
Bedste døde i 1928, 98 år gammel: Jeg var 4 år dengang og husker
tydeligt, da jeg så ham sidste gang i kisten, som stod i det gamle hus.

Forretningen
En forretning på landet dengang skulle handle med lidt af hvert.
Først og fremmest kolonial, lidt isenkram, manufaktur og så
petroleum til lamper og primusapparater, der var meget almindelige
i hjemmene, før der kom gas.
Der var diskbetjening i alle forretninger. Kunderne kom med en
seddel eller en kontrabog, hvor varerne på de ting de ønskede, var
skrevet ned. Købmanden ekspederede og noterede priserne på
varende, talte sammen og kunden fik bogen med hjem. En gang om
måneden blev bogen talt sammen – og i de fleste tilfælde betalte
kunden!
Mange af varerne i forretningen skulle afvejes. Sukker, mel, alle slags
gryn, salt, soda og sæbespåner kom i papirposer af forskellige
størrelser. Kaffe blev malet, først på en håndmølle, senere på den
elektriske mølle. Vi børn blev sat til at trække hjulet, når der skulle
males et ½ eller 1 pund kaffe.
Eddike kom hjem i store tønder og blev tappet på flasker og på fine
hollandske krukker og stendunke. Fin sirup kom fra De Vestindiske
Øer, lavet af rørsukker. Det kunne være træls at vente på, at en stor
krukke sirup skulle løbe fuld. Derfor ekspederede man kunden
videre og glemte alt om sirup. Stor var katastrofen, når siruppen løb
ud i hele kælderen. Det betød masser af skæld ud og rengøring til
Fortællingen fortsættes i næste blad.
synderen.

Skolebestyrelsesvalg på Seden Skole 2006
Det er nu snart 4 år siden, at skolebestyrelsen ved Seden Skole blev valgt,
og det har været en travl periode.
Generationsskiftet er startet i lærergruppen og ledelsen, og det har
betydet, at skolen har måttet sige farvel til mange gode kræfter for at give
plads og pædagogiske udfordringer til yngre lærere.
Det er en naturlig og nødvendig del af processen i udviklingen af
folkeskolen.
Seden Skole har udviklet sig til en afdelingsopdelt skole, hvor der foregår
megen pædagogisk tænkning og tværfagligt samarbejde på årgangstrinene.
Gode indsatser for en bedre omgangstone og omgangsform i elevgruppen
og i omgangen med lærere og pædagoger startede op for tre år siden, og
vi har måttet erkende, at det har været og er et langt og sejt træk at nå
målet: At vi alle uanset udseende og nationalitet respekterer hinanden og
giver plads til de forskelligheder, der nu engang findes blandt os, men
som også beriger vor skoleverden. Skolen skal være hjemsted for en god
og bæredygtig læring, men lige så vigtig et sted, hvor børnene føler sig
trygge og velkomne, så de har lyst til at komme i skole hver dag.
Den tidligere ledelse, som har sat sit flotte særkende og udvikling på
skolen gennem mange år, har overladt styringen til nye folk, som har
iværksat en ny ledelsesstruktur med teamledelse.
De mindre gode faglige resultater i den danske folkeskole, sammenlignet
med andre udenlandske testresultater, har fået regeringen og dermed også
kommunerne til at fokusere mere på det faglige niveau.
Det er svært uden videre at sammenligne forskellige skolesystemer i
forskellige lande med hinanden, men det betyder ikke, at vi ikke skal og
kan udvikle det faglige niveau.
Vi skal blive bedre til at måle og gennemføre selvvurdering af vort
arbejde. Vi skal udvikle en evalueringskultur på det faglige og sociale
område, der sikrer, at vi lever op til de mål, der er formuleret, og at vi
bliver dygtigere til at finde metoder til at gøre det bedre i hele
skolehverdagen.

