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Præsten har ordet

KONFIRMATIONSTID

Foråret er konfirmationstid. Hele tre gange i år er der konfirmation i vores gamle kirke, og det er mere end normalt. Seden og Aasum kirker hører som bekendt sammen og har gjort det siden
1790.
Traditionen har altid været, at vi konfirmerede den klasse, hvor
aasumbørnene gik, i Aasum kirke Store Bededag. Mens de andre
klasser blev konfirmeret i Seden Kirke.
Imidlertid er Seden Kirke som bekendt meget lille, og da flere klasser undervejs har haft alt for få pladser til familien i kirken – helt
ned til 5 – så har vi præster besluttet at lægge det ud til forældrene,
hvor konfirmationen skal foregå for hver enkelt klasse.
I år har der været flertal for, at alle tre klasser konfirmeres i Aasum
Kirke. Og således er der i år konfirmation her både Store Bededag
den 4. maj, søndag den 6. maj og søndag den 13. maj.
Afhængig af klassestørrelsen kan der i Aasum komme op til 14 –
15 børn pr. klasse, og det giver jo andre muligheder.
Pladsbehovet hos familierne er også gennem tiden blevet større af
en anden grund. De mange skilsmissefamilier. Før udgjordes forældregenerationen af far og mor. Nu er der ofte tale om far og
hans nye kone, samt mor og hendes nye kæreste. Altså fire personer i forældregenerationen. Og på samme måde bliver også bedsteforældrenes antal fordoblet, og hertil kommer også de nye søskende i de sammenbragte familier.

Hvad præsten mener om dette nye familiemønster er i denne sammenhæng ligegyldigt. Men på det praktiske plan har vi måttet handle, og ved valget af Aasum Kirke er der sikret plads til mange flere.
Konfirmationsdagen er en festdag for hele familien, og man har forberedt sig længe. Men det er ikke sandt, at de unge den dag går over
i de voksnes rækker. Det sagde man i gamle dage, fordi de unge efter konfirmationen gik ud af skolen for at arbejde, gå i lære og for et
fåtals vedkommende gå i latinskole. Det var ligesom det voksne liv,
der begyndte her efter de syv års skolegang.
I vore dag kan man sige, at de går fra barndom til ungdom. Og i
denne udvikling er det godt for dem at blive mindet om, hvor de
hører til.
Nemlig i den kristne tro, som dels er vores kulturbaggrund op gennem historien, og dels er selve sammenhængskraften i vores kultur.
At de er kristne medborgere i et kristent samfund, hvor der ikke er
nogen facitliste, som religiøse autoriteter kan henvise til, men hvor
det enkelte menneske er frit til at træffe sine egne valg ud fra hensynet og kærligheden til sit medmenneske.
Nils Holger Ellekilde
Sognepræst

KONFIRMATIONSDATOER i SEDEN OG AASUM SOGNE

For de næste 4 år er datoerne:
2008
A-klassen: St. Bededag den 18. april kl. 10.00
B-klassen: Søndag den 20. april kl. 10.00
C-klassen: Søndag den 27. april kl. 10.00
2009
A-klassen: St. Bededag den 8. maj kl.10.00
B-klassen: Søndag den 10. maj kl. 10.00
C-klassen: Søndag den 26. april kl. 10.00
2010
A-klassen: St. Bededag den 30. april kl. 10.00
B-klassen: Søndag den 2. maj kl. 10.00
C-klassen: Søndag den 9. maj kl. 10.00
2011
A-klassen St. Bededag den 20. maj kl. 10.00
B-klassen Søndag den 15. maj kl. 10.00
C klassen Søndag den 22. maj kl. 10.00
Klasserne er alle på Seden Skole. Udensogns børn, som går i disse
klasser er velkomne både til undervisning og til konfirmation i vore
to kirker.
Der arrangeres velkomstaftener i præstegården efter sommerferien,
og den egentlige tilmelding foregår på disse aftener.
Mulige konfirmander fra sognenes øvrige skoler og ungdomsinstitutioner bedes tilmeldt kirkekontoret direkte.
Hvis den tildelte dato er ubekvem på grund af anden konfirmation i
familien, kan enkelte omflytninger arrangeres, men kun efter aftale
med sognepræsten.

