
 

 

 

Aasum Sogneblad  Aasum Sogneblad  Aasum Sogneblad     
 

Nr. 26         2008            Januar og februar            2008         7. årgang 



 

 

Bladet udgives af: 
Aasum Sogns Menighedsråd, Aasum Sogns Beboerforening, Aasum Bylaug og 
Aasum Idrætsforening. 
 
Redaktionsudvalget: 
Hjalmar Reitz, Fichstræde 2, tlf. 66102065 (ansvarshavende) 
Frederik Bülow Christensen, Væverstræde 3, tlf. 21455503 
Per Lind-Thomsen, Walthervænget 6, tlf. 66102673  
 

Redaktionens e-mail adresse: Per.Lind-Thomsen@skolekom.dk 
Annoncer:   
Alex Hold, Åsum Bygade 4, tlf. 66101601  
Poul Poulsen, Gartnervænget 17,  tlf. 66103064   
 
Deadline for næste nummer, der udkommer midt i marts 2008, er  
d. 19. februar 2008. Indlæg optages i bladet i det omfang, der er plads 
(udskydes evt. til næste nummer). Stof, der bringes i bladet, er ikke nødvendig-
vis udtryk for redaktionens meninger eller holdninger. 
 
Forsidebillede: Bybækken i vinterdragt   Foto: Erling Larsen 

Indhold i dette nummer:      

Fra kirken Side     3 

Aktiviteter i Seden Side   14 

Aktivitetskalender Side   16 

Aasum Sogns Beboerforening Side   20 

Aasum Bylaug Side   22 

Om Rågelund Friskole Side   23 

Idrætsforeningen Side   26 

Lokalhistorisk Arkiv  Side   28 

Nyt fra redaktionen Side   30 

Adresseliste Side   31 



 

 

Præsten har ordet 

 I alle menneskers liv er der store dage at mindes. Den dag, da man 
fik sit eksamensbevis eller sit svendebrev. Den dag, hvor man købte 
gården eller startede selvstændig virksomhed. 
Den dag man blev gift og måske størst af alt: Den dag, hvor ens før-
ste barn blev født. Det er dage, man husker og mindes med glæde. 
Det er mærkedage. 
Juledag med Jesu fødsel er en sådan mærkedag, men en mærkedag 
med betydning for alle mennesker. 
Den præcise dato for Jesu fødsel kan man ikke finde. Mathæusevan-
geliet fortæller om, at det skete i Kong Herodes dage. Men Herodes 
den Store, som man mener, at det er, døde år 4 før Kristi fødsel. 
Lukasevangeliet fortæller om, at det skete den første folketælling, 
mens Kvirinius var statholder i Syrien. Denne folketælling fandt 
sted år 7 efter Kristi fødsel. 
Forskellige tidspunkter af året er også blevet diskuteret. Både forår 
og sommer blot ikke i december – januar for der er det for koldt til, 
at hyrderne lader deres får være ude om natten. 
På et tidspunkt måtte man tage en beslutning. Og det gjorde man ud 
fra Lukas kap 3,1, hvor Johannes Døberens fremtræden dateres til 
kejser Tiberiuses femtende regeringsår, og det er ifølge romersk hi-
storieskrivning år 29. 
 
Man formoder, at Johannes Døberen ud fra oplysninger i evangeli-
erne virkede omkring et år før Jesus, så derfor lader man Jesu dåb 
være år 30, hvor Jesus opgives at være 30 år gammel, og daterer så-
ledes vor tidsregning derefter. 
Men det, som er vigtigt, er ikke dateringen, men den betydning kri-
stendommen fik. 

DE STORE DAGE 



 

 

Kristendommen fængede hen over det store romerrige som en step-
pebrand. Og det var først og fremmest på grund af dens menneske-
syn. Frelsesreligioner havde man mange af i forvejen, men kristen-
dommen lancerede et nyt menneskesyn om det enkelte menneske 
skabt i Guds billede og derfor med lige rettigheder og lige værdig-
hed. ”Nu er der ikke længere forskel på træl og fri, på jøde og græ-
ker eller på mand og kvinde” som Paulus siger det. Og det var en 
omvæltning, en omkalfatring af hele samfundsstrukturens åndelige 
baggrund. 
Romerrigets økonomi byggede på slaver. Stort set alt manuelt arbej-
de blev udført af slaver, som udgjordes af folk fra de overvundne 
folkeslag og fra de erobrede byer samt deres efterkommere gennem 
flere hundrede år. For disse samfundets nederste var kristendom-
mens menneskesyn en total befrielse. Så var de mennesker med 
samme gyldighed og værdighed som deres romerske herrer, så var 
Gud Fader den almægtige også deres far i himmelen, som Jesus sag-
de det. Så var også de Guds børn, modtagere af forjættelserne, ar-
vinger til Guds rige. 
Ikke kejseren skulle ikke længere have monopol på at kaldes Guds 
søn. Var noget menneske Gud nærmere end andre, så han kunne 
anses for guddommelig, så var det ikke den romerske kejser, men 
kærligheds- og fredsprofeten fra Nazareth.  Ikke kejseren skulle læn-
gere være ene om at bære titlen „verden frelser”, som man kaldte 
ham, fordi han med sine mægtige hære sikrede rigets grænser mod 
indtrængende fjender, og dermed frelste sit folk fra krig og ufred. 
Jesus fra Nazareth var frelseren, som redder os fra synd og død. 
Med en genial sammensmeltning af den jødiske lære om én Gud 
som alles fader og et enkelt budskab om næstekærlighed skabte Je-
sus en ny tro og en ny livsholdning. 
Derfor holder vi jul. Derfor fejres hans fødsel som en mærkedag 
jorden over med stor glæde og fest. 
God jul til alle 
 Nils Holger Ellekilde 
Sognepræst i Seden og Åsum. 



