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Sådan spurgte et menneske, der havde oplevet en dyb sorg, mig en-
gang. Hvorfor holder Gud frikvarter? 
For man kan da ikke tro, at Gud tillader det onde. Bare lader det 
ske. Som da den sindsforvirrede mand i slutningen af januar brød 
ind i en vuggestue i Belgien og angreb værgeløse småbørn med en 
kniv. Stak tre små børn ihjel og sårede mange flere. Uskyldige små-
børn, hvoraf flere lå i deres senge. 
Det er så ensidigt ondt, at her gælder ingen gamle fraser om, at intet 
er så galt, at det ikke er godt for noget, eller at det er der nok en me-
ning med, selvom vi ikke kan se den. 
Nej, spørgsmålet er relevant i uhyre grad, hvor vi gennem masseme-
dierne, radio, fjernsyn, blade og aviser samt internettet kan følge 
med i alt, hvad der sker ude i den store verden. Og især følge med i 
al den nød, terror og ondskab, der alt for ofte får lov at udspille sig. 
Ja, hvorfor holder Gud frikvarter, kunne man spørge, anfægtet i sin 
kristne tro. 
Men det gør han heller ikke! 
Han har for længst og lige fra skabelsens morgen overdraget verden 
til os. Han griber ikke ind. Han har overladt ansvaret til os. Det er 
os, der skal standse ondskaben. Det er os, som skal forhindre terror, 
det er os, som skal beskytte de svage. 
Der er ingen vej udenom. Ansvaret er vores hele vejen rundt fra 
først til sidst, fra begyndelsen til enden. Vi kan spørge om, hvorfor 
der er så meget ondt. Det har vi svært ved at svare på, men en ting 
er sikkert. Det er vores opgave at bekæmpe det. 
Men vi er ikke ladt alene. Gennem tiderne har Gud talt til os. Han 
har talt til os gennem nogle af de mennesker, vi læser om i bibelen.  

Guds frikvarter 
 

Hvorfor holder Gud frikvarter? 

Præsten har ordet 



 

 

 

Mennesker hvis ord og tanker man har fundet så værdifulde, at de 
skulle bevares for eftertiden til gavn også for os. Han har talt til os 
gennem Jesus. Han taler hver eneste dag til os ind i vore hjerter, 
ind i vores sind.. 
Han taler ikke om, at vi skal være specielt fromme og religiøse 
mennesker. Han taler om det liv, vi har fået, denne fantastiske ga-
ve, dette umådelige ansvar, som vi skal leve op til. 
Han taler om, at vi skal tage os af de svage, at vi skal beskytte og 
værne de små, at vi skal vise barmhjertighed og kærlighed. 
Kristendommen er frihedens og kærlighedens tro. Vi har ansvar 
for vores liv. Vi bestemmer selv og kærligheden til vor næste er 
vor rettesnor. Men hvad så med Jesus, som de hyldede så vold-
somt dengang, som skulle slå deres fjender og sætte besættelses-
magten på porten. Som skulle indsætte deres land i gamle tiders 
storhed. Alle de gamle forventninger til en kommende messias. 
I vore dage, i vor tid, i vort land, kan vi ikke dele nogen af disse 
forventninger. 
For os er Jesus kærlighedens og fredens messias. Anderledes kan vi 
ikke opfatte det.   
Jesus er kærlighedens og fredens messias, som er kommet også til 
os. 
I en udbombet tysk kirke efter anden verdenskrig lå kirkens store 
korkrucifiks på gulvet, og begge hænder på Jesus var brækket af. 
Sådan anbragte de det igen på dets gamle plads, uden at reparere 
det ud fra tanken; at Gud har ingen hænder, men han har os. Vi er 
Guds hænder, og vi skal bekæmpe og forhindre det onde.   
Og vi frygter ikke, for vi ved, at Gud er med os i vort liv.   
Det onde findes altså stadig iblandt os, og vi ved ikke hvorfor. 
Men det betyder ikke, at vi så skal lade stå til. Det betyder, at vi 
skal være på vagt og vedkende os vort ansvar for livet og vor næ-
ste. 
Nej, Gud holder ikke frikvarter, men han har uddelegeret opgaver-
ne. 