Gudstjenester i Seden og Aasum
April

Seden

Torsdag den 5.
Skærtorsdag

Kirkebil

kl. 17.00
NHE

Fredag den 6.
Langfredag

kl. 11.00
NHE

Kirkebil

Søndag den 8.
Påskedag

kl. 9.30
NHE

kl. 11.00
NHE

Mandag den 9.
2. Påskedag

kl. 11.00
MN

Kirkebil

Søndag den 15.
1.s.e.påske

kl. 9.30
MN

kl. 11.00
MN

Søndag den 22.
2.s.e.påske

kl. 11.00
NHE

kl. 9.30
NHE

Søndag den 29.
3.s.e.påske

kl. 9.30
MN

kl. 11.00

Fredag den 4.
Bededag

Ingen

kl. 10.00
Konfirmation
NHE

Søndag den 6.
4.s.e.påske

Ingen

Søndag den 13.
5.s.e.påske

Ingen

kl. 10.00
Konfirmation
NHE
kl. 10.00
Konfirmation
MN

Torsdag den 17.
Kr. Himmelfarts dag

kl. 9.00
NHE

Maj

Åsum

kirkekor
MN

kl. 10.30
NHE

Gudstjenester i Seden og Aasum
Maj

Seden

Åsum

Søndag den 20.
6.s.e.påske

kl. 10.30
NHE

kl. 9.00
NHE

Søndag den 27.
Pinsedag

kl. 9.00
MN

kl. 10.30
MN

Mandag den 28.
2. pinsedag

kl. 10.30
NHE

Kirkebil

Søndag den 3.
Trinitatis søndag

kl. 9.00
NHE

kl. 10.30
NHE

Søndag den 10.
1.s.e.trin

kl. 10.30
NHE

kl. 9.00
NHE

Søndag den 17.
2.s.e.trin

kl. 9.00
LBM

Kirkebil

Kirkebil

kl. 9.00
NHE

Søndag den 1.
4.s.e.trin

kl. 9.00
MN

kl. 10.30
MN

Søndag den 8.
5.s.e.trin

kl. 10.30
NHE

kl. 9.00
NHE

Juni

Søndag den 24.
3.s.e.trin

.

Juli

LBM Lene Bischoff-Mikkelsen
NHE Nils H. Ellekilde

MN Marianne Nørsøller

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

Siden sidst
Døbte.
14. jan.
10. febr.

2007 Ida-Marie Kingo Berg,
Granparken 124, 3.th. Odense
2007 William Bæk Andersen, Pilegården 52, Odense

Vielser.
10. febr. 2007 Jannie Ingemann Bæk og
Kristoffer Eilert Andersen,
Pilegården 52, Odense

Døde, bisatte/ begravede.
20. dec.
26. jan.
3. febr.

2006 Emmy Marie Kirstine Jørgensen,
Vollsmose Alle 40
2007 Grethe Erna Nielsen, Karetmagerstræde 2,
2007 Anna Marie Dalgaard Nielsen, Svendsagervej 65

Nyt fra Menighedsrådet
Skærtorsdag d. 5. april er der gudstjeneste i Aasum Kirke
kl. 17. Bagefter er der fællesspisning i Rytterskolen.
Vi vil gerne holde traditionerne ved lige og inviterer derfor til at
spise sammen efter gudstjenesten. Vi holder også fast i traditionen
med selv at tage mad med og sætter den på et fælles bord. Det kan
være varmt eller koldt. Gør hvad du har lyst til, alt og alle er velkomne. Man medbringer selv drikkevarer. Skolen åbnes, så man
kan sætte sin mad der inden gudstjenesten.
Det er en meget hyggelig tradition, så vi vil gerne dele dette måltid
med flere fra sognet.

Fritz Syberg: Ved nadverbordet

Sommerudflugt
Som afslutning på vinterens hyggelige tirsdagscaféer vil vi byde
på en lille eftermiddagsudflugt.
Det er:
Tirsdag den 15. maj kl. 13.00
fra Rytterskolen.
På dette tidspunkt er bøgen sprunget ud og vi vil køre gennem
det fynske landskab til Fåborg.
Her skal vi se Fåborg Museum. Konserves fabrikant Mads Rasmussen stiftede Fåborg Museum i 1910. Museumsbygningen
blev indviet i 1915.
Endnu i dag er stifteren meget
nærværende i sit museum på
grund af de kunstværker hans
kunstnervenner skabte til ære for
deres velgører.
Vi drikker kaffe og nyder hjemturen i det tidlige forår.

