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Nyt fra kirken 

 Som det fremgår af billederne har der igen i år været to konfirmati-
oner i Aasum og en i Seden. 
Der er tradition for, at A klassen konfirmeres i Aasum St. Bededag, 
og således var det også i år. 
I de to andre klasser blev der holdt afstemning ved velkomstaftenen 
om, hvilken kirke børnene skulle konfirmeres i. 
 
Vedr. konfirmationen næste år. Der bliver via skolen indbudt til en 
velkomstaften i præstegården efter sommerferien. Ved denne vel-
komstaften foregår den egentlige indskrivning. 
Kun hvis man har børn, som ikke går på Seden Skole, men ønskes 
konfirmeret her, skal man ringe til kirkekontoret og melde dem til 
direkte. Tlf. 66-109447 
 
Der oprettes i år specialhold for børn med specielle problemer, for 
eksempel ordblindhed eller andre indlæringsvanskeligheder. 



 

 

7. A i Aasum Kirke den 18. april 2008 
 

  Jeanett Sørensen      Aksel Vassard Jensen 
 

 Henriette Juul Pedersen  Lasse Thomsen 
 

  Amanda Lykke Hansen  Sigursveinn Aron Þráinsson 
 

 Camilla Thorup Hansen  Philip Andersen 
 

 Sia Hedengran Kristiansen  Nikolaj Hjordt Hansen 
 

 Maria Abildgaard Rosensten Mikkel Jensen 
 

 Josefine Ellegaard Nissen  Alexander Karl Slot Jessen 
 

 Mille Bøtchiær    Danni Alexander Thomsen 
 

 Johanne Emilie Moustgaard Jensen Daniel Breum Pedersen 
 

 Laetitia Jacqueline Kim Bruun Casper Bloch 
 

 Liza Marenny Mertz   Marie Thomsen 



 

 

7. B  Aasum Kirke den 20. april 
 

Lise Juul Østergaard Meng  Daniel Lybech 
 
Frederikke Nørgaard Petersen Rasmus Frederiksen Lenorman 
         Bonnez 
 

Jeanette Fridolin Pedersen  Jonas Haack Bjørno 
 

Natalie Vesterskov Lemb  Andreas Drevsfeldt 
 

Nicoline Reeck    Thomas Rene Jørgensen 
 

Michelle Hedemark Krüger  Casper Dang 
 

Rikke Marie Zachariasen  Linda Bahrami 
 

Marianne Storm 



 

 

7. C i Seden Kirke den 27. april 2008 
 
Tanja Margarete Johansson        Nicolai Bojesen 
 
Katrine Patricia Traulsen Holmberg  Joachim Frandsen 
 
Natja Appelgreen Olsen        Sebastian Claville Frederiksen 
 
Patricia Overgaard Christensen       Sebastian Falk Nielsen 
 
Bolette Maria Jensen         Mikkel Degnemark Larsen 
 
Caroline Møller Andersen 



 

 

KONFIRMATIONSDATOER 
 For de næste 6 år i Seden og Aasum sogne er datoerne som følger 
 

 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 
 

 2012 
A-klassen St. Bededag den 4. maj kl. 10.00 
B- klassen Søndag den 6. maj kl. 10.00 
C. klassen Søndag den 13. maj kl. 10.00 
 

 2013 
A-klassen St.Bededag den  26. april kl. 10.00 
B-klassen Søndag den 28. april kl. 10.00 
C-klassen Søndag den 5. maj   kl. 10.00 
 

 2014 
A-klassen St. Bededag den 16. maj kl. 10.00 
B-klassen  Søndag den 18. maj kl. 10.00 
C-klassen  Søndag den 11. 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 vo-
re to kirker. Der arrangeres velkomstaftener i præstegården efter 
sommerferien, og den egentlige tilmelding foregår på disse aftener. 
Mulige konfirmander fra sognenes øvrige skoler og ungdomsinsti-
tutioner bedes tilmeldt hos kirkekontoret. 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 

Juni    Seden  Aasum 
 
Søndag den 1.  kl.  9.00  kl. 10.30 
2.s.e.trin.   EJ   EJ 
 

Søndag den 8.  kl. 10.30  kl. 9.00 
3.s.e.trin   NHE  NHE 
 

Søndag den 15.  Kirkebil  kl. 10.30 
4.s.e.trin   til Aasum  NHE 
 

Søndag den 22.  kl. 10.30  kl.  9.00 
5.s.e.trin   EJ   EJ 
 

Søndag den 29.  kl.  9.00  kl. 10.30 
6.s.e.trin   NHE  NHE 
 

Juli  
 

Søndag den 6.  kl. 10.30  kl.  9.00 
7.s.e.trin   EJ   EJ 
 

Søndag den 13.  kl.  9.00  Kirkebil 
8.s.e.trin   LBM   til Seden 
 

Søndag den 20.  kl. 10.30  kl.  9.00 
9.s.e.trin   EJ   EJ 
 
Søndag den 27.  kl.  9.00  kl. 10.30 
10.s.e.trin   NHE  NHE 

Kirkebil bestilles  fredag inden kl.12     tlf.: 66109447 .  



