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Præsterne har ordet
Konfirmandudflugt til Jelling
7.A i Seden fortæller

Vi startede dagen med at mødes ved kirken kl. 10 minutter i 8, men
nogle var sent på den, så vi kørte først 10 minutter over 8. Vi kørte
til Jelling, hvor vi skulle se kirken, på vikingeudstilling på museet
”Kongernes Jelling” og til sidst se en teaterforestilling, som hed
”Ragnarok”.
I bussen gik det godt. Det var sjovt. Der var nogle, som ikke hørte
efter, men det var sjovt alligevel. Midt på motorvejen var der
trafikprop, og vi kom for sent til Jelling.
Da vi kom frem blev vi delt i 2 grupper. Hold A og hold B. Hold A
begyndte i Jelling kirke og hold B på museet. Det var en flot kirke,
og vi hørte om dens historie, men man kunne ikke rigtig høre hvad
menighedsrådsformanden sagde!
Det var vores tur på museet, der var rigtig god og spændende. Her
fik vi Jellings historie og så Jellingestenen og hørte om, hvad der
stod på den og om vikingetiden.
Museumsdirektøren fortalte ret levende om dengang danskerne var
blevet kristne. Det var noget anderledes end man kunne forestille
sig:
Folk fik at vide, at de fik et nyt hvidt sæt tøj, hvis de kom hen i
kirken om søndagen og blev døbt. Og én mand kom i kirke og blev
døbt 52 gange.
Hver gang fik han et nyt sæt tøj! For han tog bare sit gamle slidte tøj
på hver gang, og præsten lagde ikke mærke til noget. Så tjente han
penge, for han farvede alt det nye tøj hjemme og solgte det! Det var
en fin forretning.

Efter det spiste vi vores madpakker og så ”Ragnarok”. Et rollespil
med 3 personer, der alle spillede mange forskellige roller. Det
handlede om de gamle nordiske guder, Odin og Thor, og en dreng
som hed Tjalfe, som kom til at dræbe Thor. Og først kom han til at
knække en knogle fra en af hans geder, da de spiste kødet, så geden
ikke mere kunne samles i sit skin og blive hel igen. Det handlede
også om Midgårdsormen og Fenrisulven.
Det var en god historie, men måske havde den været bedre, hvis der
havde været flere skuespillere med.
På vej hjem gik det også godt. Buschafføren var flink. Han var
simpelthen en fin fyr. Han skældte nemlig ikke ud. Kun da der var
nogle ned bagi bussen, som ikke ville rulle gardinerne op igen. Men
det var fint nok. Vi kom hjem til præstegården kl. ca. 14.30, og
inden vi tog hjem skulle Nils tage et billede af os alle sammen foran
bussen.
7A Seden Skole

…..som vandt hele
Danmark
...og gjorde danerne
kristne

Babysalmesang hvad er det?
Tirsdag formiddag har nybagte forældre muligheden for at
komme og være sammen med deres babyer om sang, musik,
bevægelse, leg og snak. Vi mødes i sognehuset i Seden overfor
kirken på Mindelundsvej 110 tirsdage kl. 10.00-11.00. Første
gang 18/4.
Babysalmesang er et af de nye tiltag inden for kirken, for
forældre og deres børn. Musik og sang er med til at stimulere
barnets personlige udvikling i en positiv retning. Også helt
små børn har stor glæde af sang og musik.
Vi begynder med en kop kaffe eller te og følger hver gang det
samme program, så babyer og forældre kan føle sig trygge.
Temaet vil dog variere fra gang til gang, så vi kommer rundt
om forskellige emner.
Vi skal synge, lege, danse, hygge os og lære nogle af vores
kendte gamle salmer, men også nye rytmiske salmer (til f.eks.
dåb).
Bedsteforældre er meget velkomne, hvis forældrene er
forhindrede.
Et varmt tæppe, dyne eller underlag medbringes hjemmefra, så
børnene ikke fryser på gulvet.

Datoer: 18/4, 25/4, 2/5, 9/5, 16/5, 23/5, 30/5
Sang- og musikkundskaber er ingen forudsætning!
Alle kan være med.
Børnenes alder skal være ca. 2-7 måneder (babyerne må helst
ikke kunne kravle endnu!)Alle er velkomne, men tilmelding
nødvendig til sognepræst Pernille Svendsen tlf: 24222440.
Organist Hans Brehm og sognepræsterne Nils Ellekilde og
Pernille Svendsen.