 

 

Siden sidst 

Døbte 
 
 21. oktober     2007   Ida Marie Lausten Christiansen,  
    Gartnervænget Øst 29 
21. oktober     2007   Albert Nyborg Svensson, Åsumvej 397 
11. november 2007    Markus Obuya Andersen, Åsumvej 421 
18. november 2007   Freja Lützov Hansen, Duedalen 5 
16. december  2007   Sofie Haarbo Ørsted, Baneskellet 58 
16. december  2007  Laura Kølle Ørsted Martinsen, Italien 
  
 Viede  ingen 

 
 Døde, begravede/bisatte 

 
 14. oktober 2007   Conny Lillian Vestergaard Hansen,  
    Fridasholmvej 30 
16. november 2007  Kim Herslev Pedersen, Møllemarksvej 38 
21. november 2007  Eva Dorthea Larsen, Væverstræde 1 
12. december 2007  Annelise Nielsen. Åsumvej 661  



 

 

Gudstjenester i Seden og Aasum 

Januar   Seden  Aasum 
 
Tirsdag den 1.  kl. 16.30  kl. 15.00 
Nytårsdag   NHE  NHE 
 
Søndag den 6.  kl. 11.00  Kirkebil 
Hellig 3 konger  NHE  til Seden 
 
Søndag den 13.  kl.   9.30  kl. 11.00 
sidste s.e.h.3 k.  NHE  NHE 
 
Søndag den 20.  kl. 11.00  Kirkebil  
Septuagesima  Vikar   til Seden 
 
Søndag den 27.  kl.  9.30  kl. 11.00 
Seksagesima  NHE  NHE 

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

I januar og februar er der færre gudstjenester, da der mangler en 
præst i sognene.  
 
 

NHE  Nils H. Ellekilde  LBM  Lene Bischoff-Mikkelsen 



 

 

Gudstjenester i Seden og Aasum 

Februar   Seden  Aasum 
 

Søndag den 3.  kl. 11.00  kl. 14.00 
Fastelavn   Familieguds    Fastelavnsgudstj. 
    kirkekaffe.   

  NHE  NHE 
 

Søndag den 10.  Kirkebil  kl. 11.00 
1.s .i fasten   til Aasum  LBM   
 
Søndag den 17.  kl. 11.00  Kirkebil 
2. s .i fasten  NHE  til Seden 
  
Søndag den 24.  kl.  9.30  kl. 11.00 
3. s. i fasten  NHE  NHE 
 
Marts 
 
Søndag den 2.  kl. 11.00  Kirkebil 
Midfaste   kirkekaffe  til Seden 
    LBM 
  
Søndag den 9.  kl.  9.30  kl. 11.00 
Mariæ Bebudelsesdag NHE  NHE 
 
Søndag den 16.  kl.11.00  kl.  9.30 
Palmesøndag  NHE  NHE 
 
 



 

 

Nyt fra Menighedsrådet 

  Allehelgens søndag, den 4. nov., fik vi taget pænt afsked med vores 
mangeårige sognepræst Marianne; som bekendt har hun sammen 
med sin familie valgt at flytte til Hjerm ved Struer, den egn hendes 
mand stammer fra. 
 