Maleri af Alhede Larsen

Tilmelding til Inger Reitz tlf.
66102065 eller Lene Bjørn tlf.
65951151 senest 1. maj.

Pløjemanden vender
af Peter Hansen

Aasum Bylaug
afholdt generalforsamling i
Aasum Forsamlingshus den
25/1-07. Der var flot
deltagelse med 49 tilmeldte.
Uddrag af udvalgets beretning ved oldermanden.
Vedligeholdelse af arealerne. Samarbejdet med Stadsgartneren er
gået uden problemer og arealerne er efter vor mening passet
ilfredsstillende.
Mogens Burmølle har d. 17/10-06 holdt vort årlige møde med Park
og Vej afdelingen fra Odense Kommune, Poul Bjerregaard.
Det gamle Bystævne.
Står pænt. Hans Jørgen
Nielsen har givet
skulpturbænken/
sneglene en gang
lindeolie. Tak for det.
Der er også blevet sat
en meget stor flot sten
op på arealet. Stenen
kommer fra udgravningen af Ring 3.

Hans Jørgen blev opmærksom på den. Han spurgte folkene, der
arbejdede på Ring 3, om vi måtte få stenen. Det måtte vi gerne, og
de tilbød heldigvis også at bringe den. Så nu har vi også en
mindesten fra Ring 3’s udgravning.

Naturlegepladsens heste/
ged har fået fjedre, så de nu
kan vippe. Det holdt hårdt.
Pladsen mellem stammerne
ryddes for bevoksning, der
er ved at dukke op.
Amanda sit ridedyr klar til skønhedskonkurrence

Amanda svinger pisken over Katja Natalie og Josefine.

Henvendelse fra Robert De Vallier Bødkerstræde 4.
Han spurgte, om der måtte sættes et buslæskur op på stykket lige
over for Rytterskolen til brug for skolebussens børn. Han mente, at
han kunne skaffe et sådant læskur. Jeg undersøgte sagen. Bylauget
har ingen indvendinger, blot det tager sig ordentlig ud. I følge
Bjerregaard fra Odense. Kommune skal der søges om det. Jeg gav
ham adresserne, hvortil ansøgning kunne sendes. Jeg har talt med
Robert efterfølgende. Han fik ikke søgt, idet tiden var for knap.

Henvendelse fra Arne Pedersen Bødkerstræde 2.
Angående et areal mellem hans grund og Enggaarden. Jeg har på et
tidspunkt sagt til ham, at jeg mente, at der gik en vej mellem
grundene, som var byjord. Jf. kort ser det ud til, at der har været
byjord her. Jeg har talt med Hans Jørgen Nielsen om det, og vi har
kontaktet hans onkel K. B. Nielsen, som er landinspektør.
Efter besigtigelse af arealet mener K.B. Nielsen ikke, der er noget
at gøre. Enggaarden har vundet hævd på arealet. Dette er meddelt
Arne Pedersen.
I bestyrelsen blev vi enige om at invitere K.B. Nielsen til
generalsamlingen, for at få et indlæg om problematikken med
hævd og byjord.
Valg.
Søren Carlsen, Jan Knudsen og Hans Jørgen Nielsen blev
genvalgt, således Bylaugets udvalgsmedlemmer (bestyrelse)
herefter består af disse 3 samt af Erik Jensen og Mogens Burmølle,
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.
Regnskabet udviste et overskud på 2.420,27 kr. og formuen var
herefter 113.509,00 kr.
Indlæg af K.B. Nielsen:
Bylauget eller bystævnet er en gammel institution, der er knyttet til
det jordfællesskab, som de danske bønder levede under igennem
flere hundrede år. Nogen påstår, at den kan spores helt tilbage til
1200-tallet.