 

 

Gudstjenester i Seden og Aasum 

August   Seden  Aasum 
 

Søndag den 3.  kl. 10.30  Kirkebil 
11.s.e.trine   NHE  til Seden 
    kirkekaffe 
 

Søndag den 10.  Kirkebil  Kl. 10.30 
12.s.e.trin   til Aasum  NHE 
  
Søndag den 17.  kl. 10.30  kl.  9.00 
13.s.e.trin   EJ   EJ 
 

Søndag den 24.  kl.  9.00  kl. 10.30 
14.s.e.trin   NHE  NHE 
  
Søndag den 31.  kl. 10.30  Kirkebil 
15.s.e.trin      til Seden 
 
September 
 

Søndag den 7.  kl.  9.00  kl. 10.30 
16.s.e.trin    

NHE  Nils H. Ellekilde   
LBM  Lene Bischoff-Mikkelsen 
EJ      Eskild Jensen 



 

 

Siden sidst 

 Døbte 
 
9. marts 2008   Mads Sutek Vander, Nøddehaven 17 
4. maj    2008   Ida Marie Have, Skovvænget 26 
12. maj  2008 Frida Briand Trydeman, Hedevænget 136 
12. maj  2008 Oskar Briand Trydeman, Hedevænget 136 
 
 Viede 
 
10. maj 2008 Lene Sutek Vander og Ulrik Sørensen,  
   Åsumvej 347 
  
 Døde, begravede, bisatte 
 
15. marts 2008  Henning Birkelund Larsen, Gartnervænget 4 
28. marts 2008  Inger Margrethe Nielsen, Møllemarksvej 39 

Gravstedsvaser. 
 
Der er på kirkegårdens redskabs-
stativer ophængt holdere med 
gravstedsvaser. Begge steder er tæt 
på en vandhane. Gravstedsvaserne 
er til fri afbenyttelse. 



 

 

Nyt fra Menighedsrådet 

 Nils Ellekilde sognepræst i 25 år 
Menighedsrådet takker de mange, som var med til at fejre vores sog-
nepræst Nils H. Ellekilde´s 25 års jubilæum som præst i sognet. Bå-
de ved gudstjenesterne i kirkerne og ved receptionen på Møllekroen. 
Vi skal hilse fra præsten og sige tusind tak; han var meget beæret 
over det store fremmøde. 
 
 Rytterskolen 
Erik Rasmussen er fraflyttet vores lokaler på Rytterskolens 1.sal. Vi 
har tilbudt Aasum Lokalhistoriske Arkiv lokalerne mod, de selv be-
taler deres forbrug af el, vand og varme. Arkivet har takket nej, så vi 
forventer lokalerne, under normale vilkår, lejes ud i nær fremtid. 
 
 Organist i 30 år 
Vores organist Hans Brehm kan i august fejre 30 års jubilæum som 
ansat ved kirken. 
Hans har i de 30 år med sikker hånd tilrettelagt og afviklet utallige 
kirkekoncerter, arbejdet med både børne- og voksen kor og aldrig 
svigtet ved klaveret, når vi til et arrangement skal synge en sang. 
Vi får mulighed for at takke vores altid trofaste og loyale medarbej-
der ved en lille sammenkomst efter højmessen den 10. august. 
 
 Ny Præst 
Ansættelse af en ny præst, til afløsning af sognepræst Marianne Nør-
søller, er desværre blevet en mere langvarig proces, end vi havde 
regnet med.  Stillingen bliver som tidligere nævnt en fuldtidsstilling 
(100%), heraf skal den nye præst bruge de 75% i Seden/Aasum pa-
storat, og de sidste 25% til arbejde uden for pastoratet. Nu skulle de 
fordelingsmæssige økonomiske problemer være løst, så stillingen er 
nu opslået ledig. Vi håber, alt er på plads, så vi kan sige velkommen 
til vores nye præst først i august. 



 

 

 Valg til menighedsrådet 
Menighedsrådet har taget hul på den sidste del af arbejdet i denne 
valgperiode.  Den 11. november er der menighedsrådsvalg, her 
skal der vælges 5 medlemmer for en ny fireårig periode. 

Så vi vil gjalde vores røst ud over hele sognet 
” VALG – VALG - MØD OP – VALG - VALG” 

Menighedsrådet i Aasum består i dag af: Lene Bjørn, aktivitetsud-
valget – Hanne Lind-Thomsen, sekretær – Bente Adelgod, kon-
taktperson – Inger M. Reitz, kirkeværge – Hjalmar Reitz, næst-
formand – Alex Hold, formand. 
Vi har fungeret som et godt team, med et godt samarbejde og en 
klar fornemmelse af hinandens arbejdsopgaver. Men alle er på 
VALG og vi stiller naturligvis vores mandat til rådighed for nye 
kræfter i sognet. 
 