Under normale omstændigheder ville vi sammen med Seden menig-
hedsråd gå i gang med at finde en ny kvote 50 % præst, så sogne-
præst Niels Ellekilde hurtigt kunne blive aflastet i sit kirkelige arbej-
de, ikke mindst omkring konfirmationsundervisningen. 
Nu er det imidlertid sådan, at Hjallese provsti med provst Paw Kin-
go Andersen i spidsen har arbejdet hårdt på at tilføre provstiet nogle 
nye præstestillinger. En ny lovgivning har åbnet mulighed for, at nye 
stillinger kan oprettes under såkaldte ”lokalfinansierede præstestillin-
ger”. Det specielle ved disse præstestillinger bliver, at de bliver kom-
binationsstillinger. En del af den nye præsts arbejde bliver konkrete 
opgaver, som lægges uden for præstens ansættelses sogn, og derved 
vil komme alle sogne inden for Hjallese provsti til gode.     
Provstiet har udarbejdet et forslag, hvor 4 nye stillinger kommer i 
spil, og her indgår Seden -Aasum pastorat med en af disse stillinger, 
således får vi i forslaget mulighed for at ansætte en fuldtids præst.  
Den kvote 50 %, vi har i dag, forhøjes med 25 %, altså får vi en 
kvote 75 % præst til pastoratets kirkelige arbejde. I de sidste 25 % af 
ansættelsen skal vedkommende varetage opgaver i relation til kom-
munikation og PR for alle sogne i Hjallese Provsti.     
Vi er naturligvis meget tilfredse med, at Provstiet har gjort det mu-
ligt at efterleve et mangeårigt ønske om aflastning af vores præster. 
Seden Sogn har som bekendt i de senere år befolkningsmæssigt ud-
viklet sig stærkt, de runder snart 5000 indbyggere, og de fremtidige 
udviklingsplaner peger på endnu flere indbyggere i vores to sogne.  



 

 

Forslaget med 4 nye stillinger har nu været ude i en høringsrunde, 
her har alle 25 sogne inden for Hjallese Provsti haft mulighed for at 
udtale sig, og et markant flertal af de indkomme høringssvar har til-
sluttet sig forslaget. Vi håber derfor, vi meget hurtig får grønt lys til 
at få opslået vores ledige præstestilling.   
Det nye tiltag provstiudvalget er kommet med, betragter vi som et 
positivt signal til at styrke det kirkelige arbejde i de enkelte sogne. Vi 
mærker tydeligt en bevågenhed og et politisk pres for en ændring af 
den danske folkekirke, og fakta er, at der bliver færre medlemmer i 
vores folkekirke, og dermed færre penge i kassen. Der ligger derfor 
en stor udfordring for menighedsrådene i opgaven med at synliggø-
re vores kirke og skabe et rum, hvor flere i det daglige får lyst til at 
vælge kirken til.   
Heldigvis tror vi på, vi har en plads i denne forjagede og til tider no-
get egoistiske tilværelse, vi har skabt os. Spørgsmålet bliver, hvordan 
gør vi?  - Nu vi har verdens bedste budskab, der taler om næstekær-
lighed, tilgivelse og solidaritet, begreber vi mennesker grundlæggen-
de altid har og vil tilstræbe. 
Vi ønsker alle en god jul og et lykkebringende nytår. 
 

 Menighedsrådet     

Præstejubilæum 
 

I anledning af pastor Nils Holger Ellekildes 25 års 
jubilæum som sognepræst i Seden/Aasum pastorat 
holdes der den 9. marts jubilæumsgudstjeneste i Se-
den Kirke kl. 9.30 og i Aasum Kirke kl. 11.00.  
Der er i dagens anledning reception på Møllekroen i 
Agedrup kl. 13.00 



 

 

Den 8. januar kl. 14.30  
 

Vi får besøg af Knud Bendt Nielsen.  
Knud Bendt er født på Dalholm i 1929 og blev 
konfirmeret i 1943 i Aasum Kirke. Knud Bendt 
vil fortælle om perioden fra, han kan huske, og 
indtil 1943.  

Tirsdagscafé 

Han vil omtale sognets struktur sammenlignet med nu, og han vil 
fortælle om livet på en gård i almindelighed, men også om nogle 
personer, der var i byen, og om hvordan han som barn oplevede 
dem.  
Institutioner såsom kirke, skole og forsamlingshus vil blive omtalt.  
Det bliver en spændende eftermiddag, hvor vi bliver sat tilbage i 
tiden og hører en god fortælling af en god fortæller. 

Den 5. februar  kl. 14.30  
 

Byen Rom har en fantastisk og meget dramatisk historie fra sin 
grundlæggelse frem til idag. Den historiske skildring er meget spæn-
dende, da alting er centreret om en blanding af legende og historiske 
fakta, hvilket levendegør denne enestående bys historie. Der er såle-
des lagt op til en spændende eftermiddag, hvor adelsfolk og almue 
udfolder sig med de voldsommeste handlinger, ligesom den spiren-
de kristenhed begår gerninger, de skulle have undgået. Det kan nok 
vække nysgerrigheden hos enhver, der holder af spænding og har 
interesse for historie.  
Roms historie er nemlig fuld af overraskende og utrolige begivenhe-
der, som vi her tager hul på med en spændende eftermiddag, hvor 
sognepræst Torben Hangaard fra Vollsmose vil løfte sløret for nog-
le af de store begivenheder. Torben Hangaard har livet igennem be-
skæftiget sig med romersk historie og har i en længere årrække boet 
i Rom, som han stadig besøger flere gange om året. Der er således 
lagt op til en god eftermiddag med drama og fortælling. 



 

 

Tirsdagscafé 

Den 4. marts kl. 14.30 
 
Harald Jensen har i efteråret 
været i Sydspanien, hvorfra 
han ud fra egne lysbilleder vil 
berette om de historiske ste-
der, kulturen og sine oplevel-
ser der. 