Gudstjenester i Seden og Aasum
April

Seden

Aasum

Torsdag den 13.
Skærtorsdag

kl. 15.30
NHE

kl. 17.00
NHE

Fredag den 14.
Langfredag.

kl. 9.30
PS

kl. 11.00
PS

Søndag den 16.
Påskedag

kl. 11.00
PS

kl. 9.30
PS

Mandag den 17.
Anden påskedag

kl. 11.00
NHE

Kirkebil
til Seden

Søndag den 23.
1.s.e. påske

se Aasum

kl. 15.00
fælles forårskoncert
NHE

kl. 9.30
PS

kl. 11.00
PS

Søndag den 7.
3.s.e. påske

kl. 10.00
konfirmation
NHE

ingen

Fredag den 12.
Bededag

ingen

kl. 10.00
Konfirmation
PS

Søndag den 14.
4.s.e. påske

kl. 10.00
konfirmation
NHE

ingen

Søndag den 21.
5.s.e. påske

kl. 10.30
PS

kl. 9.00
PS

.
Søndag den 30.
2.s.e. påske

Maj

Gudstjenester i Seden og Aasum
Seden

Aasum

Torsdag den 25.
Kristi himmelfartsdag

kl. 9.00
PS

kl. 10.30
PS

Søndag den 28.
6.s.e. påske

kl. 10.30
NHE

kl. 9.00
NHE

Juni
Søndag den 4.
Pinsedag

kl. 9.00
NHE

kl. 10.30
NHE

Mandag den 5.
Anden pinsedag

kl. 10.30
PS

Kirkebil
til Seden

Søndag den 11.
Trinitatis søndag

kl. 9.00
PS

kl. 10.30
PS

.Søndag den 18.
1.s.e. trin.

kl. 10.30
NHE

kl. 9.00
NHE

Søndag den 25.
2.s.e. trin.

kl. 10.30
NHE

Kirkebil
til Seden

kl. 9.00
PS

kl. 10.30
PS

Juli
Søndag den 2.

PS

Pernille Svendsen

NHE Nils H. Ellekilde

-Kirkebil bestilles ved henvendelse til kirkekontoret, tlf.: 66109447
fredag inden kl.12.

Nyt fra Menighedsrådet
Søndag den 8. januar blev Pernille Svendsen indsat som sognepræst
ved Seden og Aasum kirker. Pernille overtager Marianne Nørsøllers
stilling som sognepræst, mens Marianne har orlov. Pernille kommer
fra et toårigt vikariat ved Pårup Kirke. Pernille er gift med Martin,
der er journalist. De har en pige på tre år og en dreng på 7 år.
Aasum menighedsråd byder Pernille velkommen til Aasum Sogn
med ønsket om et godt og indholdsrigt samarbejde.

Foto: Lene Bjørn

Arbejdet omkring kirkebygningen
Desværre gik det ikke helt som forventet. Arbejdet med dræn og
brolægning omkring kirken og udskiftning af taget blev ikke færdigt
til jul på grund af vinteren. Der mangler brolægning omkring kirken
og lidt efterreparationer samt noget kalkearbejde. Vi har en
forhåbning om, hvis vejret, arkitekten og håndværkerne vil, så kan
det hele stå færdigt til konfirmationssøndagen.
Kirkekoret
I vinterens løb har Seden Aasum Kirkekor medvirket ved tre
gudstjenester, senest den 2. april. Det har været annonceret i Aasum
Sogneblad, hvilke søndage koret har medvirket. Nu holder koret
sommerpause. Til efteråret vil der igen blive annonceret, hvilke
søndage koret medvirker ved gudstjenesterne - ca. en gang om måneden. Hold øje med annonceringen - kom og nyd koret.
Gudstjeneste og fællesspisning
Skærtorsdag, den 13. marts, holdes gudstjenesten i Aasum Kirke kl.
17.00 ved sognepræst N.H. Ellekilde. Der er fællesspisning i
Rytterskolen umiddelbart efter gudstjenesten. Der vil være låst op i
Rytterskolen før gudstjenesten, så man kan sætte mad og
drikkevarer der, inden man går til gudstjeneste. Menighedsrådet serverer kaffe og småkager.
Mød op og vær med til at føre en hyggelig tradition videre.
Forårskoncert i Aasum Kirke den 23. april kl. 15
Ved koncerten medvirker Odense Motetkor under ledelse af Niels
Tåstrup. Odense Motetkor er et blandet kor med 40 sangere. Koret
har et alsidigt repertoire indenfor kirkelig og verdslig musik.
Udover Odense Motetkor medvirker kirkesanger Hans Henriksen,
organist Hans Brehm, Knud Aage Larsen på bratsch og violin,
Catrin Haass Svendsen på violin, Therese Andreasen på klaver.
Efter koncerten er menighedsrådet vært ved en forfriskning i Rytterskolen.

Ikonudstilling i forbindelse med forårskoncerten
Ved forårskoncerten er der ikonudstillling i Aasum kirke.
Op til påske skal konfirmanderne fra 7.A fordybe sig i den gamle
kristne ikonmaleteknik. Vi skal male smukke ikoner, som vil pryde
kirken den dag og indramme den kristne fortælling fra Jesu fødsel til
langfredag og påskedag.
En ikon er oprindelig malet på træ med den byzantiske ikonmaleteknik æg-tempera (farvepulver, æggeblomme, vand og sur rødvin). Vi
skal male på lærred med akrylmaling. Det går lidt hurtigere og ser
også rigtig flot ud. Og det bedste af det hele er at opdage, at man
kan noget, man ikke troede, man kunne!
Pernille Svendsen
Sommerudflugt til Lyng Kirke og Hindsgavl den 2. maj.
Som tidligere år slutter vi tirsdagscaféerne med en udflugt. Vi mødes
ved Rytterskolen kl.13. Første stop er Lyng Kirke ved Fredericia, en
forholdsvis ny kirke med en spændende arkitektur. Derfra køres til
Hindsgavl Slot, hvor eftermiddagskaffen kan nydes sammen med
udsigten over Lillebælt.
Vi forventer at være hjemme ca. 17.30. Pris 50 kr. Alle er velkomne.
Tilmelding til Lene Bjørn 65951151 senest den 27. april 2006

