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De første måneder
i en ny kjole.
Af Marie-Louize Helbo
På mange måder er præstegerningen et lidt særegent håndværk..
Det er en uddannelse, hvor man ikke får praktisk erfaring undervejs. Der er ikke mulighed for at prøve at forestå en bisættelse,
lyse velsignelsen eller uddele nadveren, før man står i kjolen og
embedet ude i det rigtige liv. De fleste erfaringer gøres først, når
man står i situationen. Således er alt nyt, og man må tage tingene,
som de kommer i forbindelse med arbejdet. Derfor kan det måske være svært at vide, om præstegerningen egentlig passer en,
før man står i det.
Jeg har nu stået i det siden 1. september, da jeg blev ansat som
vikarierende sognepræst ved Seden og Åsum sogne, og har indtil
nu fået lov til at gøre mig en masse erfaringer. Der har både været barnedåb, vielse og bisættelse – og samtale med de respektive
i forbindelse med dette. Konfirmand- og minikonfirmandundervisning, udflugter, menighedsrådsmøder, sogneaftner og tirsdagscaféer. Og endnu flere nye, uvante, men uden tvivl spændende
erfaringer og udfordringer venter stadig forude. Det meste vil
fortsætte med at være nyt: enhver dåb vil bestå af en ny livshistorie hos den familie, der skal have sit barn døbt; enhver prædikentekst vil være ny, fordi verden omkring os forandres. Enhver situation byder på noget nyt, når man har med mennesker at gøre,
fordi interaktion ikke er planlagt.

Derfor kan man heller ikke slå op i en facitliste og se, hvordan man
skal gøre, når man skal tale med et brudepar, eller når man inviteres
ind i andres hjem i forbindelse med en bisættelse, eller hvad man
skal gøre, når en mini-konfirmand går i diabeteschok, eller hvilken
anden uventet situation man som præst pludselig kan befinde sig i.
Der er man nødt til at være til stede i situationen og gøre hvad, der
føles rigtigt i nuet.
Og det betyder, at præstegerningen for mig at se ikke bare er et arbejde, men et liv. Man er nødt til at udvikle sig med det og leve i
det, man gør. For essensen i det, man beskæftiger sig med som
præst, er, at omfavne livet i alle dets facetter. I alt hvad man beskæftiger sig med, i enhver situation man møder andre mennesker i, i alle
aldre, er det noget, der handler om nærvær – om liv og død og det,
vi kæmper med i mellem. Man får lov til at være en del af noget, der
betyder meget for andre mennesker, og det er stort. Det er en ære,
og det er livsbekræftende. Jeg tror derfor, at det vigtigste i det her
erhverv er, at man tror på det, man gør, og at man kan stå inde for
det, man siger. Man er dermed nødt til at være sig selv, hvis det man
gør, skal være ægte. Præstegerningens håndværk bliver derfor livet,
og det kræver hverken megen betænkningstid eller prøvetid før,
man ved, at dét passer en!

En præstekrave renses og presses. Der bruges et rundt „strygejern”,
kaldet et pibejern; præstekraven pibes.

Julekoncert
Aasum Kirke
Søndag den 14. december kl. 15.00
Fælles julekoncert for Seden og Aasum kirker
Medvirkende:
Odense Blæserne
Et af Danmarks bedste brass bands
Luciapiger ved Hjørdis Poulsen
Luciakoret består af aasumpiger og spejdere fra Seden
Kirkens organist Hans Brehm
Præst Maria-Louize Helbo
Alle er meget velkomne til en eftermiddag med julemusik for hele
familien.

Nyt fra Menighedsrådet

På et hængende hår!
Tager vi de mørke briller på, var menighedsrådsvalget lidt af en
gyser. På valgorienteringsmødet var der, ud over menighedsrådet
3 personer fremmødt. Da ingen af disse havde lyst til at lade sig
opstille til valget, så det umiddelbart vanskeligt ud. Mindst 2 personer skulle vælges, hvis vi skulle kunne stille et helt menighedsråd.
Heldigvis er det i nødens stund, vi finder den gode vilje, lysten til
at bakke op omkring vores kirke var til stede.
Vi kunne efter lidt fodarbejde, kaste de mørke briller væk og glæde os over at det lykkedes at få valgt et nyt menighedsråd og hele
3 suppleanter.
Vi kan derfor konstatere, at vi endnu engang har haft fredsvalg i
Aasum og følgende menighedsråd blev valgt:
Bente Adelgod
Ryttervejen 5
Tlf.
Hanne Lind-Thomsen Walthervænget 6 Tlf.
Alex Hold
Aasum Bygade 4 Tlf.
Harald Jensen
Slagenvej 1
Tlf.
Susanne Weesch
Staupudevej 18 Tlf.
Samt som faste medlemmer præsterne:
Nils H. Ellekilde og Maria-Louize Helbo.