Vi skal som skole leve op til kravene om at være mere rummelige både i
forhold til de elever, som har det svært, men også i forhold til elever, som
kan klare større udfordringer.
Med vedtagelsen af loven om ”frie skolevalg” har skolen modtaget rigtig
mange elever uden for vort eget skoledistrikt, og det har lagt et stort
arbejdspres i klasserne blandt elever og lærere/pædagoger på at modtage
og få indpasset de nye kammerater i skolens og klassens miljø.
En stor del af de nye elever er af anden etnisk baggrund end dansk, og det
har i mange tilfælde gjort det ekstra vanskeligt på grund af sproglige og
kulturelle forskelle, men det har også været en berigelse og en udfordring
for både elever og lærere/pædagoger.
Skolen har de sidste 4 måneder forøget sit elevtal med cirka 80 elever
fordelt over alle klassetrin, men selv i frustrationen over det høje
arbejdspres det afføder, må vi også have lov til at glæde os over, at vi gør
det så godt, at mange udefra ønsker optagelse på Seden Skole.
Jeg har nu givet et lille situationsbillede af Seden Skole, og hvad der rører
sig netop nu.
Noget skal fastholdes og andet skal udvikles, og det er alt sammen
opgaver for en ny skolebestyrelse at tage fat på de næste 4 år.
Det bliver en spændende og udfordrende periode vi går ind i, og jeg vil
gerne opfordre skolens forældre til at gå aktivt ind i arbejdet for en bedre
og udviklende skole ved at deltage i skolebestyrelsesvalget og gerne lade
sig opstille.
Lige i begyndelsen af januar 2006 vil samtlige familier, der har skolesøgende børn, modtage en valgavis, som beskriver valgproceduren
Venlig hilsen og med ønsket om et godt valg.
Carsten Høyer
Skoleleder
Seden Skole9

RÅGELUND EFTERSKOLE
Af viceforstander Inge Marie Hansen

Uddrag af samtale et sted i Åsum sogn, sådan som den måske kan
have fundet sted.
”Har du haft en god weekend”?
”Joh tak, hvad med dig"?
”Jeg var ellers henne på efterskolen forleden lørdag”.
”Nå, henne på drengehjemmet”?
”Nej, ved du nu hvad, det er altså mange år siden…. Der står da
også et skilt ude ved vejen, hvor der står ”Rågelund Efterskole”.
”Jeg tænkte godt nok også på at tage derhen, men du ved, der er så
meget, man kan rende til”.
”Hvorfor lavede de egentlig det der åbent hus”?
”De syntes, det var længe siden, de havde inviteret
lokalbefolkningen indenfor. Og ved du, hvad det aller bedste var?
Det var eleverne, der viste rundt”.
”Nogen af dem ser vi jo engang imellem, men man snakker jo ikke
ligefrem med dem, man ved jo ikke rigtig, hvad det er for nogle
unge mennesker”.
”Ved du hvad. De var bare så flinke. Ja, jeg vil nærmest kalde dem
høflige. Og de ville bare så gerne vise deres skole frem og fortælle
om den”.
”Jamen hvad er det, der er med dem? De er ikke helt almindelige
vel”?
”Nej, hør nu lige. De er helt almindelige, men de har jo svært ved at
læse og skrive”.
”Nå, sådan ordblinde”?

”Ja, skolen kalder sig en ordblinde-efterskole, men man skal vist
bare have svært ved det boglige, for at være elev der”.
”Det er jo ikke sådan et sted, man kommer, hvis man ikke lige
kommer i deres hal”.
”Jamen her var der netop lejlighed til at komme helt inden for og
se bygningerne inde fra og møde elever og personale. De ville bl.a.
vise deres nye køkken frem – ja faktisk alle lokaler. Apropos
køkken. Hold da op en buffet der var. Der var simpelthen så
meget lækkert. Uhm! Det var i det hele taget et fint arrangement.
De havde godt nok gjort noget ud af det”.
”Nå, men det kan da godt være, jeg skulle tage derhen, næste
gang”.
”Ja, nu ved jeg jo ikke, hvornår de arrangerer noget igen, men du
kan da melde dig ind i skolekredsen”.
”Hvad er det for noget”?
”De sagde, efterskolen kun kan eksistere, hvis der er en
skolekreds. Og man kan jo vise, at man støtter skolen, og det
arbejde de gør for de ordblinde elever, ved at melde sig ind”.
”Skal man så ikke til at løbe til møder og lave alt muligt frivilligt
arbejde”?
”Næh, du kan da godt bare stå som medlem. Ja, og så bliver du
inviteret til generalforsamling, og der får man vist også noget godt
til ganen”.
Rågelund Efterskole ønsker alle et godt nytår og siger tak til alle,
der kiggede ind til vores åbent hus d. 19. november. De og alle
andre skal være meget velkomne en anden gang.
Ønsker du at støtte efterskolen ved at melde dig ind i
støttekredsen, kan du kontakte skolen pr. telefon eller mail (65 95
13 86 / Raagelund@mail.dk).
Læs evt. om skolen på www.raagelund.com