Siden sidst i Aasum
Døbte
15. januar 2006 Oscar Spuur Simonsen, Duedalen 50
12. februar 2006 Alexander Kjær Ege Møller, Bjerggårds Allé 131
12. februar 2006 Andreas Wiingreen Jensen, Duedalen 58
5. marts 2006 Gustav Tange Bredskov, Gartnervænget Øst 33

Viede
25. februar 2006 Tenna Nielsen og Nicolai Nielsen,
Hvenekildeløkken 229

Tøndeslagning

Fastelavnsarrangementet var som sædvanlig en succes med opbakning både til gudstjenesten (se billeder på bagsiden) og som
på dette billede tøndeslagningen i Rytterskolens have.
Godt hjulpet af de ca. 25 andre børn blev Malthe Bergholdt Nielsen kattekonge, og Mille Bøtchiær blev kattedronning.

Læserbrev
af Hjalmar Reitz
Hvorfor ?
Beklageligvis har jeg af forskellige årsager ikke
været til gudstjeneste de to seneste gange, hvor Seden Aasum
Kirkekor har sunget i Aasum Kirke. Det er ikke fordi, jeg ikke kan
li´ koret og deres sangstemmer.Tværtimod synes jeg, at vi har et flot
kor, som i mine ører synger pragtfuldt.
Vi har også et børnekor, som jeg hørte i forbindelse med en
barnedåb. Det var en dejlig oplevelse.
Derudover har vi to gode kirkesangere og en ikke mindre god
organist.
Hvorfor kombinerer vi ikke alle disse gode kræfter og bruger dem
til en jule- eller forårskoncert?
Det ville samtidig give os kirkegængere den glædelige oplevelse at se
vores kor oppe i koret.

Foto: Lene Bjørn

Læserbrev
af Hans Lohmann Andersen
Aasum Kirkes restaurering

Efter at restaureringen af Aasum Kirke i hovedsagen er afsluttet,
fremstår kirken utrolig flot med det nye tag.
Der har altid været tradition for, at en velholdt kirke har præget
Aasums bybillede, og denne tradition fortsættes nu på smukkeste
vis.
En kirkerestaurering med de uundgåelige og uforudsete problemer
undervejs er tifold vanskeligere, end når en privat bygherre skal
renovere, fordi myndighederne skal involveres, hver gang et nyt
problem dukker op.
Jeg synes derfor, at menighedsrådet fortjener stor tak og
påskønnelse for det arbejde, der er udført!
Rammerne er nu i orden. Vi må så opfordre til, at Aasums beboere
også vil bruge dem!
Hans Lohmann Andersen
Fhv. kasserer for Aasum menighedsråd
nu bosat på venstre åbred.

Aasum Forsamlingshus

Der har netop været afholdt generalforsamling i Den selvejende
institution Aasum Forsamlingshus. Desværre mødte der heller ikke
i år ret mange borgere fra Aasum op. Bestyrelsen havde ellers efter
sidste års ekstraordinære generalforsamling troet, at flere ville
deltage, men der kom kun 10 ud af 103 matrikelejere i Aasum.
Som de, der har været forbi forsamlingshuset den seneste tid, har
bemærket, er vi i gang med en større forbedring og modernisering
af huset. Det har vi fået mulighed for gennem en låneændring og
optagelse af nyt lån.
I første omgang er Herman Madsen Stuen mod vest renoveret med
nyt vindues- og dørparti, loft, gulv og maling. Desuden er
garderoben i forhallen nedlagt og inddraget i malerstuen, så den nu
har en større og mere regulær facon. Der skal senere etableres en
træterrasse udenfor, så man både kan servere og nyde udsigten der.
I stedet for den gamle garderobe, er der etableret ny garderobe i
halvdelen af det gamle køkken mod syd. Det har allerede givet et
meget lysere udseende i forhallen. I den anden halvdel af køkkenet
har forpagteren etableret kontor.
Havestuen mod syd med terrassen udenfor er netop færdiggjort
med nyt vindues- og dørparti. Ligeledes med nyt gulvtæppe og
maling overalt. Her er iøvrigt en udstilling af malerier af en lokal
kunstner, Arne Pedersen.