Den 22. januar kl. 19.30 
 
Forstander på herberget i Bennediktsgade, John Skovhus Nielsen 
kommer og holder foredrag. Fortæller om herbergsarbejdet og om 
Kirkens Korshærs indsats for i respekt for den enkelte at give de, 
der på mange måder har det svært, støtte her og nu og derved må-
ske også på længere sigt. 

Sogneaftener i Aasum 

Alhambra fra maurer-
sultanens palads, 
Løvegården 

Granada 



 

 

Sogneaftener i Aasum 

Ud i den blå - 
En rundvisning i den nye Højskolesangbog 
 
Der skal synges. - Ingen tvivl om det.  
Det er sundt for fællesskabet, eftertanken og åndedrættet       
I efteråret 2006 udkom den nye udgave af Højskolesangbogen. 
Hvad er mere naturligt end at begynde at synge efter den.  
Der bydes på kendte og ukendte sange, pejlinger i tid og retning, 
afstikkere og forbindelser.  
Fortællinger om bogen. Fortællinger om sangene.  
  - og om hvorfor det lige er dem.... 
Alt sammen rammet ind af realkommentarer, historie og fortæl-
ling…- og naturligvis klaverakkompagnement. 

Den. 26. februar  kl. 19.30 
 
Med Chr. Dyrst om Højskolesangbogen, den nye. 
Chr. Dyrst har arbejdet med sang og musik i mange sammenhæng, 
sunget, spillet, dirigeret og arrangeret ved bl.a. Motetkoret, Frø-
bjerg Festspil samt komponeret også med bidrag til Højskolesang-
bogen. Denne aften har titlen:  



 

 

Gennem det sidste år har Aasum Menighedsråd haft en hjemme-
side. 
Det var tanken, at der på den ligesom i Sognebladet kunne læses om 
aktuelle begivenheder og derudover også kunne fås orientering om 
forskellige ting omkring kirkelige forhold i Aasum. 
Hjemmesiden er løbende blevet ændret, så den hele tiden har været i 
overensstemmelse med de kommende arrangementer. 
På hjemmesiden er der faste rubrikker med oplysning om kirken, 
præstens og kontorets adresser, orientering om fødselsanmeldelse, 
dåb, konfirmation, bryllup, navne og kirkegård m.m. 
Desværre har kun meget få funden hjemmesiden, så derfor oplyses 
adressen her: 

 www.aasumsogn.dk 

Fremover vil den fortsat blive vedligeholdt, så siderne kan bruges 
til opslag og orientering om Aasum Kirke. 
Forslag til ændringer og tilføjelser kan sendes til mig. 

       Per@Lind-Thomsen.dk 

Aasum Sogns hjemmeside 



 

 

Sogneaftener i Seden 

Torsdag den 6. marts  kl. 19.30 
i konfirmandstuen 
Povl Chr. Balslev fra Svendborg, 
der er organist, komponist og 
tidl. højskolelærer, holder 
foredrag om 2 x Andersen (HC 
og Benny). 
Trods over 100 års forskel i tid 
har HC og Benny en del mere 
tilfælles end blot deres efternavn  

Carl P. Christensen 

Povl Balslev  

Søndag den 3. februar. Familiegudstjeneste m/konfirmander. 
Efterfølgende sandwiches i konfirmandstuen 

Torsdag den 7. februar kl. 19.30 i 
konfirmandstuen  
Vi får besøg af Carl P. Christensen, nok bedre 
kendt som Banko-Carl, der vil fortælle om sit 
liv. Gennem mere end 30 år rejste han land og 
rige rundt med sine store bankoshows, og i sit 
foredrag, som han kalder ”Mit livs eventyr, 
fra aktiv erhvervsmand til aktiv pensionist”, 
kommer han også rundt om sin barndom i 
Sæbyholm ved Nakskov, sin uddannelse og 
ansættelse på en af Vordingborgs største 
arbejdspladser, Nordisk Kamfabrik. I 
slutningen af 90’erne forlod Carl Christensen  

underholdningsbranchen efter en advarsel om, at nu kunne 
helbredet ikke mere holde til det hårde liv på landevejen. Men 
undvære publikum kan Carl Christensen ikke, så nu rejser han 
landet rundt og holder foredrag om sit liv.   

– bl.a. humoren og ”glimtet i øjet”. I løbet af foredraget vil dette 
blive belyst ved, at vi synger en del af de to herrers sange.  