Hvis vi ønsker, folk skal lade sig vælge til menighedsrådet, vil det 
vel være på sin plads at give en kort beskrivelse af arbejdet og 
opgaverne i et sådant råd. 
Vi er som bekendt en folkekirke og er derfor underlagt politiker-
ne på Christiansborg. De vedtog i juni 2007 at ændre antallet af 
menighedsrådsmedlemmer, således at vi i Aasum fremover kun 
skal vælge 5 menighedsrådsmedlemmer, i stedet for de 6 med-
lemmer, vi er i dag. En ændring som virker ulogisk, da den jo 
desværre vil give endnu mere arbejde til dem, der lader sig vælge. 
Ud af de 5 valgte medlemmer konstituerer man sig med en – for-
mand - næstformand – kirkeværge – sekretær – kontaktperson – 
kasserer, selvom vi har valgt at lægge kassereropgaven, professio-
nelt uden for rådet, er der en hovedopgave og en titel til alle 5. 
Herudover vil man normalt nedsætte en række udvalg, som vare-
tager konkrete arbejdsopgaver som f.eks. Præstegårdsudvalg - 
Økonomiudvalg – Kirkegårdsudvalg - Aktivitetsudvalg. 



 

 

Vi har valgt at afholde mindst et møde om måneden for at undgå, 
at møderne bliver for bastante. Jeg må indrømme, det kan lyde 
voldsomt, og til tider kan der også være meget arbejde, når man 
tager i betragtning, at det er noget, vi laver i vores fritid. 
Når det er sagt, er det også på sin plads at fremhæve de spændende 
og interessante opgaver, det kirkelige arbejde giver. Man møder 
mange engagerede mennesker og får lov til på reel og ærlig vis at 
tage del i det kirkelige arbejde og beslutninger, ikke mindst når det 
drejer sig om vores eget sogn. 
 
 I de 8 år jeg har siddet i rådet har holdningen været at prioritere 
den bygningsmæssige vedligeholdelse forholdsvis højt. Ud fra den 
antagelse at folkekirken som mange andre, kan blive pålagt endnu 
støre besparelser end dem vi løbende er blevet budt. Derfor er der 
brugt store summer på Aasum Kirke, Kapel/Graverhus, Kirke-
gård, Degneenkesædet og Rytterskolen i de senere år. 
Holdningen og forventninger til fremtiden er at vende blikket mod 
de kirkelige handlinger, bruge flere resurser på at få ”verdens bed-
ste budskab” ud til flere i sognet, så vores smukke kirke og bygnin-
ger bliver et levende og spændende sted at komme, både for unge, 
familier og ældre. 
Skulle din interesse være blevet vakt til en tørn i menighedsrådet, 
vil der blive afholdt et  
 

Valgorienteringsmøde   TORSDAG d. 11.09.08 kl. 19.30  
 

i Rytterskolen,  
 
så afsæt venligst dagen. 
 
Alex Hold 
Formand 



 

 

Maren Kirstine var ligesom sin Moder underlig beskeden, blød og 
from; men hun var tillige raadsnar og handledygtig. I sit Ægteskab 
med Rasmus Hansen havde hun 8 Børn, hvoraf 3 døde inden de 
blev et Aar gamle. Den 11. November 1854 var Rasmus Hansen paa 
en Rejse til Kissendrup, og da han kom hjem om Aftenen, havde 
hans Hustru født en Søn, faaet ham døbt med Navnet Lauridts, 
hvorefter den lille nyfødte samme Dag var afgaaet ved Døden.  
Men ogsaa andre ting gav Maren Kirstine meget at tænke paa og 
meget at bære.  
I Krigsaarene 1848-50 blev hendes Mand i sit 46 Aar syg af Sten-
smerte, og en af de første Dage i Maj Maaned 1850 blev han opere-
ret paa „Alm. Hospital” i København af Professor Larsen for Blære-
sten. 
Det var strenge tider. Men ogsaa her viste dette sig, hvor trofaste i 
Venskab og hjælpsomme i Trængsler de gamle var. Gaardejer Peder 
Kr. Hansen var en utrættelig og storslaaet hjælper for Maren Kirsti-
ne i alt, hvad der vedrørte Gaardens Drift. 

Lokalhistorisk Arkiv 

Om slægten Walter i Aasum er der skrevet en lille bog. Nedenståen-
de fra bogen giver et indtryk af livet i gamle dage. 