Øvrige vinduespartier mod vest og syd, herunder lejligheden, er
udskiftet. Selve lejligheden har forpagteren moderniseret og er
flyttet ind i. Senere vil den blive udbygget hen over det gamle
køkken, så den får en størrelse, der svarer til en familiebolig i dag.
Køkkenfaciliteterne trænger også til modernisering og
vedligeholdelse. I første omgang er det kloakken, der ændres. Det
er en uforudset omkostning, som skyldes større produktion i
køkkenet, hvilket jo er glædeligt, men altså medfører en
omkostning, som vi heldigvis kan få ind under det nye lån.
Udvendig trænger køkkenet til ny beklædning. Det udføres snarest.
Fryse- og kølefaciliteterne er efterhånden også utidssvarende og
forældede, men det er en opgave, vi deler med forpagteren.
Forhallen vil også på et tidspunkt blive malet og frisket op.
Næste store opgave er salen. Belysningen skal efter
myndighedskrav ændres, og vi ønsker et lysere udseende på
væggene. Desuden skal problemet med træk fra scenen løses.
Måske ved at lukke scenen og anvende den til henstilling af borde
og stole, når der er sport i salen. Scenen har kun været brugt 4
gange til sit formål i de 44 år huset har eksisteret, nemlig til
dilettant. Løsningen på belysningen kan være et forsænket loft
enten fast eller til at hæve og sænke.
Udendørs er der fældet en del træer rundt om græsplænen mod
syd, så udsynet fra huset og terrassen er flottere over markerne.
Skråningen mod vest skal belægges med flis, så den er mere
vedligeholdelsesfri.
Parkeringspladsen er i en dårlig forfatning rent asfaltmæssig, men
vi har på nuværende tidspunkt ikke økonomi til at få lagt ny
belægning på. Da kommunen anvender pladsen, dels til
renovationen og dels til idrætsforeningen, vil det være rimeligt, at
den bidrog økonomisk til dette.

Ombygningerne er iøvrigt for det meste udført af vore lokale
håndværkere, Per Schack og Chrisiong.
Rent driftsmæssigt er forsamlingshuset inde i en god fremgangslinie.
Hvilket også har fremgået af artikler i Nordøstfyns Avis. Bestyrelsen
er fortrøstningsfuld med hensyn til forpagterens evner og dermed
den øgede sikkerhed, vi får for at kunne videreføre et forsamlingshus i Aasum.
Bestyrelsen består efter generalforsamlingen fortsat af følgende :
Susanne Holm-Iversen, Per Schack, Jens Martin Møllegaard, Lasse
Sørensen og Henning Larsen

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

ENGTOFTEN 30
5320 AGEDRUP
TLF.: 66 10 85 39
www.marslev-vvs.dk

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

Aktivitetskalender for Aasum Sogn
April
5.-4.

onsdag

17.00

Træning for miniputter begynder

9.-4.
13.-4.

søndag
torsdag

11.00
17.00

14.-4.
16.-4.
17.-4.
18.-4.
23.-4.
30.-4.

fredag
søndag
mandag
tirsdag
søndag
søndag

11.00
9.30
11.00
19.00
15.00
11.00
14.00

Gudstjeneste NHE
Gudstjeneste NHE
Fællesspisning i Rytterskolen
Gudstjeneste PS
Gudstjeneste PS
Gudstjeneste – kirkebil til Seden
Menighedsrådsmøde
Gudstjeneste – forårskoncert NHE
Gudstjeneste PS
Byvandring med fællesspisning

Maj
2.-5.
7.-5.
12.-5.
14.-421.-5.
23.-5.
25.-5.
28.-5.

tirsdag
søndag
fredag
søndag
søndag
tirsdag
torsdag
søndag

13.00
10.00
10.00
10.00
9.00
19.00
10.30
9.00

Sommerudflugt
Konfirmation i Seden
Konfirmation i Aasum
Konfirmation i Seden
Gudstjeneste PS
Menighedsrådsmøde
Gudstjeneste PS
Gudstjeneste NHE

Ta’ ud og hæng op

Aktivitetskalender for Aasum Sogn
Juni
04.-6.
05.-6.
11.-6.
13.-6.
18.-6.
20.-6.
23.-6.

søndag
mandag
søndag
tirsdag
søndag
tirsdag
fredag

25.-6.

søndag

10.30
10.30
10.30
9.00
19.00
18.30
20.30
10.30

Gudstjeneste NHE
Gudstjeneste - kirkebil til Seden
Gudstjeneste PS
Deadline for sognebladet
Gudstjeneste NHE
Menighedsrådsmøde
Sankthansarrangement
Bål på engen
Gudstjeneste - kirkebil til Seden

Juli
02.-7.

søndag

10.30

Gudstjeneste PS

Alle arrangementer er omtalt andetsteds i bladet

Fodboldkampe
annonceres på side 28 og 29

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.

Aut. Kloakmester
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

Aut. VVS-installatør Peter Henriksen
Windelsvej 61· 5000 Odense C

Tlf.66 10 72 78 · Mobil 22 17 72 78
Fax 66 10 80 78

SMEDEJERN

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

EL-FIRMAET
KAY CHRISTENSEN

v/ Preben V. Christensen

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

Søndagstur med
historiefortælling.
Søndag d. 30. april kl. 14.00 til 17.00 inviterer beboerforeningen alle
interesserede, børn som voksne, til en vandretur rundt i Åsum.
Turen starter ved Rytterskolen. Som guider og fortællere vil Hanne
Trydeman og Leif Nielsen føre os rundt i Åsums historie, både den
fra gamle dage og den mere nutidige. Vi skal høre om baggrunden
for håndværkervejnavnene i sognet, om gårdnavne og om de
mennesker der lagde navne til de huse,vi bor i. For tilflyttere er her
en kærkommen lejlighed til at høre noget om sognets historie, og
for andre er der mulighed for at få genopfrisket minderne og måske
supplere historierne med egne oplevelser. Under turen vil
beboerforeningen byde på kaffe, sodavand og kage.
Som afslutning på dagens tur vil der fra kl. 17.00 til 18.00 være
fællesspisning i Rytterskolen. Deltagerne kan stille medbragt mad
ind i Rytterskolen før turen.
Til fællesspisningen kan der købes drikkevarer.