Nils Holger Ellekilde 
Sognepræst 



 

 

 

VISIONER OG DRØMME 
Aasum menighedsråd og præsterne havde indbudt til en visionskon-
ference, for at få sat en kurs for kirkens arbejde i håb om, at nogen så 
vil følge med os. Det er ikke altid nok, at de gode idéer florerer på 
menighedsrådsmøderne Det vigtige er, at vi sikrer os, at det vi laver 
har interesse og kan finde opbakning i sognet. Derfor valgte vi at gå 
til kilden selv (menigheden) med denne konference, for at høre hvilke 
visioner I havde omkring kirkens arbejde. 
Det blev en dejlig eftermiddag med godt 20 fremmødte i alderen fra 
25 til 80 år og gode idéer, tanker og visioner strømmede frit efter en 
kort velkomst og et lille oplæg til inspiration. 
 
For børn og unge blev der foreslået: Minikonfirmander – babysalme-
sang – dåbsjubilæum – en fortælleeftermiddag for børn i kirken – en 
interessedag i Rytterskolen for børn med samme interesser – en bør-
neftermiddag i kirken - malekonkurrence. 
 
For os andre: Andre gudstjenester: Fyraftensgudstjeneste – aftenmu-
sik – udendørs – andre gudstjenesteformer omkring højtiderne. Hertil 
foredrags- og debataftener – filmeftermiddag – legestue – udflugter – 
en lokal temadag for skoleklasser om Aasum Sogn - forfatteraftener – 
at lave en Aasumbog skrevet af Aasumbeboerne – salmesangaftener 
med causeri og fortælling om forfattere og komponister og meget 
mere. 
 
De forslag, der således kom i spil på dagen, vil være udgangspunktet 
for de aktiviteter, der skal præge kirkens visionsarbejde fremover.  
Men som menighedsråd må vi også sikre os, at kirkens budskab bliver 
synligt – ellers kan vi stå med nok så mange gode arrangementer. 
Men hvis ikke vi formår at gøre opmærksom på dem, bliver det svært 
at trække folk til. I den forbindelse blev blandt andet et mail-kartotek 
påbegyndt, således at vi nemt og effektivt kan underrette alle interes-
serede via mail, når noget spændende sker i kirken. 
 
  



 

 

 

Der er minikonfirmandundervisning for 4. klasser” med begyn-
delse torsdag d. 5. marts kl. 14 - 15.30 ved Seden Kirke. 10 gan-
ge. Og medvirken ved gudstjenesten skærtorsdag. 

Der blev også gjort opmærksom på de to hjemmesider 
www.aasumsogn.dk og www.aasumby.dk, der rummer stor infor-
mation, men hvor kendskabet stadig skal udbredes. Og sidst, men 
ikke mindst til alle, der ikke havde mulighed for at deltage i konfe-
rencen men som garanteret har tanker og ønsker omkring, hvad 
DU gerne så DIN kirke tilbød, er vores budskab: fortæl os det. Vi 
er altid åbne for forslag, gode idéer, konstruktiv kritik og ønsker 
for fremtiden. Del det med os, så vi kan realisere det og gøre kir-
ken mere nærværende for dig og dit sogn. 
 
 For med det samme helt konkret at tage hul på konferen-

cens idéer begynder vi her med at annoncerer en male-
konkurrence:  

Mal et motiv fra Aasum! 
Konkurrencen introduceres søndag d. 17. maj kl. 12 i Rytter-
skolen efter gudstjenesten. Her vil vi sikre os, at en malerkyndig 
giver gode råd og tips omkring det at tage fat med enten pensel 
eller pen, teknikker og inspiration, så alle har mulighed for at være 
med. Materialer stilles til rådighed. 
 