Walthergården 
stuehuset  
maj 2008 



 

 

Ævredsmør kaldtes i gamle dage det smør, som 
blev lavet i efterårsmånederne, når køerne efter 
høst fik lov til at gå løse over alle markerne og fik 
adgang til at æde det ofte frodige græs i stubmar-
kerne. Efterårstiden var ofte køernes bedste malke-
tid. Derfor var produktionen af ævredsmør for-
holdsvis stor, således at der kunne blive noget til 
opbevaring. Det kølige efterårsvejr gjorde, at mæl-
ken lettere kunne holdes frisk under flødeafsætnin-
gen og kærningen end i den varme sommertid. 
Ævredsmøret blev stærkt saltet og pakket i store 
stenkrukker. I ethvert velordnet hus ønskede man, 
at ævredsmøret skulle forslå, indtil man om foråret 
igen kunne få frisk græssmør. Om vinteren blev 
der sjældent kærnet smør, og det kunne være hårdt 
og ilde smagende. 

Imidlertid kom Rasmus Hansen lykkelig over den store Operation, 
der blev dobbelt pinlig derved, at de ikke kunde bedøve den syge; 
og Dagen kom, da han kunde rejse hjem til alle sine kære.  Peder 
Kristian Hansen kørte for Maren Kirstine og hendes 2 ældste Søn-
ner til Nyborg for at tage imod Manden.  Ved denne Lejlighed 
kunde der, fortæller Sagnet i Slægten, nær være sket en Ulykke. 
Maren Kirstine stod med sin lille søn, Anders Peder, ved Land-
gangsstedet, og da Dampskibet lagde til, og Søfolkene kastede de 
svære Liner i Land, faldt en af disse lige ved Barnets Hoved. Da 
Rasmus Hansen og hans Hustru kom i Ro i Hjemmet, følte de sig 
saa taknemlige mod Professor Larsen, at de hvert Efteraar, saa 
længe han levede, sendte ham en Otting ekstra fint Ævredsmør 
som Taknemlighedsgave. 

ooo   0000   ooo 

Otting er ældre dansk og norsk rummål, 16,424 l. 



 

 

Vollsmose Kulturhus inviterer til åbent hus arrangement. 
Tirsdag d. 3. juni kl. 10.00 -  12.00. 

 
(gå op ad den grønne trappe ved Vollsmose Bibliotek) 

 
I forbindelse med kulturhuset er der etableret en læsekreds for 60+ 
årgangene, og der er planer om i løbet af efteråret at holde højskole-
dage for beboerne på Åsumvej, Kildegårdsvej, Duedalen, i Biskorup 
og i Åsum. 
 
Tirsdag d. 3. juni vil leder af kulturhuset, Peter Ørsting orientere om 
tankerne bag husets virke og formål samt betydning for områdets 
beboere.  Per Brochstedt vil præsentere initiativgruppens visioner 
omkring etablering af højskoledage for 60+ borgere. 
 
Tirsdag d. 2. september er en temadag med oplæg af filosof John 
Engelbrecht om emnet „De nye udfordringer i den tredje alder”. 
Derefter fælles diskussion. Sange fra Højskolesangbogen. 
 
Emnerne for tirsdagene 7. oktober og 4. november er endnu ikke 
fastlagt, men vil blive meddelt på de foregående møder. 
 
Med det nye kulturhus er det muligt af afholde temadage, som sva-
rer til en aktiv højskoledag, så det er blot om at være med.  
 
Der kan læses om programmet i folderen fra Kulturhuset. Tilmel-
ding og oplysninger ved lederen Peter Ørsting tlf. 63750880, Per 
Brochstedt fra ældre lokalråd 1 i Odense Kommune tlf. 75944567 
eller Jens Rasmussen medlem i læsekredsen tlf. 74425536. 

Kulturhus i Vollsmose 



 

 

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 Eftf. ApS 

 
      Engtoften  30    
      5320 Agedrup 
Tlf.: 66 10 85 39 
Tlf.: 40 16 68 68 

                 Alt murerarbejde udføres 

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

     www.marslev-vvs.dk 

Ryttervejen 19 
5240 Odense 

NØ 
Tlf.: 6614 4006 



 

 

Juni 
 

 
01.-06. søndag 10.30  Gudstjeneste  EJ  
    14.00  Historiens dag (udflugt se blad 27) 
05.-06. torsdag 16-18 Lokalhistorisk Arkiv åbent 
08.-06. søndag   9.00  Gudstjeneste  NHE 
15.-16. søndag 10.30  Gudstjeneste  NHE 
19.-06 torsdag 19.00  Menighedsrådsmøde 
22.-06 søndag   9.00  Gudstjeneste  EJ 
23.-06 mandag 18.30  Sankthansaften 
29.-06 søndag 10.30  Gudstjeneste NHE 
 
 

Juli 
 
03.-07. torsdag 16-18 Lokalhistorisk Arkiv åbent 
06.-07. søndag   9.00  Gudstjeneste  EJ 
13.-07. søndag   9.00  Kirkebil til Seden 
20.-07 søndag   9.00  Gudstjeneste  EJ 
27.-07. søndag 10.30  Gudstjeneste  NHE 
 