 

 

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

 

 ÅSUM BYGADE 13 • 5240 ODENSE NØ 

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

 
Tlf.   66 10 17 38    Mobil 40 27 45 08 

MURERMESTER 
Hardy Clausen 

 
ENGTOFTEN 30 
Tlf. 66 10 85 39 

 
Alt murerarbejde udføres 

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

     www.marslev-vvs.dk 



 

 

Januar 
 
01.-01. tirsdag 15.00  Gudstjeneste NHE 
03.-01. torsdag 16-18 Lokalhistorisk Arkiv åbent 
06.-01. søndag 11.00  Kirkebil til Seden 
08.-01. tirsdag 14.30  Tirsdagscafé, Knud Bendt Nielsen 
    19.00  Åbent hus i Klubhuset,  
      idrætsforeningen 
13.-01. søndag 11.00  Gudstjenste NHE 
19.-01. lørdag 14.00  Fodbold, seniorer, vintertræning 
20.-01. søndag 11.00  Kirkebil til Seden 
22.-01. tirsdag 19.30  Sogneaften, Jens Skovhus Nielsen 
24.-01. torsdag 19.00  Menighedsrådsmøde 
27.-01. søndag 11.00  Gudstjeneste NHE 
31.-01. torsdag 19.00  Bylaugets generalforsamling 
 

Februar 
 
03.-02. søndag 14.00  Fastelavnsgudstjeneste NHE 
    14.30  Tøndeslagning i Rytterskolen 
05.-02. tirsdag 14.30  Tirsdagscafé, Torben Hangaard 
07.-02. torsdag 16-18 Lokalhistorisk Arkiv åbent 
10.-02. søndag 11.00  Gudstjeneste LBM 
12.-02. tirsdag 19.00  Åbent hus i Klubhuset, 
      idrætsforeningen 
14.-02. torsdag 19.00  Menighedsrådsmøde 
17.-02. søndag 11.00  Kirkebil til Seden 
19.-02. tirsdag   Deadline til næste sogneblad 
24.-02. søndag 11.00  Gudstjeneste NHE 
26.-02 tirsdag 19.30  Sogneaften, Chr.Dyrst 

Aktivitetskalender for Aasum Sogn 



 

 

Marts 
 
02.-03. søndag 11.00  Kirkebil til Seden 
04.-03. tirsdag 14.30  Tirsdagscafé  Harald Jensen 
06.-03. torsdag 16-18 Lokalhistorisk Arkiv åbent 
09.-03. søndag 11.00  Gudstjeneste NHE 
    13.00  Jubilæumsreception, Møllekroen 
11.-03. tirsdag 19.00  Åbent hus i Klubhuset,  
      idrætsforeningen 
12.-03. onsdag 19.00  Idrætsforeningen,  
      generalforsamling 
16.-03. søndag    9.30  Gudstjeneste NHE 
26.-03. onsdag 19.30  Beboerforeningen,  
      generalforsamling 

Aktivitetskalender for Aasum Sogn 

Alle arrangementer er omtalt andetsteds i bladet 

 

 Ta’ ud    og   hæng op 



 

 

 

OKSEKØD SÆLGES 

 
Oksekød i halve eller kvarte dyr, 

slagtet og udskåret  
efter eget ønske 

Nærmere oplysninger 
Tlf. 66 10 21 11 

Hanne & Viggo Føns 

AL VOGNMANDSKØRSEL UDFØRES  
FORDI INGENTING KOMMER AF SIG SELV 

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. 



 

 

v/ Preben V. Christensen 

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

EL-FIRMAET 
KAY CHRISTENSEN 

 

 

Åsum ForsamlingshusÅsum ForsamlingshusÅsum Forsamlingshus   
Selskabslokaler Selskabslokaler Selskabslokaler    

Diner transportableDiner transportableDiner transportable   

          SMEDEJERN 
       Altaner - Gelændere  

        Trapper - Lamper 
          Porte - Møbler  

                       Ejlskovsgade 20  5000 Odense C     
                               Tlf. 66 14 29 68                           

                www.ahproduktion.dk 

 
   

 

Tlf.   66 10 24 00  

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

  

Fraugde Kærbyvej  35 
Tlf. 65 95 26 26 

Mobil  23 30 39 37 

SNEDKERIET 
V/ FLEMMING RASMUSSEN 

ALT I BYG OG INVENTAR 

Alt indenfor: 
VAND • VARME • SANITET 

          Medlem af DANSK VVS  

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  



 

 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Aasum Sogns 
Beboerforening onsdag d. 26. marts 2008 kl. 19.30 i 
idrætsforeningens klubhus. Dagsorden som følger: 

 

1. Valg af dirigent 
  

2. Godkendelse af dagsorden 
  

3. Formandens beretning 
  

4. regnskab for 2007 fremlægges til godkendelse, herunder 
regnskab for Sognebladet og Lokalhistorisk Arkiv 

  

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 af bestyrelse 
 

På valg er to bestyrelsesmedlemmer: 
Hjalmar Reitz, der ikke ønsker genvalg 
Sinnet Bunde, der ikke ønsker genvalg 
Herudover skal der vælges to suppleanter til bestyrelsen 
Valg af revisorer (Inger Reitz og Per Lind Thomsen) og 
revisorsuppleant (Helge Nielsen) 

 

7. Eventuelt 
 

Alle er velkomne og beboerforeningen vil efter generalforsam-
lingen være vært for et mindre traktement. Da der er behov for to 
nye bestyrelsesmedlemmer, opfordres alle til at overveje om de vil 
indgå i bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen afholder 5 møder årligt og 
mange af de arrangementer, der planlægges, afvikles i samarbejde 
med mange frivillige kræfter i sognet. Man står altså ikke alene med 
opgaverne!! 