 Konkurrencen har to kategorier: for de unge op til 25 år og for de 
mere voksne fra 25 år og op efter. Undervejs vil der blive mulig-
hed for at mødes yderligere to gange i Rytterskolen i løbet af som-
meren. Datoerne annonceres i næste nummer af Sognebladet. Her 
vil man kunne få inspiration og idéer fra andre deltagere og ikke 
mindst skabe i fællesskab. Men ellers er der frit slag for at male 
derhjemme. Konkurrencen afsluttes med en fernisering i kirkens 
regi i løbet af efteråret efter en gudstjeneste, hvor vinderne i de to 



 

 

 

Nyt fra Menighedsrådet 

Fremtidsplaner for Aasum Kirkegård 
 
Regulering af gravsteder. 
 
Sammen med provsten og kirkegårdskonsulent er kirkegården ble-
vet gennemgået. 
Der er på en gammel landsbykirkegård i et moderne samfund 
mange ting at tage hensyn til. 
Økonomi og arbejdsforhold har stor betydning for alle, også i den-
ne forbindelse. 
Aasum Kirkegård ser idyllisk ud med grønne hække omkring gra-
vene og velholdte fællesområder. Således har det været mange år. 
Dog må vi i vore dage regne med, at forholdene omkring arbejds-
betingelserne og økonomien må være af samme standart som an-
dre steder.  
Det er tydeligt meddelt fra provstiet, at betalingen for at have et 
gravsted på kirkegården skal følge de satser, der er gældende, lige-
som graveren må have de redskaber og arbejdsbetingelser, som 
man i almindelighed byder folk i vore dage. 
Hvad betyder det så for Aasum Kirkegård ! 
Angående betaling for gravsteder skal vi gennemgå hele kirkegår-
den.  
I første række skal der ses på de gravsteder, som for længst er ud-
løbet, dvs. de der har ligget i 20 år fra sidste begravelse uden, at 
der er betalt og indgået aftale om fortsat bevarelse af gravstedet.  
Med hensyn til takster kan man spørge graveren eller kirkeværgen. 
Nogle af beløbene kan ses på sognets hjemmeside 
(www.aasumsogn.dk), hvor også hele provstiets liste over takster 
er. 



 

 

 

Dernæst skal selve strukturen af gravstedernes placering ordnes, så 
der både til daglig og ved begravelser kan arbejdes fornuftigt. 
Mennesker bliver større og større; derfor er der brug for længere 
kister og dermed også længere gravsteder. 
Samtidig er en udvidelse af gangene særdeles påkrævet. 
Resultatet må være, at kirkegårdsområderne nord og syd for kirken 
omhyggeligt skal tegnes om, nyvurderes og gravstedernes størrelse 
og placering tilpasses nye mål. 
Foreløbig skal der ved fremtidige begravelser tages hensyn til den 
ønskede struktur 
Efterhånden vil de nu eksisterende gravsteder så blive inddraget 
deri, dels ved ændring af hækkenes forløb og dels ved nedlæggelse. 
I øvrigt bliver der givet besked til alle gravstedsindehavere, hvis 
gravsteder enten er udløbet eller bliver berørt af omlægninger 
For at beskrive planerne og begrundelserne nærmere regner vi 
med, at provsten for Hjallese Provsti, Paw Kingo Andersen, til ef-
tersommeren vil komme til en sogneaften i Rytterskolen. 
 