20 69 38 41
66 10 26 73
22 22 22 82
66 10 28 69
26 48 12 27

Som suppleanter blev følgende valgt:
Harry Hedegaard Christensen
Gartnervænget 3
Anne-Kirsten Bech
Ryttervejen 12
Per Lind-Thomsen
Walthervænget 6
Det nye menighedsråd vil overtage arbejdet ved kirkeårets start,
der som bekendt er den første søndag i advent, i år søndag den
30. november.

En varm tak !
Det tilbageværende menighedsråd, vil gerne benytte lejligheden til at
sige tak til de 3 afgående rådsmedlemmer.
Kirkeværge Inger Reitz, som med sit store kendskab og kærlighed til
vores gamle kirke har holdt et skarpt øje med kirken og kirkegården.
Hun har lovet at færdiggøre arbejdet med digitaliseringen af kirkegården.
Aktivitetsudvalgets dynamo Lene Bjørn, som har lagt et kolossalt
arbejde i vores arrangementer, ikke mindst tirsdagscafèen. Lenes
evne til at organisere og tilrettelægge vil blive svær at erstatte.
Næstformand Hjalmar Reitz , vores meget aktive og arbejdsomme
medlem, som har påtaget sig utallige opgaver og som altid har været
villig til at give en hånd.
Det bliver meget svært at undvære deres arbejdskraft og ikke mindst
den positive holdning, de alle har haft til deres arbejde.
Kirkegården
Ja, nu roder det igen på og omkring kirkegården. Det gør det, fordi
stensætningen langs kirkens sydside skal sættes om. Den var lavet
for dårligt og skred sammen ved kraftigt regnvejr.
De stendiger ved kirkegårdens øst- og nordside, der i året løb er blevet reetableret, bliver her i november beplantet med timian
(Thymus citriodorus). Arbejderne forventes at være afsluttet inden
advent.
Østgavlen på Degneenkesædet (Ryttervejen 4) er ved at blive udskiftet. Det er et noget specielt arbejde, da alt bindingsværket skal udskiftes, og der skal støbes ny sokkel. Det betyder, at der skal flyttes
fjernvarmeledning, fibernetforbindelse, elkabler og –måler. Arbejdet
forventes at være færdigt inden jul.
Menighedsrådet ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.

Gudstjenester i Seden og Aasum
December

Seden

Aasum

Søndag den 7.
2. s. i advent

kl. 9.30
NHE

kl. 11,00
NHE

Søndag den 14.
3. s. i advent

ingen

kl. 15.00
Fælles Julekoncert, Kirkebil
MLH

Søndag den 21.
4.s. i advent

kl. 11.00
NHE

kl. 9.30
NHE

Onsdag 24.
Juleaften

kl. 14.00
MLH

kl. 15.00
NHE

Kl. 15.15
MLH

kl. 16.30
MLH

Kl. 16.30
NHE
Torsdag den 25.
Juledag

kl. 9.30
MLH

kl. 11.00
MLH

Fredag den 26.
Anden Juledag

kl. 11.00
NHE

Kirkebil
til Seden

Søndag den 28.
Julesøndag

kl. 9.30
MLH

kl. 11.00
MLH

Kirkebil bestilles fredag inden kl.12

tlf.: 66109447 .