Nyt fra trafikudvalget
V/ Poul Poulsen

Og her forsætter
dagbogen fra
trafikudvalget.
Som svar på vores
indsigelse om
hastighedsbegrænsninge
n på Staupudevej
meddeler Politimesteren i

Sankthansaften
Aasum Sogns Beboerforening indbyder igen i år til en hyggelig og festlig
sankthansaften fredag d. 23. juni. Arrangementet afholdes i Rytterskolens
have.
Som sædvanlig vil Beboerforeningen sørge for grill, borde og stole, flot
salatbar, flutes, paptallerkner og krus.
Programmet for aftenen er følgende:
Kl. 18.30 samles vi til fællesspisning. I skal selv medbringe kød
eller andet til grillen, bestik og grillredskaber.
Kl. 20.30 går vi sammen på engen til bål.
Gangbesværede kan få kørelejlighed.
Kl. 20.45 vil der være båltale.
Derefter tændes bålet med den altid flotte heks,
og vi synger sammen.
Bagefter går vi tilbage til teltene,
hvor der er kaffe og småkager.
Der vil være salg af drikkevarer:
Øl 10,-kr.
Vand 10,-kr.
Vin 50,-kr.
Hele herligheden fås for 30,-kr. for voksne og 10,-kr. for børn.
Vi glæder os til at se jer igen, nye som gamle beboere, venner og
familie.
Alle er velkomne

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.
Butikken
Butikken var fra starten ca. 20 m2. Inventaret bestod af en lang
disk med skuffer lavet af snedkermester Martin Andersen, Aasum.
Her var mel, sukker, gryn, mørk puddersukker, lys farin,
kartoffelmel, flormelis, hugget sukker m.m.
På disken stod forskellige ting, så som vægt, kasseapparat, en høj
rund glasopsats til konfekt, en firkantet glasmontre til slik, og flere
mindre bolcheglas. For enden af disken hang indpakningspapiret i
tre forskellige størrelser.
Der gik en mindre disk på tværs, fortrinsvis til manufakturvarer.
Her var plads til sytråd, silketråd, hvid elastik i metermål, grå
elastik til strømpebånd, hårnet til damer, damestrømper og uldne
sokker til mænd. Hvis man hellere ville strikke selv, kunne man få
uldgarn i gråt og hvidt.
På væggen ind mod privaten var der en reol med underdel af træ
og overdel af glas. Nederst lå varer så som elektriske pærer,
sikringer, lampeglas til petroleumslamper og rensenåle til
primussen. Øverst på de fine hylder stod fajancevarer; kopper,
skåle, glas og meget andet.
I en anden reol var der nederst skuffer til krydderier; kanel, peber,
kardemomme, nelliker og blandede krydderier til syltning. Andre
skuffer blev brugt til svesker, rosiner, husblas, buddingepulver
m.m. Overdelen var til tobak, cigarer, cerutter, cigaretter. I fine
glas stod kakao, vanilliesukker, hjortetaksalt og vanilliestænger.
Øverst oppe var der en hylde med vin og spiritus.
På hylder ud mod lageret var der skuffer med skråtobak og snus,
og det var her blyanter og papir fandt plads, sammen med grifler
til skolebrug, telegrammer og postkort.

Lige indenfor butiksdøren døren var der udstillet forskellige
haveredskaber; spader, river, reb, kotøjr, sivsko og koste.
Under loftet hang blåemaillerede køkkenting, kander, dørslag, tragte
og skeer.
På de 20 m2 var der også fundet plads til en skrivepult og en
kaffemølle.
Lageret
På lageret bag butikken og i kælderen var de større ting.
Det var for eksempel tækketråd, linolie, tørrelse, maling som
tørfarve i løs vægt, petroleum, eddike og sprit. Sprit blev brugt i den
almindelige husholdning, men blev ligeledes solgt til landevejens frie
fugle, bisserne. De købte en ½ fl. Lys Albani og en dl. sprit til at
blande i. Der var mange bisser dengang, der var ikke den sociale
tryghed vi kender i dag. De sov i lader og kostalde hos byens
landmænd, og som regel var de ret godmodige.
Sukker og mel kom hjem i 100 kg. jutesække. Først mange år senere
blev mel leveret i små 5 kg. lærredssække eller i 50 kg. sække. Min
mor syede et telt af disse poser. På den ene side stod der ”Amo
Mel” og på den anden ”Gluten Floor”. Min kammerat, Verner, og
jeg overnattede i teltet ved Kerteminde Nordstrand, det har været
sommeren 1935 eller 36. Det vakte en del opmærksomhed.
Fint salt blev også leveret i lærredssække. Disse sække var ganske
udmærkede til viskestykker og håndklæder.
Kælderen
I kælderen stod der kasser med øl; Albani-Odense pilsner og lager
Carlsberg, Hof og Gammel C. Som husholdningsøl var der ½ liter
og 1 liter lys og mørk maltøl. Så var der sodavand, hvor vi
forhandlede citronvand, rød sodavand, appelsinvand og
Appolonaris. Der stod tønder med maskinolie og store dåser med
vognolie og konsistensfedt. Det var til smøring af landbrugsvogne.
Fortællingen fra købmandsbutikken fortsættes senere.