Aasum Idrætsforening

Generalforsamling:
Onsdag d. l5 marts 2006 kl.19.00 afholder Aasum Idrætsforening
ordinær generalforsamling i klubhuset.
Dagsorden ifølge lovene.
Bestyrelsen.

Aasum Idrætsforening har traditionen tro afholdt 2 andespil i
klubhuset.
Vi vil gerne takke alle, som deltog i spillene, samt alle som gav
gevinster til andespillene. Vi håber, der kommer lidt flere deltagere
næste år. Der var mange fine gevinster.
Følgende gav gevinster:
Bullerup Nærbutik,
Møllekroen Bullerup,
Pizza Vero Bullerup,
AB. Cykler Bullerup
Mertz Electric Seden,
Kruger VVS Bullerupvej Seden,
GF-Fyn Forsikring Overgade Od.
Malerfirmaet Chrisiong Aasum,
Salon Helle Aasum,

Holmens Hunde- og Kattepension Aasum,
Army jeanslager, Overgade Od,
Tømrermester Per Schack Aasum,
Aasum Maskinfabrik,
Aasum Smedie,
Lasse Vognmand Rågelund,
Tømrermester Karsten Schmidt Aasum,
Aasum Antik og Gaver
Gardiner og Hvidevarer Arne Smidt Skibhusvej Od,
Superbrugsen Butikstorvet Bullerup,
Ravnebjerg Smedegård-VH Stål,
NC Montage Aasum Bygade, Aasum
Auto-Lunden Aasum Bygade,
Kjelds Cykler Skibhusvej Od,
Den Grønne Skobutik Skibhusvej Od.
Fjordager Slagteren Seden,
J.B.J. Ost Svendsagervej Seden,
Danske Bank Skibhusvej Od,
Aasum Forsamlinghus,
Gartneriet Vestdal Gartnervænget Aasum,
Topsy Blomster Skibhusvej Od.
Rema 1000 Skibhusvej Od.
E. Redtz Jensen glarmester Od,
Flemming Knudsen Lundsgaard Aasum,
Fionia gartneriet Aasum.
Tak til alle som har støttet foreningen i året 2005.
Jeg kan fortælle, at Aasum's 1. hold senior blev i serie 2, og vi har
et hold i serie 5, samt 2 Old Boys hold.
Er du ikke medlem, så kontakt Preben Schack 66 10 24 23.
Vi kan bruge alle; der er et godt kammeratskab i klubben.
Jeg ønsker alle et godt Nytår
Preben Schack

Bylaugsmøde

I følge traditionen holder Aasum Bylaug, som meddelt i sidste
nummer af Aasum Sogneblad, sin årlige generalforsamling torsdag
den 26. januar 2006 kl. 18.00 i Aasum Forsamlingshus.
Efter generalforsamlingen er der spisning, hvor der som sædvanlig
serveres gule ærter og pandekager med is. Pris pr. kuvert 125 kr.
Af hensyn til spisningen bedes tilmelding foretaget senest torsdag
den 19. Januar 2006 til oldermanden Mogens Burmølle tlf.
66013309 eller til næstformanden Hans Jørgen Nielsen tlf.:
66102036.

Aasum Forsamlingshus

Generalforsamling i Aasum Forsamlingshus.
Tirsdag den 21. marts 2006 kl. 19.00 i Forsamlingshuset.
Bestyrelsen.

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

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

Sognepræst
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
Alex Hold
Åsum Bygade 4
Tlf. 66101601

Organist
Hans Brehm
Egholmen 7
Tlf. 66 10 74 42

Beboerforeningen
Formand
Sinnet Bunde
Væverstræde 3
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

Rågelund Efterskole, spisesalen