Gudstjenester i Seden og Aasum
Januar

Seden

Aasum

Torsdag den 1.
Nytårsdag

kl. 16.30
NHE

kl. 15.00
NHE

Søndag den 4.
Helligtrekongers søndag

kl. 11.00
Kirkekaffe
MLH

kl. 9.30
MLH

Søndag den 11.
1.s.e.h.3 k.

kl. 9,30
MLH

kl. 11.00
MLH

Onsdag den 14.
Fyraftensgudstjeneste

kl. 17.00
NHE

Søndag den 18.
2.s.e.h.3 k

kl. 11.00
NHE

Kirkebil
til Seden

Søndag den 25.
3.s.e.h.3 k.

kl. 9.30
MLH

kl. 11.00
MLH

Søndag den 1. .
Sidste s.e. h. 3 k

kl. 11.00
Kirkekaffe
NHE

kl. 9.30
NHE

Søndag den 8.
Septuagesima

kl. 9.30
MLH

kl. 11.00
MLH

Februar

MLH Maria-Louize Helbo
NHE Nils Holger Ellekilde

fortsættes næste side

Gudstjenester i Seden og Aasum
Februar

Seden

Onsdag den 11.
Fyraftensgudstjeneste

Aasum
kl. 17.00
MLH

Søndag den 15.
Seksagesima

kl. 11.00
NHE

Kirkebil
til Seden

Søndag den 22.
Fastelavn

kl. 11.00
MLH

kl. 14.00
Familiegudstjeneste
MLH

Søndag den 1.
1.s. i fasten

kl. 9.30
NHE

kl. 11.00
NHE

Søndag den 8.
2.s.i fasten

kl. 11.00
MLH

kl. 9.30
MLH

Marts

Kirkebil bestilles fredag inden kl.12
MLH Maria-Louize Helbo

tlf.: 66109447 .
NHE Nils Holger Ellekilde

Siden sidst
Døbte
7. september 2008
7. september 2008
26. oktober 2008

Simon Haun Klintlyng, Åsumvej 287
Noah Reifling, Åsumvej 449
Majse Wendelboe Juel Jeppesen,
Kongshøjvej 9

Viede/ kirkelig velsignede
16. august 2008
Anita Steffensen og Michael Reifling,
Åsumvej 449
13. september 2008 Lisbeth Have Dreymann og
Casper Dreymann, Krogtoften 9
4. oktober 2008
Mette Teilmann og
Christen Lyng Nørgaard, Bakkedraget 8
Døde, begravede, bisatte
5. september 2008 Trine Husted Misser Andersen,
Væverstræde 5

Tirsdag den 2.
december kl. 13

Tirsdagscaféer

I stedet for det traditionelle bankospil med
gløgg og æbleskiver vil vi
i år leje en bus og køre til
Humlemagasinet i Harndrup. På Humlemagasinet er der mulighed for
at se 25 flot pyntede juletræer samt fint dækkede
juleborde. Desuden kan
man se Humlemuseet,
Sigfred Pedersen museet,

Humlemagasinet i Harndrup
Håndlavede dukker af den kongelige
familie fra Gorm den Gamle til Kronprinsesse Mary

og drikke kaffe med tilhørende Prinsesse Marie Lagkage i de private stuer, der er møbleret som omkring år 1900.
Bustur fra Rytterskolen, kaffe og entre koster 75 kr.
Tilmelding senest den 27. november til Lene Bjørn tlf. 65 95 11 51
eller Inger Reitz tlf. 66 10 20 65

Tirsdag d. 6. januar 2009 kl. 14.30
Romsø en lille ø midt i Storebælt
Engang en ø hvor der var fastboende. Der var en gård, en skole, et
fyr med mange ansatte -- .
Den sidste fastboende på Romsø var Leif Hansen. Han sejlede
med Romsøbåden, bragte gæster til og fra øen - de fleste på endagstur til herlighederne.
Romsø er herlighedsværdier af højeste karat. Gamle træer, revet og
ikke mindst den dådyrbestand, der lever her på et isoleret område.
Leif Hansen, fhv. skipper på Romsøbåden fortæller om Romsø.
Glæd jer !

Tirsdag den 3. februar kl. 14.30
Fhv. vicekriminalinspektør Erling Bott fortæller om sin tid som
bodyguard på Fredensborg Slot og Amalienborg Slot, samt giver
en orientering om kriminalteknikkens anvendelse i dag.
Foredraget suppleres med billeder på overheads.

Erling Bott var fra 1994 - 2000 chef
for Kriminalteknisk afdeling Fyn.
Før da 23 år i Kriminalteknisk afdeling København, 5 år som bodyguard
for kronprins Poul, bomberecognoscent og i 20 år faglærer på Politiskolen.
Erling Bott udfylder sin pensionisttilværelse med at være rundviser på Johannes Larsen Museet i Kerteminde
og som amatørarkæolog tilknyttet
Ladbyskibet (speciale: metaldetektør).