Aktivitetskalender for Aasum Sogn 

Alle arrangementer er omtalt andetsteds i bladet 

 

 Ta’ ud    og   hæng op 



 

 

Aktivitetskalender for Aasum Sogn 

August 
 
03.-08. søndag 10.30  Kirkebil til Seden 
05.-08. tirsdag    Deadline til Sognebladet 
07.-08. torsdag 16-18 Lokalhistorisk Arkiv åbent 
09.-08. lørdag 13.00  Petanqueturnering 
10.-08. søndag 10.30  Gudstjeneste NHE 
17.-08. søndag   9.00  Gudstjeneste  EJ 
24.-08. søndag 10.30  Gudstjeneste NHE 
28.-08. torsdag 19.00  Menighedsrådsmøde 
31.-08. søndag 10.30  Kirkebil til Seden 
 

September 
 
07.-09. søndag 10.30  Gudstjeneste 

Fodboldkampe  
annonceres på side 34 



 

 

 

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-pigsten-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   
 Tlf . :  66102329 / 70205485 Tlf . :  66102329 / 70205485 Tlf . :  66102329 / 70205485   

 

 

         SMEDEJERN 
       Altaner - Gelændere  

        Trapper - Lamper 
          Porte - Møbler  

                       Ejlskovsgade 20  5000 Odense C     
                               Tlf. 66 14 29 68                           

                www.ahproduktion.dk 

 
   

Alt indenfor: 
VAND • VARME • SANITET 

          Medlem af DANSK VVS  

Tlf.   66 10 24 00  

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

 



 

 

 NYT  FRA TRAFIKUDVALGET. 
V/ Poul Poulsen 

Skiltene ved Aasumaf-
kørslen fra ring 3 er en-
delig kommet på plads 
(tekst og retning rigtig). 

 
Odense Kommune har lavet en trafiktælling på Svendsa-

gervej, men vi har ikke hørt resultaterne. 

Vi har henvendt os til Odense Kommunes vedligeholdelses-
afdeling ( Arne Hansen) for at få fyldt rabatterne op på 

Svendsagervej /Aasum Bygade. Meldingen fra ham er kort 
og kontant, at trafikken er så voldsom og sliddet så stort, at 
hans afdeling ikke har budget til vedligeholde strækninger-
ne. Så er det lige ”kæden springer af”, og vi ikke forstår, 

hvad de tænker på ved kommunen. Vi kan ikke få etableret 



 

 



 

 

  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 båltale ved Per Lykke fra Bækgården.  
  Bålet med den altid flotte heks tændes derefter,  
  og vi synger sammen. 
 
 Bagefter går vi tilbage til teltene, hvor der er kaffe og småkager. 
 
 Hele herligheden fås for 30,-kr. for voksne og 10,-kr. for børn. 
Der vil være mulighed for at købe vand, øl og vin til rimelige priser. 
 
 . 
 Alle er velkomne  også venner og familie 

Sankthansaften   23. juni 2008 



 

 

 ”Aasum Open” 
 Petanqueturnering 

Lørdag den 9. august kl. 13.00 
    

Reserver allerede nu dagen til den årlige petanqueturnering.  
Dagen afsluttes med fællesspisning af medbragt mad kl. 17.30.  
Beboerforeningen sørger for, at det vil være muligt at grille. 
 

Indskrivningen begynder kl. 13.00. Turneringen begynder kl. 13.30. 
Som sædvanlig kan alle spille med unge som gamle, kvinder som 
mænd, øvede som uøvede. 
 
Voksne betaler 25. kr. og børn deltager gratis. 
Der vil være mulighed for at købe vand, øl og vin. 
 

 Vel mødt til alle 
 på petanquebanen i Inger og Hjalmars have 

 

Med venlig hilsen 
 Aasum Sogns Beboerforening 

Markedsdag  
Lørdag d. 4.oktober 2008  kl.11.00 – 16.00 ved Rytterskolen. 

Traditionen fortsætter – vi holder markedsdag igen. 
Reserver allerede nu dagen til vores årlige markedsdag. 
Beboerforeningen vil igen i år opstillet en æblepresser, så der er mu-
lighed for at lave most af medbragte æbler. 
Stadepladsen er gratis og forbeholdt lokale og man er dermed også 
ansvarlig for at sætte bod op og ligeledes at rydde pladsen. 
 

Kun fantasien sætter grænser for, hvad der kan være af boder! 
Så kom med det du/I har. 
 

Tilmelding til stadeplads: Bente B. Knudsen 22.56.44.51. 
benteb@knudsen.mail.dk 
 Alle er velkomne – nye som gamle!  
      På Gensyn – Beboerforeningen 



 

 

Referat af generalforsamling onsdag den 26. marts 2008  

   
 Formand Sinnet Bunde aflagde beretning for beboerforenings ak-
tiviteterne det seneste år, hun kom bl.a. ind på følgende: 
 
 Foreningens årlige arrangementer 
 

 Der har været et godt fremmøde ved foreningens årlige arrange-
menter: Fastelavn, Sankthans, Pentanqueturnering og Markedsdag, 
dog med den kommentar til markedsdagen, at vi mangler lidt flere 
besøgende. 
 