Generalforsamling 



 

 

Traditionen tro vil der være tøndeslagning i haven ved 
Rytterskolen.  
 
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. 
 
Børnene må gerne møde udklædte til gudstjenesten i kirken kl. 14. 

Fastelavn 

Søndag d. 3. februar kl. 14.30 



 

 

Aasum Bylaug 
afholder ordinær generalforsamling 

 
torsdag den 31. januar 2008, kl. 18.00  

i Aasum Forsamlingshus. 
 
Dagsorden i henhold til vedtægterne. 
 
Indkommet forslag: Ændring i vedtægterne/optagelse af 60 nye 
matrikler(udstykningen på Svendsagervej/Aasum Bygade). 
 
Efter generalforsamlingen er der: Spisning og selskabeligt samvær. 
Der serveres på sædvanlig vis gule ærter og pandekager med is.    
Pris pr. kuvert kr. 135,00. 
 
Af hensyn til spisningen bedes forudbestilling foretaget senest 
torsdag den 24. januar 2008 
til oldermanden Mogens Burmølle tlf. 66103309 
eller til næstformanden Hans Jørgen Nielsen tlf. 66102036. 
        Bestyrelsen 
 

Med venlig hilsen 
Mogens Burmølle 

Indkaldelse til 
generalforsamling. 



 

 

Det følgende bygger på annoncer og små artikler fra Fyns Tidende, 
oplysninger fra Friskoleforeningens kontor i Fåborg og fra Videns- 
og Studiecenter for den Frie Skole i Ollerup. 
Ideen om en friskole kom fra nybyggerne i nye huse ved Nyborg 
Landevej. I 1910 enedes 12 familier fra Fraugde, Marslev og Aasum 
sogne om at danne en forældrekreds med husmand og forhenvæ-
rende friskolelærer Peter Ellekjær, Fraude Kærby som formand. 
Den 6. juni 1910 begyndte skolen i en stue i ejendommen ”Ceres” 
på Fraugde Kærby Mark (Nyborgvej 681, red.). Ved skolens start 
var der kun 7 elever, men man gik ufortrødent i gang med Rebekka 
Johansen som lærerinde. 
Da en ældre gårdejer, Lars Ebbesen, i Rågelund skænkede skolen en 
grund på Raagelund Mark, byggede medlemmerne selv deres skole, 
der indviedes d. 14 sept. 1910 under navnet Raagelund Friskole. 
Skolen var køn, lys og tiltalende. Indvielsen formede sig som en 
smuk og hyggelig fest. 
Valgmenighedspræst Vilh. Malling fra Odder holdt festtalen, deref-
ter talte pastor Brahm fra Seden. Rebekka Johansen gengav fortæl-
lingen om ridder Bugge fra Hald, der sendte sin svend efter bygme-
steren, som havde rejst ham et tårn. Svenden havde befaling til at 
råbe: „Mester, tårnet hælder”! Hvis bygmesteren da vendte sig for at 
se efter tårnet, skulle han hugge ham ned.  

 

Om Rågelund Friskole. 
 
Fortalt af Ib Holdt 

Raagelund Friskole   dengang 

For et par år siden fortalte fhv. 
gårdejer Hans Pedersen om Aasum 
i hans barndom ved et arrange-
ment i Rytterskolen. Da hørte jeg 
for første gang om Rågelund Fri-
skole. 



 

 