Tirsdag d. 3. marts kl. 14.30 kommer Gabriele Guldborg og fortæller ud fra sit fantastiske levnedsløb. Gabriele Guldborg oplevede, da russerne smadrede Berlin i 1945. Hun oplevede det som en
barsk afslutning af hendes erfaringer med Hitlertysklands stupide
behandling af medmennesker og de hårde livsvilkår under krigen.
Siden har Gabriel Guldborg boet mange år i Odense.
Orientering om denne eftermiddag vil blive taget op i næste nr. af
bladet.

Sogneaften i Aasum
Onsdag d 21. januar kl. 19.30.
Maria-Louize Helbo, præst i Seden og Aasum har arbejdet som
ungdomsassistent ved Den Danske Kirke i Sydney i et år.
Hun vil denne aften fortælle om, hvordan det er at være dansk kirke på den anden side af jorden.
Hvordan bruges den danske kirke i udlandet ud over det kirkelige?
Hvordan driver man rent praktisk kirken i Australien - hvilke udfordringer og fordele er der ved at være kirke Down Under?
Og vi kan håbe på at høre lidt om Maria-Louise Helbo personlige
oplevelser!

Den danske kirke i Sydney.

Alle er velkomne til sogneaftenen som arrangeres i samarbejde mellem beboerforeningen og menighedsrådet.
I løbet af aftenen er der kaffebord á 20 kr.

Sogneaften i Seden

Torsdag den 26. februar 2009 kl. 19.30 i kirken
Gentlemen of jazz , New Orleans i ord og toner.
Musikken er naturligvis det bærende element. New Orleans
Quartet spiller melodierne fra dengang, som de blev spillet
dengang, samtidig med at der også er plads i programmet til
adskillige egne kompositioner. Dem har orkesterleder Leo Bruun
stået for, og det er også ham, der guider tilhørerne gennem
fortællingen om byen, musikken og musikerne. Han kender det,
takket være en livslang interesse og et besøg i New Orleans jazzens
fødeby, som få andre.
Alle er meget velkomne.

Redaktionens side.
Redaktionen ændres en lille smule, idet Frederik Bülow skifter funktion med Sinnet Bunde, som bliver direkte aktiv i bladets produktion, mens Frederik vil levere billeder og tekst.
Sognebladet er, som det fremgår af indholdet, fælles for menighedsråd og beboerforening samt bylaug og idrætsforening. I forbindelse
med indretning af Lokalhistorisk Arkiv på 1. sal i Rytterskolen får
Aasum Sogneblad efter aftale også plads der således, at arbejdet med
bladet ikke nødvendigvis skal foregå på skift i stuerne hos redaktionens medlemmer. Samtidig får bladet en ny e-mail-adresse nemlig:
Sognebladet@aasumsogn.dk.
I bladets arkiv ligger der flere ekstra eksemplarer af Aasum Sogneblad (dog undtagen nummer 1, 2 og 3). Skulle der blandt læserne
være interesse for at supplere manglende blade, kan man henvende
sig til Hjalmar Reitz telf. 66102065.

Redaktionen
ønsker alle
en glædelig jul
og et godt nytår

MURERMESTER
Hardy Clausen Eftf. ApS

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

Engtoften 30
5320 Agedrup

Tlf.: 66 10 85 39

Tlf. 66 10 17 38 Mobil 40 27 45 08

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

www.marslev-vvs.dk

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

Ryttervejen 19
5240 Odense
NØ
Tlf.: 6614 4006

Aktivitetskalender for Aasum Sogn
November
23.-11.

søndag

29.-11.
30.-11.

lørdag
søndag

11.00
15.00
10-18
09.30
10-18

Gudstjeneste NHE
Andespil, idrætsforeningen
Udstilling ved Arne Petersen
Gudstjeneste MLH
Udstilling ved Arne Petersen

December
02.-12.
04.-12.
07.-12.
11.-12.
14.-12.
21.-12.
24.-12.

tirsdag
torsdag
søndag
torsdag
søndag
søndag
onsdag

25.-12.
26.-12.
28.-12.

torsdag
fredag
søndag

13.00
16-18
11.00
19.00
15.00
9.30
15.00
16.30
11.00
11.00
11.00

Tirsdagscafé, Humlemagasinet
Lokalhistorisk arkiv åbent
Gudstjeneste NHE
Menighedsrådsmøde
Fælles julekoncert MLH
Gudstjeneste NHE
Gudstjeneste NHE
Gudstjeneste MLH
Gudstjeneste MLH
Kirkebil til Seden
Gudstjeneste MLH