Bylauget kunne fastsætte generelle regler og træffe individuelle
afgørelser i en lang række daglige praktiske spørgsmål. Et af de
vigtige var de årstidsbestemte beslutninger vedrørende arbejdet på
markerne.
Indtil slutningen af 1700-tallet var bønderne fæstere under
herremændene, kirken, staten eller andre. Her i Aasum mener jeg, at
jorderne var ejet af Latinskolen i Odense.
Fæstet var oprindelig ikke arealbestemt, men hver bonde havde en
størrelsesmæssig andel af byens jorder, enge, skove og overdrev.
Derfor skulle arbejdet i de enkelte marker foregå samtidig.
Beslutning om, hvornår det skulle ske, blev truffet af bylauget.
Derfor var det naturligt, at det kun var gårdmændene, der havde
stemmeret i bylauget.
Ud over beslutninger om markarbejdet havde bylauget myndighed
vedrørende brandbekæmpelse og forebyggelse af brande og om
social og kulturel adfærd inden for byen samt om forhold til
udenbys tiggere og andet.
Omkring bylauget var der en righoldig organisationskultur med
tillidshverv. Det vigtigste var oldermanden og bylaugskassereren.
Andre havde særlige hverv, f.eks. arbejdet med varetagelse af
tilsynet med jordfællesskabet og andre ting.
Genstande med tilknytning til bylauget var f.eks. byhornet, som jeg
mener, der blev blæst i i min barndom. Der var bystokken, hvor
bøder blev påført med indsnit. Bøderne kunne erlægges i penge,
men mere almindeligt var det, at der blev leveret nogle tønder øl.
Bylauget fungerede i praksis som forligs- og mæglingsinstitution, og
man kunne i almindelighed ikke rejse sag mod en nabo, før sagen
havde været for bylauget.
Beretningen fortsættes på side 23

Lokalhistorisk Arkiv
I den kommende tid er vores åbningstid følgende datoer :
(Første torsdag i april falder væk, fordi det er skærtorsdag)
Derefter:
og

Torsdag d. 3. maj kl. 16.00 - 18.00
Torsdag d. 7. juni kl. 16.00 - 18.00

I april måned bliver der afholdt en filmaften i Rytterskolen. Det
bliver tirsdag d. 24. april kl. 19.30. Hans Poulsen fra Seden vil
komme og vise nogle af de film, han har optaget her i Aasumområdet. Bl.a. vil han vise en film, som er optaget i Aasum
Smedje. Hans Poulsen har i en del år arbejdet med et optage
film i lokalområdet. Han har et godt blik for at finde frem til
personligheder, som han interviewer og filmer. Optagelserne bliver vist i TVT på SBS-net.

Rytterskolen 1951
5. årgang kaldet „store tredje”

Lærerinde
Fru Lohmann
Andersen
vikarierede i
Forskolen 1946

Søndag d. 3. juni er historiens dag.
På denne dag vil arkivet vise en udstilling i Rytterskolen. Udstillingens emne er:
„Rytterskolen, Landsbyskolen, Aasum Skole.”
Når vi har valgt „Skolen” som emne for vores første udstilling, er
det dels fordi, vi har til huse i en tidligere skole dels fordi, alle kan
forholde sig til „Skolen”. Der bliver vist gamle skolebøger og
hæfter, naturligvis skolebilleder, billeder og viden om de lærer,
som har virket i skolen i de sidste 100 år.
Filmen „Landsbyskolen”, hvori et indslag er fra Aasum Skole, vil
blive vist.
Hvis nogen har særlige effekter, som har relation til skolen i gamle dage, vil vi selvfølgelig gerne låne dem til udstillingen søndag
d. 3. juni kl. 10 - 17.

ÅSUM BYGADE 13 • 5240 ODENSE NØ

Tlf. 66 10 93 05

TLE. 66 10 22 42 • FAX 66 10 36 40

www.fjordager-slagteren.dk

Tlf. 66 10 17 38 Mobil 40 27 45 08

MURERMESTER
Hardy Clausen

ENGTOFTEN
30
www.marslev-vvs.dk

LUNDEN 10 · AASUM · 5320 AGEDRUP
Tlf. 66 10 92 00 · Fax. 66 10 76 94
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Aktivitetskalender for Aasum Sogn
April
05.-04.

torsdag

06.-04.
08.-04.
09.-04.
15.-04
22.-04.
24.-04.
26.-04.
29.-04.

fredag
søndag
mandag
søndag
søndag
tirsdag
torsdag
søndag

17.00
18.00
11.00
11.00
11.00
11.00
9.30
19.30
19.00
11.00

Gudstjeneste NHE
Fællesspisning i Rytterskolen
Kirkebil til Seden, NHE
Gudstjeneste NHE
Kirkebil til Seden, MN
Gudstjeneste MN
Gudstjeneste NHE
Filmaften i Rytterskolen
Menighedsrådsmøde
Gudstjeneste MN