 Sogneaftnerne 
 

 Vores samarbejde mellem Menighedsrådet og Lokalhistorisk Ar-
kiv omkring sogneaftenerne har fungeret godt, og det er et aktiv, at 
Lokalhistorie Aktiv er kommet med som medarrangør. 
Sogneaftenerne har været gode og deltagelsen til de enkelte aftener 
har været ok.. 
 
 Børnepasning i Aasum 
 

 På initiativ fra beboerforeningen har der været afholdt møde med 
fritids- og institutionsafdelingen i Odense om vores ønsker for lo-
kal pasning af de mindste børn i Aasum. 
Resultatet af mødet var slukøret – det eneste, vi fik ud af det, var 
en evt. lovning på en dagplejer i Aasum, hvis der skulle være inte-
resse for det. 
 
 Fælles hjemmeside for sognets foreninger 
 

 Vi søgte i efteråret Forstadspuljen om 18.000,00 kr. til at lave en 
fælles hjemmeside for sognets foreninger og har fået pengene. Be-
styrelsen arbejder videre med projektet og vil gerne have henven-
delse fra folk udenfor bestyrelsen, som har lyst til at være med i 
projektet. 



 

 

 Cykelsti for skolebørnene 
 

 Ønsket om etablering af en cykelsti for skolebørnene har været til 
diskussion i mange år – både på generalforsamlingerne og med 
kommunen. Og alle kan konstatere, at det er blevet værre med ti-
den, så bestyrelsen har besluttet at lave en ”lille” aktion og appel til 
bilisterne. 
Vi har derfor fået opsat to skilte med tekst på strækningen med 
håb om, at bilisterne vil træde lidt mindre på speederen. 
 
 Sognefilm om Aasum. 
 

 Projektet med sognefilmen er ikke blevet realiseret, da arbejdet 
med at søge penge ikke har givet resultat. 
Bestyrelsen har truffet aftale med Niller Madsen, som allerede har 
optaget en del film fra forskellige lokale arrangementer, at han vil 
klippe det optagne stof sammen, supplere det med lidt nyt og leve-
re en dvd til os i løbet af sommeren. Vi har bestilt 100 stk., som vi 
vil sælge videre og dermed holde foreningens økonomi skadesfri.  
 
Tak 
 

Afslutningsvis takkede formanden for et godt samarbejde med de 
andre foreninger i Aasum, men ikke mindst en tak til alle de en-
keltpersoner, der hjælper på forskellig måde med at stable nogle 
gode arrangementer på benene. Uden dem ville bestyrelsen ikke 
kunne lave det arbejde, der bliver gjort. 
De sidste ord var en takke af fra bestyrelsen efter mange spænden-
de år og lovning på at ville være en af de enkeltpersoner, der vil 
give en hånd med. 
 Derefter supplerede Poul Poulsen med beretning fra trafikudval-
gets aktiviteter og Hanne Trydeman berettede om Lokalhistorisk 
Arkivs aktiviteter det seneste år. 



 

 

 Som sædvanligt var der indlæg omkring trafikforholdene i Aasum 
og specielt omkring skolevejen – Svendsagervej. 
 
Desuden blev det igangværende kabelarbejde kommenteret – af-
slutningsarbejdet er ikke ok.. 
Bestyrelsen påtager sig at kontakte NFS omkring dette. 
Bestyrelsens beslutning omkring en kommende dvd om Aasum 
blev drøftet. 
Efter en god og konstruktiv debat af foreningens hidtidige og 
kommende aktiviteter blev beretningerne godkendt. 
 
 Regnskab for 2007 fremlægges til godkendelse, herunder 
regnskab for Sognebladet og Lokalhistorisk Arkiv 
Poul Poulsen fremlagde regnskab for foreningen samt Aasum Sog-
neblad og Lokalhistorisk Arkiv. 
 
 Regnskab 2007 for beboerforeningen viser et rekordstort med-
lemstal på 129. Der var et overskud på 3.195,95 kr, og den samlede 
formue er 17.361,70 kr.  
 Regnskab 2007 for Aasum Sogneblad viser et overskud på 
6.162,23 kr, og dermed er formuen ved udgangen af året 20.856,15 
kr. 
 
 Regnskab 2007 for Aasum Lokalhistoriske Arkiv viser et overskud 
på 15.391,37 kr, og hermed er formuen ved årets udgang 15.391,37 
kr. 
Regnskabet blev godkendt. 
  
 Valg til Bestyrelsen 
 
Sinnet Bunde og Hjalmar Reitz valgte ikke at genopstille til besty-
relsen. 
Helle Troelsen og Dorte Strøm Jeppesen opstillede og blev valgt. 
Poul Poulsen og Bente B. Knudsen var ikke på valg, og dermed 
stadigvæk i bestyrelsen. 