Alle arrangementer er omtalt andetsteds i bladet

Ta’ ud og hæng op

Aktivitetskalender for Aasum Sogn
Januar
1.-1.
4.-1.
6.-1.
8.-1.
11.-1.
14.-1.
18.-1.
21.-1.
25.-1.
28.-1.
29.-1.

torsdag
søndag
tirsdag
torsdag
søndag
onsdag
søndag
onsdag
søndag
onsdag
torsdag

15.00
9.30
14.30
16-18
11.00
17.00
11.00
19.30
11.00
18.00

Gudstjeneste NHE
Gudstjeneste MLH
Tirsdagscafé, Leif Hansen
Lokalhistorisk arkiv åbent
Gudstjeneste MLH
Fyraftensgudstjeneste NHE
Kirkebil til Seden
Sogneaften, Maria-Louize Helbo
Gudstjeneste MLH
Deadline til Sognebladet
Bylaugets generalforsamling

Februar
1.-2.
3.-2.
5.-2.
8.-2.
11.-2.
15.-2.
22.-2.

søndag
tirsdag
torsdag
søndag
onsdag
søndag
søndag

9.30
14.30
16-18
11.00
17.00
11.00
14.00
14.30

Gudstjeneste NHE
Tirsdagscafé, Erling Bott
Lokalhistorisk arkiv åbent
Gudstjeneste MLH
Fyraftensgudstjeneste MLH
Kirkebil til Seden
Familiegudstjeneste MLH
Tøndeslagning

Marts
1.-3.
3.-3.
5.-3.
8.-3.

søndag
tirsdag
torsdag
søndag

11.00
14.30
16-18
9.30

Gudstjeneste NHE
Tirsdagscafé, Gabriel Guldborg
Lokalhistorisk arkiv åbent
Gudstjeneste MLH

AL VOGNMANDSKØRSEL UDFØRES
FORDI INGENTING KOMKranbil 8-35 t. /m kran m/u grab
3-4 akslet lastbiler m/u kærre - kærretræk m/u kran

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

 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.

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
www.salonhelle.dk
mail@salonhelle.dk

Tlf. 66 10 24 00

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

Fastelavn
Søndag d. 22.02.09.kl.14.30.
Sted: Haven ved Rytterskolen.
Traditionen tro afholder Aasums Sogns Beboerforening
igen i år:
Fastelavn med tøndeslagning kl. 14.30.
Alle er velkommen! Men det er
kun børn under konfirmationsalderen, som kan slå katten af
tønden.
Når kattekongen er kåret, samles vi i skolestuen i Rytterskolen
til fastelavnsboller og saft/kaffe.
Vi glæder os igen i år til at få
besøg af spændende udklædte
børn.
Alle er velkomne; det er gratis at deltage.
Samme dag afholdes Familiegudstjeneste i kirken kl. 14.00, hvor
der er tradition for, at børnene kommer udklædt.

NYT FRA TRAFIKUDVALGET.
V/ Poul Poulsen

Onsdag d. 10. september
var vi på ’byvandring’
med Ravdex, for at se på
veje og fortove efter etableringen af bredbåndsnettet.
Deres udgangspunkt var,
at Odense Kommune
havde givet gravetilladelse og efterfølgende god-

www.aasumby.dk
Beboerforeningen søgte sidste år penge ved forstadspuljen til at
oprette en hjemmeside for Aasum by. Vi fik bevilget 18.000 kr. til
etablering af en hjemmeside og køb af en bærbar computer.
I løbet af 2008 har vi arbejdet på at udvikle hjemmesiden med assistance fra Martin Nielsen fra Fichstræde 2. Martin har stået for
design og teknik. Skelettet står nu klar til at blive fyldt ud med informationer. Og hvis alt går efter planen, vil hjemmesiden være i
fuld drift fra 1. januar 2009.
Hjemmesiden skal bl.a. supplere sognebladet, som bringer nyt fra kirken, idrætsforeningen, beboerforeningen,
Lokalhistorisk arkiv og Bylauget. Den tilgodeser også borgere, der primært orienterer
sig via nettet. Det kan være
nuværende beboere, men også
familier, der overvejer at flytte
til Aasum. Derfor vil hjemmesiden også indeholde informationer om sognet, f.eks. indbyggertal, distriktsskole, daginstitutioner, ungdomsskole,
indkøbsmuligheder, løbende
aktiviteter og øvrige attraktioner.