Men mesteren vendte sig ikke; han svarede roligt: „Trofast er det 
bygget, og det hælder ikke”!  
Hun manede kredsen til at holde sig mesterens eksempel for øje 
og ikke agte på de mange advarselsråb, der vil lyde, men trøstigt 
sige: Trofast er vort foretagende grundlagt, det hælder ikke, men 
holder vi ud, skal det nok lykkes for os og bringe gavn og glæde til 
vore børn og os selv! 
De holdt ud i 44 år, idet skolen sidst fik statstilskud i 1953. Da var 
elevtallet nede på 8 elever. I 1952 var der 12 elever. 
Rebekka Johansen var kun ved skolen de to første år, og da øgedes 
elevtallet meget. I Odense Amts oversigt over tilskud til aftensko-
levirksomhed i 1911, får Rågelund Friskole ved R. Johansen det 
næsthøjeste beløb på 66 kr. Nr. 3 på listen er Andersen, Aasum 
Skole med 62 kr. Så aftenskoleaktiviteten på egnen har været stor. 
Rebekka Johansen averterer da også med bl.a. en håndarbejdsskole 
med hedebosyning for voksne og børn. 
I 1911 afholdes en møderække med foredrag af pastor Quistgård 
fra Odense d. 24/10 - d. 21/11 og den 12/12 over emnet Søren 
Kirkegård, en gentagelse af en meget besøgt foredragsrække i 
Odense Højskoleforening. I 1914 afholdtes en lignende møderæk-
ke med pastor Boisen, Kerteminde og højskolelærer Anders Vedel, 
Roskilde, da over emnet „Europas nyeste historie”. 
Fra 1912-24 var Anna Østergård lærerinde ved skolen. Hun var 
lærerinde fra Gedved Seminarium, hun har dog orlov et par gange, 
bl.a. er hun på Snoghøj Gymnastikhøjskole. Hun er meget musik-
interesseret og tager orgeleksamen i 1923, hvorefter hun søger til 
Humble som organist og lærer. Under hende kommer skolens mø-
deaktivitet ind i en fast tradition. Der annonceres med et forårs- og 
efterårsmøde , nogle gange også et sommermøde. Det er landets 
højskoleforstandere, der taler deres sag. Ofte er der to talere ved 
mødet, den anden er ofte valgmenighedspræsten fra Sdr. Nærå, 
Hans Lorenzen. 



 

 

Alle disse arrangementer er annonceret og til tider omtalt i Fyns Ti-
dende. Ved at avertere henvender skolen sig til interesserede uden 
for selve skolekredsen. Skolen lå jo langt fra jernbanen, og der var 
ingen rutebiler i skolens første tid, heller ikke almindelige biler og 
cykler, og således er det faktisk imponerende med skolens mødeak-
tivitet. Formodentlig har der ud over Lars Ebbesen været flere i sko-
lekredsen, der med hest og vogn har hentet foredragsholderne på 
stationen enten i Marslev eller i Seden. 
Fra 1924-30 og igen fra 1936 – 54 var Valborg Aabjerg lærerinde 
ved skolen. Nogle år var elevtallet helt oppe på 36 elever. Når hun 
så også holdt aftenundervisning med ikke mindre end tre hold i sy-
ning onsdag eftermiddag kl. 2-4, torsdag kl. 1-4 og aftenhold onsdag 
kl. 7, må hun have været godt brugt ved ugens slutning. I en nekro-
log i friskoleforeningens årsberetning 1955 står der om Valborg Aa-
bjerg, at hun var vokset op i en friskolekreds og var mærket af dette 
for livstid. Meget af det arbejde hun gjorde ud over skolen, gjorde 
hun for at aflaste skolekredsen økonomisk. Ualmindelig små for-
dringer stillede hun for sin egen person. 
Det sidste tilskud fra Staten skolen får er i 1953. Skolens budget er 
da på o. 7000 kr. til løn, ejendomsskatter, vedligeholdelse, brændsel , 
bøger til børnene m.m. I 44 år holdt skolen ud. 
 
      Ib Holdt 



 

 

Aasum Idrætsforening 

Generalforsamling 
 
Aasum Idrætsforening afholder ordinær generalforsamling ifølge 
lovene onsdag d. 12. marts 2008 kl. 19.00 i klubhuset. 
       Bestyrelsen 

Fodbold 
 
Fodboldsæsonen 2007 er nu slut, og vores 1. hold i serie 2 fik en 
meget stor sæson.  
Vi har aldrig været så tæt på oprykning til serie 1 som i år, et mål var 
afgørende for, at vi skulle spille oprykningskampe. Det var meget 
flot af holdet. En stor tak til holdets trænere, Hasse og Bo Frimodt. 
 

2. holdet i serie 5 blev placeret i nederste halvdel, men spillede man-
ge gode kampe. 
 

Old Boys holdet blev desværre trukket ud af turneringen. Vi kunne 
ikke stille hold, men vi håber på nyt hold i 2008. 
 

Super Veteranerne blev flot placeret med en 4. plads. Tak til holdet; 
de var trofaste til alle kampe. 
 

Vi har i den forløbne sæson haft rigtig gode  hjælpere, sponorer og 
nogle særligt trofaste tilskuere; stor tak til dem alle. 
 

Et drengehold på 8 år blev en stor succes, alle mødte til træning og 
kampe, og jeg takker alle drengene for den store indsats, som de har 
ydet. Jeg håber alle kommer, når vi starter igen - og flere til.  Tak til 
forældrene, som var til stor hjælp. 



 

 

Gymnastik 
Gymnastikafdelingen kører godt i Rågelundhallen. Der er mange 
damer, så hvis der er flere, der vil med  så mød op om tirsdagen fra 
17.00 til 18.00. 
 

Badminton  
Badmintonafdelingen kunne også bruge flere. De spiller om tirsda-
gen fra 18.00 til 19.00. 
 

Andespil 
Foreningen har traditionen tro afholdt 2 andespil i klubhuset med 
stor succes og med et meget flot overskud. 
Vi vil gerne takke alle, som deltog i spillene, samt en stor tak til alle, 
som gav gevinster i andespillene. 
 