 

 

Viggo Føns og Anette Vestergård blev begge valgt som suppleanter 
til bestyrelsen. 
Inger Reitz og Per Lind-Thomsen blev valgt som revisorer. 
Helge Nielsen blev valgt som revisorsuppleant. 
 
 Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig således: 
 

 Formand: Helle Throelsen, Ryttervejen 7. tlf.: 66 17 24 16 Mail: 
htro@odense.dk 
Næstformand: Poul Poulsen 
Sekretær og presseansvarlig: Bente B. Knudsen 
Kasserer: Poul Poulsen 
Aktivitetsudvalg: Eva Holm og Dorte S. Jeppesen 
Trafikudvalg: Dorte S. Jeppesen og Poul Poulsen 
 
 Følgende ting blev drøftet under eventuelt: 
 

 Mogens Burmølle takkede Sinnet Bunde for hendes mange års vir-
ke som aktiv i beboerforeningen. 
Poul Poulsen takkede på bestyrelsen vegne Sinnet og Hjalmar for 
deres aktive deltagelse i foreningen. 
Forslag om sogneaften i forbindelse med udgivelse af dvd. 
Broen i Væverstrædet blev udskældt – grim. Mogens Burmølle kon-
takter kommunen. 
Hjalmar takkede for de år, han har siddet i bestyrelsen. 
Sangen mangler ved generalforsamlingen – fremover skal vi synge 
en sang. 
Odense Kommune har gennem årene sikret, at der er fyldt grus i 
vejkanten på Svendsagervej af hensyn til cyklisterne. Det blev 
nævnt, at det trænger til at ske igen. Beboerforeningen tager kon-
takt.  
 Referat: Bente Baadsgaard Knudsen 



 

 

Nyt fra Aasum Bylaug. 
 
Jeg har talt med Jørn Edgar fra Odense Kommune - Park- og 
Vejafdelingen. 
 
 
På grund af problemer med Infra Service I/S, som Odense 
Kommune anvender her i Aasum, er der ikke blevet udført det 
arbejde, som blev beskrevet i  udvalgets beretning i sidste nr. af 
Aasum Sogneblad. Han beklager meget, men oplyser samtidig, at 
han forventer, at opgaverne klares i løbet af året. Han kom dog også 
med en meget positiv nyhed. Han meddelte, at Odense Kommune 
havde bevilget pengene til udskiftning af de gamle rønnetræer på 
Ryttervejen. Han oplyste, at udskiftningen vil ske til efteråret. 
Nærmere beskrivelse af projektet vil blive præsenteret for Bylauget 
senere på året.  
 

Mogens Burmølle 
Oldermand 



 

 

I det seneste nummer af Aa-
sum Sogneblad fortalte vi 
om salget af Aasum For-
samlingshus til tømmerme-
ster Per Schack, som efter-
følgende har lejet det ud til 
Havnens Gourmet. Vi be-
søgte Havnens gourmet en 
travl mandag formiddag og 
blev modtaget af to friske 
piger, Merete og Helle. 

Havnens Gourmet er et luksus caterings firma, med snart 10 år 
bag sig. Havnens Gourmet kommer fra Havnegade 4 i Odense, 
hvor de havde to sammenhængende selskabslokaler og mad ud af 
huset. 
De er nu flyttet ind i det tidligere Aasum Forsamlingshus, Rytter-
vejen 19, hvor Åsumhus havde til huse. Alt er blevet renoveret bå-
de af pigerne selv og i samarbejde med Per Schack.  

Havnens Gourmet i Aasum 

Der er lavet 
nye toiletter, 
nye gulve i 
alle tre sale, 
et stort lege-
værelse på 
første sal 
med bord-
tennisbord, 
fodbold-
bord, duk-
ker, fjernsyn 
osv. 



 

 

Den store sal, der før fremstod som en gymnastiksal med højt til 
loftet og striber på gulvet, er nu renoveret, loftet er sænket, og otte 
søjlevinduer er der blevet sat ind. Alt i alt er det blevet et flot hus 
både set udefra og indefra. 

Hos Havnens Gourmet kan der afholdes: Damefrokoster, barnedåb, 
fødselsdage, konfirmationer, receptioner, bryllupper, sølvbryllupper, 
guldbryllupper, intet er for stor og intet er for småt. 
Havnens Gourmet lægger stor vægt på at tingene er i orden. Der gås 
ikke på kompromis med noget. De laver alt fra bunden af, bruger 
kun friske råvarer og leverandørerne er valgt med omhu. 
I forbindelse med deres 10 års jubilæum den 1.august 2008 holder 
havnens Gourmet åbningsreception fredag den 15. august 2008, fra 
kl.16 - 20., hvor alle kunder, leverandører og borgere fra Aasum og 
omegn er meget velkommen. Merete Hansen og Helle Villesen by-
der velkommen på Havnens Gourmet. 