Hjemmesiden vil også give mulighed for en mere ajourført nyhedsstrøm end sognebladets fire udgivelser pr. år. F.eks. vil Idrætsforeningen løbende lægge det aktuelle kampprogram på hjemmesiden, som ikke altid har passet med tidspunktet for deadline til sognebladets udgivelse.
Endelig vil hjemmesiden indeholde links til lokale virksomheder,
og der vil være et galleri der indeholder billeder fra byens mange
aktiviteter. Der vil også være en opslagstavle, hvor beboerne kan
lægge meddelelser om f.eks. køb og salg, efterlysning af bortløbne
katte, private begivenheder m.m.
Hver forening står selv for at ajourføre sin egen side, når hjemmesiden er i drift, men i opbygningsfasen, indtil 1. januar - vil det være Martin Nielsen (66106747), som er webmaster, og som står for
at lægge informationer på hjemmesiden. Så hvis f.eks. en af byens
virksomheder gerne vil have lagt et link på hjemmesiden, er det
Martin, man skal henvende sig til.
Når hjemmesiden den 1. januar 2009 går i luften, vil det fremgå,
hvem der fremover er Webmaster.
I kan følge opbygningen af hjemmesiden
ved at gå ind på adressen: www.aasumby.dk.
Beboerforeningen.

Lokalhistorisk Arkiv
Lokalhistorisk arkiv i Aasum holder fortsat åbent hus kl. 16 - 18 i
Rytterskolen. hver den førte torsdag i måneden. Dvs. torsdag d. 4.
december, torsdag d. 8. januar og torsdag d. 5. februar.
Man er velkommen til at kikke op og fortælle lidt eller meget om
den tid, som er gået, men endnu ikke glemt. Hvis du har skrift eller
billeder, der fortæller om gamle dage, vil vi meget gerne se det og
helst tage kopi af det, eller måske få det til samlingen.
Besøgende har også mulighed for at se, hvad der indtil nu er kommet til beskrivelse af Aasums historie.

I arkivet ligger en levnedsbeskrivelse om Oline Marie Brandstrup
skrevet af Kristian Lohmann i
1918.
Oline Marie Brandstrup var født i
Fredeirkshavn og endte med at
høre til i Aasum.
Hæftet kan ses i arkivet og på næste side er et brudstykke.

Oline Marie Brandstrup
1821 - 1873

Paa den Tid, da Oline Brandstrup tog Bopæl i Aasum, gaves der
endnu ikke i vor Folkeskole Undervisning i Haandgerning
„Jomfruen" saa, at her var en Trang til Stede og indrettede sig straks
en privat Haandgerningsskole, som vandt stor Tilslutning ikke blot
fra Aasum By, men fra Seden og BulIerup, ja endog fra AlIerup,
som dog ligger et godt Stykke Vej borte.
Til at begynde med havde „Jomfruen" sin Skole i lejede Lokaler i
Peder Murers Hus, Matr. Nr. 18 b, længst mod øst i Aasum By ved
Vejen efter Gels Kro, hvor hun ogsaa selv boede. Jeg husker endnu
saa tydelig den store Flok af nette Skolepiger, som i Frikvartererne
legede uden for Peder Murers Hus, naar vi om Foraaret red til og
fra Arbejdet i Marken. Det saa saa frydefuldt ud, mens Solen steg og
Lærken sang.
Imidlertid længtes „Jomfruen" stadig efter at faa sit eget Hus.
Denne tilsyneladende saa sarte Kvinde af jydsk og norsk Rod ejede
virkelig den nordiske og angelsaksiske Races stærke Sans for dette at
eje sit eget Hus. Hun tragtede dog heller ikke her efter de høje Ting,
men søgte hellere de lave. "Kunde jeg", sagde hun ofte skæmtende,
„blot faa mig et Hus saa stort som Salen i Gmd. Peder Nielsens ny
Stuehus, hvor vilde jeg dog være glad”. Og hendes ønske gik virkelig i Opfyldelse.