Maj
03.-05
04.-05.
06.-05.
13.-05.
15.-05.
17.-05.
20.-05.
24.-05.
27.-05.
28.-05

torsdag
fredag
søndag
søndag
tirsdag
torsdag
søndag
torsdag
søndag
mandag

16.00
10.00
10.00
10.00
13.00
10.30
9.00
19.00
10.30
10.30

Lokalhist. arkiv åbent
Konfirmation NHE
Konfirmation NHE
Konfirmation MN
Sommerudflugt til Fåborg
Gudstjeneste NHE
Gudstjeneste NHE
Menighedsrådsmøde
Gudstjeneste MN
Kirkebil til Seden NHE

Alle arrangementer er omtalt andetsteds i bladet

Ta’ ud og hæng op

Aktivitetskalender for Aasum Sogn
Juni
03.-06.

søndag

05.-06
07.-06
10.-06.
17.-06.
21.-06.
24.-06.

tirsdag
torsdag
søndag
søndag
torsdag
søndag

10.00
10.30
16.00
9.00
9.00
19.00
9.00
18.30

Udstilling i Rytterskolen
Gudstjeneste NHE
Deadline til Sognebladet
Lokalhist. arkiv åbent
Gudstjeneste NHE
Kirkebil til Seden LBM
Menighedsrådsmøde
Gudstjeneste NHE
Sct. Hans bål

Juli
01.-07.
08.-07.

søndag
søndag

10.30
9.00

Gudstjeneste MN
Gudstjeneste NHE

Fodboldkampe
annonceres på side 31 og 32

AL VOGNMANDSKØRSEL UDFØRES

FORDI INGENTING KOM-

Ring 65 95 13 00
Mobil 40 40 03 73
www.raagelund.dk

Kranbil 8-35 t. /m kran m/u grab
3-4 akslet lastbiler m/u kærre - kærretræk m/u kran

 Sættevogn 75-90 t. /m kran m/u fly–jib
 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

Aasum Bygade 6

Tlf. 66 10 24 00

SNEDKERIET
V/ FLEMING RASMUSSEN

ALT I BYG OG INVENTAR

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

Fraugde Kærbyvej
35
Tlf. 65 95 26 26

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

Alt indenfor:
VAND • VARME • SANITET

Sankthansaften
Aasum Sogns Beboerforening indbyder igen i år til en hyggelig og festlig Sankthansaften. Vi slår teltene op i Rytterskolens
have, så der i tilfælde af meget regn kan rykkes inden døre.
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, tallerkner, bestik
og grillredskaber.
Kl. 20.30 går vi sammen på engen til bål.
Gangbesværede kan få kørelejlighed.
Kl. 20.45 vil der være båltale ved sognepræst Niels Holger
Ellekilde. 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

Fortsættelse fra side 14 af
udvalgets beretning

Fortsættelse af K.B. Nielsens indlæg:
Efter udskiftningen omkring 1800 blev jordfællesskabet afviklet, og
det reducerede bylaugets betydning.
Udskiftningen skete på grundlag af en forordning af 1781.
I 1781 var det sådan, at bøndernes jorder var spredt i mange lodder.
Det mest grelle eksempel siges at være på 147 steder. Under de
forhold var det naturligvis ikke muligt at drive rationelt landbrug
ikke mindst i betragtning af, at lodderne som oftest var ganske små.
Formålet med udskiftningen var at samle ejendommenes jorder på
så få steder som muligt.
I udskiftningen indgik landsbyens agerjord, enge, moser og skove.
Disse arealer blev tildelt et matr.nr. og blev tilskødet de respektive
gårdmænd. Derimod indgik de fælles arealer, der blev brugt til veje,
til vanding, til grusgravning og til lergravning ikke. De blev i
matriklen anført med betegnelsen gadejord.
Det er netop disse arealer, der som bylaug har jeres særlige interesse.
Det stående spørgsmål siden udskiftningen har været: ”hvem har
adkomsten til disse arealer?”
Som udgangspunket var det hartkornsejerne, dvs. gårdmændene.
Nu er der måske nogen, der spekulerer på, hvad hartkorn er for
noget. Det er et begreb, der blev indført for flere hundrede år siden
med det ene formål, at få et mere retfærdigt grundlag at beskatte
bønderne på. Der blev foretaget en bonitering af al