Aasum Idrætsforening

Fodbold for børn
Vi springer ud i det !!!!!
Aasum Idrætsfornening har tilmeldt 2 børnehold til F.B.U.’s turnering:
Forår 2006.
Vi skal tilmelde hold længe før græsset er grønt, og vi har derfor set på,
hvordan fordelingen er blandt de børn, vi fik navnene på sidste år.
Vi så den største mulighed for at stille hold for både drenge og piger i
alderen 7-9 år, og har derfor tilmeldt 1 hold miniputpiger og 1 hold miniputdrenge, nybegyndere.
Vi starter op med træning onsdag d. 5. april kl. 17.00 til 18.00 på sportspladsen, og fremover hver onsdag.
Turneringskampe på hjemmebane forventer vi at afvikle mandage og
tirsdage.
Vi hører gerne fra interesserede forældre eller andre, der vil hjælpe til
med at træne og følge holdene, men indtil andre er klar til at tage over,
er det formand Preben Schack, som står for træningen.
Men venlig hilsen
Aasum Idrætsforening
Preben Schack
Tlf 20117338
Vi går opmærksom på, at den flotte tribune på sportspladsen tages i
brug d. 7. april til Aasum’s serie 2 holds første kamp i foråret, som er
mod Fjordager.

Aasum Idrætsforenings kampprogram
på Aasum sportsplads for foråret 2006
for følgende hold:
Senior serie 2. Hold 1.
Fredag d. 7. april
kl. 18.15
Lørdag d. 22. april
kl. 15.00
Fredag d. 5. maj
kl. 18.45
Lørdag d. 13. maj
kl. 15.00
Fredag d. 26. maj
kl. 18.45
Søndag d. 18. juni
kl. 10.00

Aasum
Aasum
Aasum
Aasum
Aasum
Aasum

-

Fjordager
Herrested
Utopia
Røde St.
Ullerslev
Birkende

Senior serie 5. Hold 2.
Torsdag d. 20. april kl. 18.45
Torsdag d. 4. maj kl. 18.45
Torsdag d. 11. maj
kl. 18.45
Onsdag d. 24. maj kl. 18.45
Torsdag d. 15. juni kl. 18.45

Aasum
Aasum
Aasum
Aasum
Aasum

-

K.R.70
B.1909 .2
Chang
OB .1
ØB

Old Boys
Mandag d. 3. april
Mandag d. 24. april
Mandag d. 8. maj
Mandag d. 22. maj
Mandag d. 19. juni
Mandag d. 26. juni

kl. 18.30
kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 19.00

Aasum
Aasum
Aasum
Aasum
Aasum
Aasum

-

Munkebo . 1
Vindinge . 2
Fjordager
Kerteminde
Kullerup-Ref.
ØB

Super Veteraner
Tirsdag d. 11. april
Tirsdag d. 25. april
Tirsdag d. 9. maj
Tirsdag d. 30. maj
Tirsdag d. 13. juni
Tirsdag d. 20. juni

kl. 18.45
kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 19.00

Aasum
Aasum
Aasum
Aasum
Aasum
Aasum

-

Søhus
Gislev
Røde Stjerne
Fjordager
Kerteminde
Marienlyst

Aasum Idrætsforening

Miniputpiger 7-9 år
Mandag d. 1. maj
Mandag d. 15. maj
Mandag d. 29. maj
Torsdag d. 15. juni

kl. 17.15
kl. 17.15
kl. 17.15
kl. 17.15

Aasum
Aasum
Aasum
Aasum

-

Fraugde
Ullerslev
Munkebo
Marienlyst

Miniput C Drenge 7-9 år
Torsdag d. 20. april kl. 17.00
Mandag d. 8. maj
kl. 17.15
Torsdag d. 11. maj
kl. 17.00
Mandag d. 29. maj
kl. 18.20
Mandag d. 12. juni
kl. 17.15

Aasum
Aasum
Aasum
Aasum
Aasum

-

K R 70
Ryslinge
Langtved
Aunslev
Munkebo

Foråret slut
Aasum Idrætsforening

Aasum Bylaug afholdt
generalforsamling i Aasum
Forsamlingshus torsdag den 26.
januar 2006.
Det var flot med 43 tilmeldte
delagere.