Peder Murers Hus, Matr. Nr. 18 b ligger på Ryttervejen 11
Ved folketællingen i 1916 kaldet „murerhuset”. Siden har der så boet endnu en murer, så uanset nuværende ejere og beboere kan nogle
endnu kalde det Carl Mures hus.

Læserbrev
Fra: Hjalmar Reitz
Fichstræde 2

Jeg gik mig over sø og land, der mødte jeg En dag, hvor det havde regnet meget, ville jeg gå til postkassen
med et par breve, men måtte hjem og have støvler på for at komme ind til postkassen. ..

Efter at have postet mine breve besluttede jeg at gå en tur langs
Åsum Bygade mod Bullerup, hvor der for en del år siden blev
anlagt en gangsti langs vejen fra Rundkørslen til Gartnervænget,
men ak, den gangsti en nu på et langt stykke gravet op og er en
rivende kanal, når det regner. Skuffet gik jeg ad Kirkestræde
hjem.

Svinget med blade på brosten og vejskilt skjult i efterårsløvet.
Skiltet dukker op efter lidt selvtægt.

I Kirkestræde blev jeg
stoppet af en tysk lastbilchauffør, der spurgte om
vej til Ryttervejen, skønt
han kun holdt 20 m fra
gadeskiltet.
Hvis man også fjernede alt
det jord, ukrudt og blade,
som ligger under gadeskiltet, ville der fremkomme
den flotteste brostensbelægning. Det ville forskønne byen meget.

EFTERÅRSUDSTILLING HOS ARNE PETERSEN
Billedkunstner Arne Petersen holder vanen tro sin årlige udstilling af
de nyeste malerier i sit atelier i Aasum. Det er i øvrigt 10. gang han
holder udstilling i hjemmet.
I år er det 40 år siden Arne Petersen havde sin første udstilling på
Fyn. Dengang var han stærkt inspireret af den danske flora og de
vilde fugle. Trods de mange år der er gået, er emnekredsen til dels
den samme, dog endnu mere fabulerende end nogensinde før. På
udstillingen vil der desuden kunne ses store ekspressive og abstrakte
malerier af landskabet.
Udstillingen har åben lørdag d. 29. nov. fra kl. 10 - 18 og søndag d.
30. nov. fra kl. 10 - 18.
Alle er velkomne.
Adressen er Bødkerstræde 2
Aasum, 5240 Odense NØ, Tlf.
66101127 eller mobil,
26748176.

Arne Petersen har siden 1975 næsten årligt markeret sig med en større udstilling på "Filosofgangen ",
Fyns udstillingsbygning for billedkunst og design.
I to perioder har han desuden været
med i bestyrelsen for denne bygning.
I 1986 stiftede han sammen med
Odense Citychef "Den Fynske
Kunstuge".

Har vundet priser i forskellige kunstneriske konkurrencer og blev bl.a. i 1991
kåret som bedste kunstner i
en stor gademalerikonkurrence.
Som kunstner har Arne Petersen markeret sig stærkt
som fortolker af den danske
natur med sin egen fabulerende stil. Udviklingen
er gået i retning koloristisk
stærke og lyriske ekspressive
billeder, hvor form og farve
står stærkt, men stadig med
naturen som inspiration.
Fugle og blomster har i alle
årene været stærke elementer i hans virke, og er som
temaer stadig gældende.

Indkaldelse til
generalforsamling.

Aasum Bylaug
afholder ordinær generalforsamling
torsdag den 29. januar 2009 kl. 18.00
hos Havnens Gourment
(tidligere Aasum Forsamlingshus.)
Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Efter generalforsamlingen er der: spisning og selskabeligt samvær.
Der serveres på sædvanlig vis gule ærter og pandekager med is.
Pris pr. kuvert kr. 195,00.
Af hensyn til spisningen bedes forudbestilling foretaget senest
torsdag den 22. januar 2009
til oldermanden Mogens Burmølle tlf. 66103309
eller til næstformanden Hans Jørgen Nielsen tlf. 66102036.
Bestyrelsen
Med venlig hilsen
Mogens Burmølle