landbrugsjord i landet. På det grundlag blev det fastsat, hvor meget
hårdt korne (rug, hvede, byg) der kunne dyrkes på den pågældende
jord og ud fra dette, blev landbrugsejendommene ”sat i hartkorn”.
Når der i tidens løb blev udstykke parceller fra gårdene, blev den
frastykkede parcel pålagt en forholdsmæssig andel af hovedejendommens hartkorn. Herved er der opstået rigtig mange nye
hartkornsejere siden udskiftningen omkring 1800.
Tænk på udstykning af Waltergården i midten af forrige århundrede.
Udviklingen i samfundet overhalede efterhånden hartkornsbegrebet
indenom. Derfor blev hartkorn afskaffet i 1960’erne.
På landsplan har adkomstforholdene til gadejord givet anledning til
mange problemer i forbindelse med matrikulære arbejder, fordi
gadejord står anført uden ejer i tingbøgerne. Hvem skal man så
henvende sig til, hvis man gerne vil erhverve et stykke gadejord.
Her i Aasum kunne man henvende sig til bylauget, men på
landsplan findes der ikke mange bylaug. At henvende sig til samtlige
hartkornsejere var selvsagt en fuldstændig umulig opgave.
Da udstykningsloven blev revideret i 1990’erne, blev der derfor
nedfældet i loven, at gadejord som udgangspunkt tilhører
kommunen. Det fremgår således:
Kapitel 6
Forskellige bestemmelser.
§46. Et areal, der før forordningen af 23. april 1781 om
Jordfællesskabets Ophævelse var til fælles brug for samtlige bymænd
eller hartkornsejere, og som til stadighed har været registreret i
matriklen som et areal til denne brug, anses for at tilhøre
vedkommende kommune, medmindre andre godtgør at have
ejendomsret til arealet.
Stk. 2. Såfremt kommunalbestyrelsen begærer adkomst til arealet
tinglyst, gælder reglerne i tinglysningslovens § 52a, stk. 2-4.
Begæringen om tinglysning skal være vedhæftet et af en beskikket
landinspektør udarbejdet rids med angivelse af arealets grænser og
de tilstødende ejendommes matrikelbetegnelser.

Matrikelkort (år 2000) over Aasum by. Gadejorden er de gamle fællesarealer.

Mogens Burmølle: Hvorledes stiller vi os til udstykningen af
de 60 grunde ved Svendsagervej/Aasum Bygade?
Skal de være med i Bylauget, eller skal formanden for deres
grundejerforening (hvis en sådan etableres) være født medlem af
Bylauget?
Vi havde dette emne oppe på vort bestyrelsesmøde.Vi blev enige
om, at udvalgets indstilling er ja, til at alle grundejere i Aasum By og
sogn skal være medlem af Bylauget, altså både nuværende og
fremtidige. Det betyder, at vedtægternes § 1 skal ændres, idet
Bylaugets medlemmer jf. § 1 anses som bestående af samtlige pr.
1.1.1976 under Aasum By og Sogn immatrikulerede grundejere.
Der er dog denne regel for ejendomme, der immatrikuleres efter
1.1.1976: grundejeren indgår ikke uden videre i det bestående
Bylaug. Grundejere kan kun med generalforsamlingens forudgående
godkendelse optages i Bylauget.
Tages op på vor generalforsamling til næste år. Vi omtaler, at vi gør
det under dette på denne generalforsamling. I har så 1 år til at
overveje, hvad I vil stemme.
Efter generalforsamlingen
Var der gule ærter og pandekager med is samt som sædvanlig
hyggeligt samvær.
Mogens Burmølle
Oldermand

I Rytterskolen hænger et langt stykke stof med assisibroderi. Det
er blevet lidt mørnet i tidens løb. Oprindelig har det været udsmykning på alteret i Aasum Kirke. Udformningen som et langt
bånd tyder på, at det har været brugt på forsiden af altret, antependium. Over og under motivet af fårene står teksten:
HERREN ER MIN HYRDE MIG SKAL INTET FATTES
HAN LADER MIG HVILE PÅ GRØNNE VANG
DEN SOM KOMMER TIL MIG SKAL IKKE HUNGRE
OG DEN SOM TROR PÅ MIG SKAL ALDRIG TØRSTE

Det er syet af Olga Jensen, lærerinde i Forskolen, og opsat i 1934.
Der sad det, indtil der i 1952 blev lavet et nyt alterbord. Derefter
det blev anbragt på sydvæggen i koret. Desværre sivede der vand
ned fra vinduet, hvilket medførte nogle mørke skjolder. Derfor er
det nu anbragt i Rytterskolen.