 

 

Status på NEF Bredbånd til Åsum 
 
 
Gravearbejdet er færdigt, og der er skyllet kabler frem til skabene, 
men ikke lagt ind alle steder. 
Når alle kabler er lagt ind i skabene, gennemgår vi retableringen for 
at sikre, at den er tilfredsstillende. 
Skabet på Åsum Bygade er klar for tilslutning af kunder. 
De øvrige skabe bliver klar til kundetilslutning i takt med, at 
kunderne melder til NEF, at de har gravet stikningen ned og har 
fået sat medieboksen op. 
Med venlig hilsen 
Mette Ravn Dyekjær 
Ingeniør 

Læs også nederst på side 22 



 

 

Aasum Idrætsforening 

Følgende kampe spilles på Aasum sportsplads: 
 

Serie 2 holdet: Søndag d. 8. juni kl. 10.00 Aasum - Marienlyst 
   Fredag d. 13. juni kl. 18.45 Aasum  - KR.70 
 

Serie 5 hold 1: Torsdag d. 12. juni kl. 18.45 Aasum  - Langtved 
 

Serie 5. hold 2: Onsdag d. 11 juni kl. 18.45 Aasum  - Højby 
   Torsdag d. 19. juni kl.18.45 Aasum  - HTUG 
 

SuperVeteraner: Tirsdag d. 10. juni kl. 19.00 Aasum  - Røde Stjerne 
   Tirsdag d. 24. juni kl. 19.00 Aasum  - Munkebo. 
SuperVeteraner: Tirsdag d. 19. august kl. 19.00 Aasum  - Rolfsted 
   Tirsdag d. 2. september kl. 18.45 Aasum  - B1913 
   Tirsdag d. 16. september kl. 18.15 Aasum  - B67 
   Tirsdag d. 30. september kl. 17.45 Aasum  - Thurø 
 

Aasums drenge hold er meget trofaste både til træning og kampe. Vi 
har været til flere stævner, og det går rigtigt flot. Vi er ved at være 
rigtig gode, og der er en stor opbakning fra forældrene. Vi træner 
om onsdagen fra kl. 17.00, så nye drenge: mød op. 
 

På Aasum Idrætsforenings generalforsamling blev Gudmund 
Schack Pokalen i år tildelt Per Schack for alle de nye tiltag, han hjæl-
per foreningen med samt sponsorhjælp. Han sætter mange nye ting i 
gang, tak. 
Der er kom et nyt bestyrelsesmedlem ind i foreningen. Lars Jacob-
sen ønskede ikke genvalg, så nyt bestyrelsesmedlem blev Glenn Ni-
elsen. Genvalg til Anders Munk og Kim Johansen. Suppleanterne 
blev genvalg: Per Schack og Morten Morten Haagensen. 
Desværre kan vi ikke fortælle, hvornår efterårets kampe spilles på 
sportspladsen. Programmet er ikke tilrettelagt, da næste Sogneblad 
først kommer  i september. 
God sommerferie    Preben Schack 



 

 

Adresseliste for Aasum Sogn 
 
 
Kirkekontoret    Sognepræst, kirkebogsfører,  
Ellen Rasmussen    vielses- og begravelsesmyndighed  
Mindelundsvej 110     N. H. Ellekilde 
Tlf. 66 10 94 47    Mindelundsvej 45 
ELR@km.dk    Tlf. 66 10 93 43 
tirsdag, onsdag, torsdag    NHE@km.dk 
og fredag kl. 9-13.    tirs., ons., fre. kl. 12-13, tors. 17-18 
 
 
Graver      Aasum Sogns hjemmeside 
Bente Knudsen     www.aasumsogn.dk 
Mobil 51 34 55 41     
 
 
Menighedsrådet    Organist 
Formand     Hans Brehm 
Alex Hold     Egholmen 7  
Åsum Bygade 4 
AH@aasumsogn.dk   Tlf. 66 10 74 42 
Tlf. 66101601     
 
 
Idrætsforeningen    Beboerforeningen  
Formand     Formand  
Preben Schack    Helle Troelsen 
Ryttervejen 14    Ryttervejen 7 
Tlf. 66 10 24 23    htro@odense.dk 

Klubhuset  tlf. 66 10 55 22   Tlf. 66172416 
 
 
Aasum Sogns Lokalhistoriske Arkiv Bylauget 
Arkivleder     Oldermand 
Hanne Trydeman    Mogens Burmølle 
Skovmålevej 26    Staupudevej 10 
5320  Agedrup    Tlf. 66 10 33 09 
Tlf. 66 10 20 96      



 

 

Ansigtsløftninger. Det er glædeligt at se, hvordan der rundt omkring  
i Aasum bliver fine resultater af restaureringsarbejderne på de gamle 
bygninger 