Aasum Idrætsforening
Fodbold turneringen er nu afsluttet
for sæsonen 2008.
Seniorholdene klarede sig meget flot.
Aasums 2 seniorhold er nu klar til slutspillet om oprykning til serie 2
og serie 4, så det bliver et spændende forår 2009.
Tak for den flotte indsats til alle spillerne.
Hold 1 blev nr. 4 med 22 point samme point som nr. 3.
Hold 2 blev nr. 2 med 19 point.
Tak til trænere og holdleder.
Superveteranerne blev placeret som nr. 8 med 23 point. Det var også flot klaret. Holdet har haft et rigtigt godt kammeratskab. Det har
præget holdet, som har spillet mange flotte kampe.
Drengeholdet: det har været en stor oplevelse at træne og spille
kampe med dem. De er meget trofaste, alle kommer hver gang. Tak
for den gode sæson drenge; hver gang de kommer, er der fremgang
at spore.
En stor tak til forældre for den gode opbakning, for kørsel til kampe
og alle jeres gode ting I har med i taskerne.
Der afholdes indendørsfodboldstævne i Rågelundhallen lørdag d. 6
dec. kl. 14.00 for fodboldspillerne.
Trofaste tilskuere
på den nye tribune.
Midt for nyder
Kurth Eriksen og
tidligere landstræner
Richard Møller Nielsen varme pølser.
Gert Kingo plejer at
være ved deres side,
dog ikke denne dag

Aasum Idrætsforening

Gymnastikken for motionsdamer er en stor succes efter, at vi er
kommet tilbage til Aasum, Havnens Gourmet.
Kom og vær med; der er tilmeldt 24 damer under Jytte Storms ledelse. Det er om tirsdagen fra kl. 17.00 til kl. 18.00
Der spilles badminton i Rågelundhallen hver tirsdag fra kl.18.00 til
kl.19.00. Der er stadig ledige baner.
Lancier i klubhuset om mandagen fra.kl. 20.00 til ? har fået et par
nye medlemmer - kom og vær med. Vi har det hyggeligt i klubhuset.
Det netop afholdte andespil var rigtigt godt besøgt ca. 70. Tak til
alle de fremmødte, og en stor tak til sponsorer for gaver til spillet.
Vi afholder igen stort andespil søndag d. 23. nov. kl. 15.00 i klubhuset. Mød op til dette flotte julespil med gode gevinster.
En stor tak til tømrermester Per Schack. Han har overdraget tribunen på Aasum Stadion til foreningen, så fremover vil alle reklameindtægter fra skiltningen på stadion tilfalde Aasum Idrætsforening .
En stor tak til alle sponsorer for reklame på sportspladsen og gaver
til foreningen i året 2008.
Aasum Idrætsforening
ønsker alle:
En glædelig jul
samt et godt nytår.
Preben Schack

Far og søn,
den dag på
samme
hold.
Preben og
Per Schack

Adresseliste for Aasum Sogn
Kirkekontoret
Ellen Rasmussen
Mindelundsvej 110, 5240 Od. NØ
Tlf. 66 10 94 47
ELR@km.dk
tirsdag, onsdag, torsdag
og fredag kl. 9-13.

Sognepræst, kirkebogsfører,
vielses- og begravelsesmyndighed
N. H. Ellekilde
Mindelundsvej 45, 5240 Od. NØ
Tlf. 66 10 93 43
NHE@km.dk
tirs., ons., fre. kl. 12-13, tors. 17-18

Graver
Bente Knudsen
Mobil 51 34 55 41

Vikarierende præst
Maria-Louize Helbo
træffes efter aftale
i sognegården i Seden
Tlf. 31530110

Menighedsrådet
Formand
Alex Hold
Åsum Bygade 4, 5240 Od. NØ
AH@aasumsogn.dk
Tlf. 66101601

Organist
Hans Brehm
Egholmen 7, 5240 Od. NØ
Tlf. 20 49 85 32

Idrætsforeningen
Formand
Preben Schack
Ryttervejen 14, 5240 Od. NØ
Tlf. 66 10 24 23
Klubhuset tlf. 66 10 55 22

Beboerforeningen
www.aasumby.dk
Formand
Helle Troelsen
Ryttervejen 7, 5240 Od. NØ
htro@odense.dk
Tlf. 66172416

Aasum Sogns Lokalhistoriske Arkiv
Arkivleder
Hanne Trydeman
Skovmålevej 26
5320 Agedrup
Tlf. 66 10 20 96

Bylauget
Oldermand
Mogens Burmølle
Staupudevej 10, 5240 Od. NØ
Tlf. 66 10 33 09

Aasum Sogns hjemmeside
www.aasumsogn.dk

Billeder fra markedsdagen