Erindringer fra Aasum Forskole
omkring 1940.
Af Hans Lohmann Andersen

I 1936 blev min far, S.B. Andersen, ansat som førstelærer i Rytterskolen i Aasum. Da mine forældre og to søskende, Helge og IngerJohanne, flyttede ind i lærerboligen, var jeg 5 år gammel. Følgelig
startede jeg i Forskolen i 1938.
Lærerinden hed Olga Jensen og stammede fra Jylland. Hun var
forskolelærerinde i Aasum i ca. 20 år fra 1928 til ca. 1948. I 1946
fik hun et års orlov til et ophold på Grønland, som hun efterfølgende fortalte om ved et møde i Aasum Forsamlingshus. Under
grønlandsopholdet vikarierede min mor, der også var læreruddannet, i forskolen. Min yngste bror, Bertel, der blev født i 1939, fik
således vores mor til lærerinde det første år.
Undervisningen dengang var meget baseret på fortælling om bibelhistorie og danmarkshistorie, og her havde Olga Jensen en meget
levende fortællestil, der gik rent ind. Et eksempel: Som bekendt
skete der mange mord i danmarkshistorien. Her husker jeg specielt
en fast beskrivelses af, hvorledes udåden blev udført: „Og så trak
han sit sværd og kløvede hans hoved”. Samtidig kom Olga Jensens
højre hånd op til panden og lavede en nedadgående bevægelse, der
viste et pænt rent snit i hovedets midte !
Sommetider læste hun også historier, hvori der kunne forekomme
en uhyggelig kæmpe, der blev kaldt et „utyske”-.

Olga Jensen
Lærerinde i forskolen i
Aasum 1928 – 1948

Skriveundervisningen foregik i begyndelsen mest på skiffertavler
med særlige grifler. Til tavleudstyret hørte en tør og en våd
svamp. Da vi senere skulle skrive på papir, var eneste godkendte
redskab en blyant af typen „Viking nr. 2”.
I frikvartererne legede vi så på den lille trekantede legeplads langs
bækken indtil en kraftig banken på en bestemt rude forkyndte, at
nu skulle vi ind.
Ved bækken lå også en lille bygning med toiletter for begge skoler. Hundestejlerne i bækken var tilsyneladende helt upåvirket af,
hvad der evt. kunne komme.

Læseundervisningen var baseret på „Ole Boles ABC”, der vil
kunne genses f.eks. På de årlige julemarkeder i Odense.
Forskolen havde tre klasser: Første, lille anden og store anden.
I Rytterskolen var så lille og store tredje og lille og store fjerde.
Med årene gik flere og flere elever efter store tredje til mellemskolen og dermed skolegang i Odense.
Foruden sin gerning som lærerinde fungerede Olga Jensen som
organist i Aasum Kirke.
Da hun omkring 1948-49 forlod Aasum fik hun en lærerindestilling på en ø, vistnok omkring Horsens Fjord.
I øvrigt ser listen over lærerinder i Aasum Forskole ca. sådan ud:
Op til 1928: Frk. Jensen,
senere gift Egemose og rejst til København.
1928 - ca. 1948 Olga Jensen
1950 - 1958 : Edith Bøgehave
1959 - 1961 : Frk. Knudsen
1961 - 1968 : Ellen Sandhus.
Derefter lukkedes Forskolen og flyttedes til Seden Skole
Hans Lohmann Andersen
Åsumvej 235
5240 Odense NØ

Aasum Idrætsforening
Fodboldturneringen forår 2007
senior og old boys
Hold 1 serie 2
Torsdag d. 5. april kl.10.00 Munkebo - Aasum i Munkebo
Fredag d. 13. april kl.18.45 Aasum - Langeskov
Aasum Sportsplads
Fredag d. 20. april kl.18.45 Ullerslev - Aasum i Ullerslev
Fredag d. 27. april kl.18.30 Aasum - Holluf Pile
Aasum Sportsplads
Fredag d. 4. maj kl.11.00 Marienlyst - Aasum i Marienlyst
Lørdag d. 12. maj kl.15.00 Højby - Aasum i Højby
Fredag d. 18. maj kl.18.45 Aasum - Birkende
Aasum Sportsplads
Fredag d. 1. juni kl.18.45 KR.70 - Aasum i KR.70
Fredag d. 8. juni kl.18.45 Aasum - Fjordager
Aasum Sportsplads
Lørdag d. 16. juni kl.15.00 Årslev - Aasum i Årslev
Fredag d. 22. juni kl.18.45 Aasum - Dalby
Aasum Sportsplads