Oldermandens beretning indeholdt bl.a. følgende:
Vedligeholdelse af arealerne: Samarbejdet med Stadsgartneren er gået
uden problemer og arealerne er efter vor mening passet
tilfredsstillende. Hans Jørgen Nielsen og Mogens Burmølle har d.
18/10-05 holdt vort årlige møde med Park- og Vejafdelingen fra
Odense Kommune, Poul Bjerregaard.
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 gange om året.
Anlægget ved busholdepladsen: 4 bøge ved busskuret er topvisne. Det er
aftalt med Poul Bjerregaard, at de visne grene skæres af. Han synes,
det bliver for drastisk at fælde træerne endnu. Om de overlever, tør
han ikke spå om. Underskoven beskæres for at fremme væksten af
de nye bøge, som er selvsåede.
Det gamle Bystævne: Står pænt. Hans Jørgen Nielsen har givet
skulpturbænken/sneglene en gang lindeolie. Tak for det.
Bystævnet: Stævnetræerne 9 stk. i alt blev fældet, og den 30/3-05 blev
der plantet 9 nye lindetræer. Desværre er det ene træ ikke kommet i
gang, så Poul Bjerregaard har lovet, at det bliver skiftet her til
foråret. Det ser lidt bart ud endnu, men det råder tiden bod på. Jeg
synes, det er dejligt, at det lykkedes at få stævnets træer udskiftet.Vi
har bedt om, at bredderne af bækken ved stævnet klippes samt, at
stævnestenen renses for graffiti
Anlægget overfor Kirken: Lindealléerne i Væverstræde og Fichstræde
klarer sig flot. Her i foråret plantes der 2 nye bøge og nogle lidt
mindre træer ved stoppestedet.

Broen over bækken op til Rikke og Martin er gået itu. Bjerregaard
vil foreligge sagen for deres bropersonale. Vi må så se, om der sker
noget. Jeg følger op.
Klipning af kanter langs Væverstræde: Det er blevet os lovet, at det sker
3 gange om året. Jeg følger op.
Naturlegepladsen: blev officielt åbnet den 10/4-2005. Vi havde besøg
af Poul Bjerregaard fra Odense kommune. På trods af vejret var
der mødt en stor skare børn op sammen med deres forældre. Alle
gennemførte balancegangen hen ad træstammerne, hvorefter der
var godteposer og sodavand til børnene og en øl til de voksne.
Efter åbningen fortsatte Poul Bjerregaard og jeg med at plante små
piletræer langs bækken. Desværre ser det ud til, at de ikke har
overlevet. Vi må prøve igen.
Et par af elmestammerne er blevet sat op ved petanquebanen. Jeg
synes, det ser godt ud, og nu er der så noget at kravle på for
børnene.
Auktion over elme i anlægget overfor kirken lørdag d. 29/1-05 kl.
10.00. Der var et pænt fremmøde. Vi fik solgt træet for i alt
4.950,00 kr., og der er blevet ryddet op.
Aasumgaards Allé: Alléen trives og tager sig flot ud. Alléen skal
stammes op her til vinter/foråret, så det er muligt at komme frem
og tilbage med landbrugsmaskinerne.
Aasum sogneblad:Tak for et godt blad. Husk at bruge det, for netop
på den måde vedbliver det at være interessant.
Ring 3: Arbejdet skrider planmæssigt fremad. Staupudevej er blevet
åbnet igen, og vi har fået en rundkørsel. Trafikudvalget har
kæmpet en kamp, som fremgår af følgende:Trafikudvalgets breve
blev læst op. Første del af Ring 3 er nu blevet åbnet.

Nyt navn med gamle rødder: Gadenettet i det østlige Åsum ændres.
Gartnervænget deles op i to veje, nemlig Gartnervænget og
Gartnervænget Øst, og Ring 3 kommer også til at berøre vejen
Rævegyden. "Berøres" er egentlig en underdrivelse, da ringvejen vil
kløve sig tværs gennem den nuværende Rævegyden og efterlade den
i to sønderrevne dele. Øbrogårdsvej: De to dele vil være så adskilte, at
de ikke skal have samme navn, og derfor introduceres et nyt
vejnavn, nemlig Øbrogårdsvej.
Historien om Øbrogårdsvej er historien om navnet på en lille bro,
der ender med at blive til et gårdnavn, et vejnavn og et familienavn.
Af en markbog fra 1682 fremgår navnet Øde Broe, der
sandsynligvis stammer fra en bro over Vejrup å. Navnet Øde Broe
ændrer siden stavemåde. På et kort fra 1700-tallet er navnet skrevet i
et ord og stavet Ødebro, og senere bliver ordet trukket sammen til
Øbro. For eksempel bliver et jordlod ved navn Øbrostedet
udstykket i 1838. I 1800-tallet vandrer det gamle marknavn videre til
gårdnavnet Øbrogård, og i samme århundrede dukker navnet op
som efternavn.
I folketællingen fra Åsum i 1890 registreres en fem-årig dreng ved
navn Aage Rasmussen Øbro. Hans far hedder Anders Rasmussen
og får også tilnavnet Øbro. Sammenfaldet mellem familienavnet og
gårdens navn er ikke tilfældigt. På det tidspunkt får familier ofte
navn efter det område eller den gård, hvor de bor.
I dag bruger man hverken navnet Ødebro eller Øbrostedet, men
gårdens navn eksisterer endnu, og den er stadig på familien Øbros
hænder. Gården ligger i den østlige ende af Rævegyden, og derfor
var det oplagt at kalde denne del af Rævegyden for Øbrogårdsvej,
når nu den skulle have et nyt navn.
Dilettant (Forårsfest) i Aasum den lørdag d. 16. april 2005.
Der blev brug for foreningerne i Aasum's garanti for forestillingen i
2005. Underskuddet blev på i alt 2.400,00 kr., som deles mellem
Aasum Sogns beboerforening, Aasum Idrætsforening og Aasum
Bylaug med 800,00 kr. til hver. Desværre har den manglende
tilslutning til forårsfesten forårsaget, at der ikke i år er planlagt
noget.