Åbent hus 
I vinter vil der være åben hus i klubhuset den anden tirsdag i hver 
måned til kortspil, snak og andet fra kl. 19.00. 
 

Fodbold vintertræningen for seniorer starter i Rågelundhallen lørdag 
d. 19. januar kl. 14.00. 
 

Ønsker du at være medlem af foreningen, så kontakt Preben Schack 
tlf.. 66 10 24 23. 
 
Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul samt et godt nytår.  
       Preben Schack 



 

 

Arkivernes dag i Rytterskolen 
Af Hanne Trydeman 

På arkivernes dag, lørdag den 10. nov. havde arkivet åbent fra kl. 
11 til 15. 
I Rytterskolens store stue kunne man se en plancheudstilling om 
håndværk og industri i Aasum. Da størsteparten af udstillingen be-
stod af billeder, var det altså om håndværk og industri fra nyere 
tid. Håndværk og håndværkere som måske stadig huskes. 

Landsbyen rummede og 
rummer desuden fabrikker, 
industriforetagender.  
De 2 af dem havde deres 
start og lukning inden for de 
sidste 50 - 60 år, nemlig 
Clipper-pumper og Tom-
mestokfabrikken.  

Til historien om Hans Lohmann Rasmussen og Clipper-pumper 
havde Jørgen Lohmann været meget behjælpelig med udfærdigelse 
af plancher og ophængning. 

Pumpe fra  
Clipper-pumper 

Fra Maskinfabrikkens 
spæde start i garagen 
på Staupudevej 14. 

Værktøj fra karetma-
gerværkstedet 



 

 

Hilda ved symaskinen, hvorfra kom en meget stor produktion.  

Underleverandøren til Tommestokfarbikken: Aasum Maskinfabrik 
eksisterer stadig, men med andre produkter end tommestokbeslag 
på programmet. Smedjen eksisterer også endnu, men udflyttet og 
som containerfabrik. Dog forblev den flere år efter udflytningen et 
mødested. Mejeriet står stadig på sin bakketop, men uden lyden af 
spande og flasker, med en malerproduktion i huset. 

Fra arkivets side synes vi, vi havde en god dag med interesserede 
gæster. Vi håber selvfølgelig, at den slags udstillinger kan vedlige-
holde og øge interessen for arkivets arbejde. 

Billeder fra Tommestokfabrikken 



 

 

Nyt fra redaktionen 
 
  

 Post Danmark ændrer på reglerne for omdeling af kirkeblade 
 

 Post Danmark ændrer 1. januar 2008 reglerne for omdeling af kir-
keblade. Det betyder, at vi ikke kan få omdelt Aasum Sogneblad i de 
uger vi gerne vil, men kun onsdag-torsdag i de uger hvor Post Dan-
mark kan påtage sig at omdele kirkeblade. Det er ugerne 9, 11, 22, 
35 og 48. Ugerne er fastlagt på baggrund af, at kirkeblade typisk ud-
kommer kvartalsvis og i ugen op til påske. 
Fordi Post Danmark ikke vil omdele kirkeblade i uge 1, vil Aasum 
Sogneblad nr. 26, som er planlagt omdelt i uge 1, blive omdelt mel-
lem jul og nytår. 
 

 Redaktionen ønsker alle et godt nytår  
med tak for 2007 



 

 

Adresseliste for Aasum Sogn 
 
 
Kirkekontoret    Sognepræst, kirkebogsfører,  
Ellen Rasmussen    vielses- og begravelsesmyndighed  
Mindelundsvej 110     N. H. Ellekilde 
Tlf. 66 10 94 47    Mindelundsvej 45 
tirsdag, onsdag, torsdag    Tlf. 66 10 93 43 
og fredag kl. 9-13.    tirs., ons., fre. kl. 12-13, tors. 17-18 
 
 
Graver      Organist 
Bente Knudsen     Hans Brehm  
Mobil 51 34 55 41    Egholmen 7 
      Tlf. 66 10 74 42 
      
 
      
Menighedsrådet    Beboerforeningen     
Formand     Formand    
Alex Hold     Sinnet Bunde   
Åsum Bygade 4    Væverstræde 3   
Tlf. 66101601    Tlf. 66 10 67 98   
 
 
Idrætsforeningen    Bylauget 
Formand     Oldermand 
Preben Schack    Mogens Burmølle 
Ryttervejen 14    Staupudevej 10 
Tlf. 66 10 24 23    Tlf. 66 10 33 09 
Klubhuset  tlf. 66 10 55 22  
 
 
Aasum Sogns Lokalhistoriske Arkiv 
Arkivleder 
Hanne Trydeman 
Skovmålevej 26 
5320  Agedrup 
Tlf. 66 10 20 96  



 

 

Broerne ved Fichstræde og Væverstræde 
blev tiltrængt repareret i december 2007.  
Den lille spang mellem dem er blot til lyst. 