Aasum Idrætsforening

Hjemmekampe på Aasum Sportsplads forår 2007
Hold 2 serie 5
Torsdag
Onsdag
Torsdag
Onsdag
Torsdag

d. 19. april
d. 2. maj
d. 31. maj
d. 13. juni
d. 21. juni

kl.18.45
kl.18.45
kl.18.45
kl.18.45
kl.18.45

Aasum
Aasum
Aasum
Aasum
Aasum

-

Røde Stjerne
Chang (5)
B.67
B.1913 (1)
B.1909

Super Old Boys Aasum Sportsplads forår 2007
Mandag
Mandag
Mandag
Mandag
Mandag
Mandag

d. 9. april
d. 23. april
d. 14. maj
d. 28. maj
d. 11. juni
d. 18. 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

-

Vindinge (1)
KR.70
Langtved
Fraugde
Munkebo (2)
Langtved (2)

Super Veteraner Aasum Sportsplads forår 2007
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag

d. 10. april
d. 24. april
d. 8. maj
d. 29. maj
d. 12. juni
d. 19. 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

-

Røde Stjerne
Søhus
Marienlyst
Thurø
Rolfsted
Munkebo

Aasum Idrætsforening

Aasum Idrætsforening afholdt generalforsamling onsdag
d. 7. marts 2007
Der var et pænt fremmøde, hvilket glædede bestyrelsen,
idet formanden Preben Schack kunne fejre 40 års
jubilæum som formand for foreningen.
Han blev på generalforsamlingen genvalgt som formand,
og samtidig blev han udnævnt som æresmedlem.
På billedet overrækker Aasum Idrætsforenings kasserer
Mogens Burmølle blomster og foreningens guldnål til
Preben Schack.
Der var tillige besøg fra B1909, Fjordager Idrætsforening
og Danske Bank, som kom for at hylde Preben i anledning
af jubilæet. Fra Danske Bank modtog foreningen i samme
anledning en check på 1.000,00 kr. til foreningsarbejdet.

Aasum Idrætsforening
Aasum Idrætsforenings generalforsamling

Afholdt onsdag d. 7. marts med et stort fremmøde, 35 deltagere.
Formandens beretning samt kassererens regnskab blev godkendt.
Valg til bestyrelsen blev hurtigt overstået: Der var genvalg for
Preben Schack, Torben Baltzer, Mogens Burmølle samt John Nielsen. Nye til bestyrelsen for 1 år: Anders Munch samt Lars Jacobsen. Suppleanter til bestyrelsen: Per Schack og Morten Hågesen.
Det var en stor aften for mig med 40 års jubilæum som formand.
Jeg vil rette en stor tak for alle de flotte gaver samt blomster, jeg
modtog denne aften. Samtidig blev jeg hædret af Aasum Idrætsforening, Mogens Burmølle overrakte mig hædersbevisningen:
Æresmedlem af foreningen.
En stor tak for dette bevis samt for taler og gaver fra foreninger.
Gudmund Schack-Pokalen blev i uddelt til de 2 populære trænere
for deres store arbejde for fodbolden i seniorafdelingen. Til lykke
til Bo og Hasse Frimodt.
Der vil også i år være børnefodbold i foreningen. Der er tilmeldt
hold til turneringen. Der vil senere blive indkaldt til møde og træning.
Preben Schack

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

Graver
Poul Erik Isaksen
Mobil 51 34 55 41
kl. 11.30 - 12.30 undt. man.

Sognepræst
Marianne Nørsøller
Fynshovedvej 322
Tlf. 65 34 11 63
Træffes efter aftale.

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

Igen i år var der mange udklædte børn i kirken og til tøndeslagning
ved Rytterskolen. Der blev brugt mange kræfter på at slå tønden
ned, og til sidst blev Josefine fra Bækgården og hendes veninde
Amanda fejret som henholdsvis kattedronning og kattekonge.