Umiddelbart synes jeg det er trist, at vi ikke blot en gang om året
kan bakke op om et fælles arrangement i Aasum. Men desværre er
det altid de samme personer, der bliver trukket på, og så er det jo
til at forklare, at man ikke har mod på at binde an med noget i år,
efter underskuddet sidste år. Arbejdet har jo været fuldt ud på
højde med tidligere år, men …..
Jeg vil i hvert fald på egne og også på nogle af bylaugets
medlemmers vegne, - vi var dog trods alt nogle, der deltog – sige
deltagerne og arrangørerne tusind tak for et stort og veludført
arbejde, jeg synes, det var en god dag og aften, og vejret var helt i
top, ja næsten sommeragtigt. Det er mit håb, at nogle i fremtiden
vil turde binde an med noget, vi kan samles om. Umiddelbart er
dilletanten i Aasum gået i stå.
Byen rundt: Som jeg sagde sidste år, så var Per Schack i gang med
noget på Krogsgaard. Nu kan jeg komme med svaret. Per har lavet
udlejning af en del af Krogsgaard, som stor feriebolig med
swimmingpool. Han er selv flyttet fra ejendommen og har lejet
resten ud til beboelse. - På Ryttervejen sker der meget: Erling og
Bente har købt Ryttervejen 3 af Niels Bjåstad. De har været meget
aktive og har fået lavet lejlighed på første sal, som er udlejet. I
stuetagen var der i december julestue. Haven har fået en ordentlig
omgang og fremtræder nu i smuk harmoni med deres eget hus. Også naboen til den anden side er i fuld krig. Erik Rasmussen har
knoklet med at lave en tilbygning med terrasse på siden af huset
væk fra Ryttervejen. Der er ingen tvivl om, at det bliver godt. Rikke og Martin i Fichstræde har også bygget. Ja, de har faktisk
bygget et hus magen til det bestående og forbundet husene, så de
hænger sammen. Det ser meget smukt ud. - Forsamlingshuset er
også i gang, som vi kan se. Nye vinduer, udvidelse af Herman
Madsen stuen og etablering af ny garderobe i det gamle køkken. Niels Christoffersen, der købte Klipper pumpers bygning samt
beboelse Aasum Bygade 3, er også godt i gang med renoveringen.
Det bliver spændende hvordan det kommer til at se ud. -

Karsten Schmidt på Staupudevej, der sidste år havde støbt et
fundament, er også kommet videre. Han har bygget noget ovenpå
dette, og nu er der kommet tag på, og det er blevet lukket. Jeg tror
han i løbet af året vil færdiggøre nybygningen, som uden tvivl vil
tage sig smukt ud. - Hos Mads Villejus i Karetmagerstræde er der
igen gang i byggeriet. Han er nu i gang med at renovere hele den ene
ende af huset. Det er en større omgang, men det ser ud til, at han
klør på med friskt mod, og det skrider fremad.
I yderste ende af Gartnervænget er et af husene også blevet
renoveret totalt. Det tager sig smukt ud. - Den store bøg i Hans
Jørgen Nielsens have ud mod Aasum Bygade blev fældet, som jeg
fortalte sidste år. Der er blevet plantet et egetræ af en god størrelse.
Det ser selvfølgelig ikke ud af særlig meget, men det råder tiden
selvfølgelig bod på. - Der er, som det fremgår endog stor aktivitet i
byen, hvilket vi alle kan glæde os over.
Den nye H.C.A. skov på Lunden overfor Søren Jacobsen er blevet
indviet. Kronprinsen var med til åbningen og plantede et stort
egetræ. Det forlyder, at han kørte igennem Aasum og forbi vort
nyplantede stævne. Lad os håbe, at han bemærkede det.
Efterskolen i Rågelund har holdt åbent hus, som vi kunne læse i
Sognebladet.
Jeg vil slutte min beretning med at sige tak for godt samarbejde til
den øvrige bestyrelse, hvilket hermed er gjort.
Regnskabet udviste et overskud på 3.498,03 kr.og formuen var
herefter 118.812,48 kr.
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, der
ikke var på valg i år. Udvalget har valgt Hans Jørgen Nielsen til
næstformand og Mogens Burmølle til oldermand.
Svend Børge Lohmann Andersen og Harald Jensen blev genvalgt
som revisorer.
Mogens Burmølle
Oldermand

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
Pernille Svendsen
Damhusvej 24, 2.th
Tlf. 24 22 24 40
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

Fastelavnsgudstjeneste i Aasum Kirke
Børnene er klædt ud, klar til at slå katten af tønden