       Kirkegårdsudvalget 



 

 

 

Gudstjenester i Seden og Aasum 

 
Marts   Seden  Aasum 
 
 Søndag den 1..  kl.  9.30  kl. 11,00 
1. s. i fasten  MLH   MLH 
 

Søndag den 8  kl. 11.00   kl.  9.30 
2. s. i fasten  kirkekaffe   NHE 
    NHE 
 

Søndag den 15.  kl.  9.30  kl. 11.00 
3.s. i fasten   MLH   MLH 
 

Søndag den 22.  kl. 11.00  kl.  9.30 
Midfaste   NHE  NHE 
 

Søndag den 29.  Kirkebil  kl. 16.30 
Mariæ bebudelse  til Aasum  Fælles kirkekoncert 
       NHE 
 

April 
 

Søndag den 5.  kl. 11.00  kl.  9.30 
Palmesøndag  kirkekaffe   NHE 
     NHE 
 

Torsdag den 9.  Kirkebil  kl. 17.00 
Skærtorsdag  til Aasum  MLH 
 
Fredag den 10.  kl. 11.00  Kirkebil 
Langfredag  MLH   til Seden 
 

Søndag den 12.  kl.  9.30  kl. 11.00 
Påskedag   NHE  NHE 

Fortsættes næste side 



 

 

 

 
April    Seden  Aasum 
 

Mandag den 13.  kl. 11.00  Kirkebil 
2. påskedag  NHE  til Seden 
 

Søndag den 19.  kl.  9.30  kl. 11.00 
1. s.e  påske   MLH   MLH 
 

Søndag den 26.  kl. 10.00  kl. 15.00 
2.s.e. påske   Konfirmation Koncert, ved  
    NHE  fire generationer 
 

Maj 
 

Søndag den 3.  Kl. 10.30  kl.  9.00 
3.s.e. påske   kirkekaffe  MLH 
    MLH 
 

Fredag den 8.  kl. 10.00  ingen 
Bededag   Konfirmation   
    NHE 
 

Søndag den 10.  kl. 10.00  ingen 
4.s.e. påske   Konfirmation 
    MLH   
 

Søndag den 17.  kl.  9.00  kl. 10.30 
5.s.e. påske   MLH   MLH 

Gudstjenester i Seden og Aasum 

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

MLH   Maria-Louize Helbo    
NHE   Nils Holger Ellekilde 



 

 

 

Siden sidst 

Gudstjenester i Seden og Aasum 

Maj    Seden  Aasum 
 
Torsdag den 21.  kl. 10.30  Kirkebil 
Kristi Himmelfart NHE  til Seden 
 

Søndag den 24.  kl.  9.00  kl. 10,30 
6.s.e. påske   NHE  NHE 
 

Søndag den 31.  kl. 10,30  kl.  9.00 
Pinsedag   MLH   MLH 
 

Juni 
 

Mandag den 1.  kl. 10,30  Kirkebil 
2. pinsedag   NHE  til Seden 
 

Søndag den 7  kl.  9.00  kl. 10.30 
Trinitatis   NHE  NHE 

Døbte 
 
23. november  2008 Malthe Nielsen, Hvenekildeløkken 229 
 1. februar       2009  Christian  Snedevind Vissing Jørgensen,  
    Bekkasinvej 38 
 

 Vielser       Ingen 
 

Døde, begravede, bisatte 
 

 27. november 2008 Knud Verner Chortsen, Gartnervænget 13 
28. november 2008  Evy Møller Petersen, Staupudevej 14 C 
11. december  2008  Else Kirstine Møllegaard, Ørbækvej 150 



 

 

 

Tirsdag d. 3. marts kl. 14.30      Foredrag  
Gabriele Guldborg 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 Gabriele Guldborg boet mange år i Odense. 

Tirsdag d. 5. maj kl. 13.30    Udflugt . 
 
Afgang med bus fra Rytterskolen, bemærk tidspunktet. 
Turen går til Ulriksholm, hvor der er rundvisning i slot, park og 
galleri. Derefter eftermiddagskaffe. 
Pris 75 kr 
 

Tilmelding senest tirsdag d. 28. april til  
 Hanne Lind-Thomsen tlf.: 66 10 26 73 

Skærtorsdag d. 9. april  kl. 18.00   Fællesspisning 
 
Der er gudstjeneste kl. 17 i Aasum Kirke. 
Bagefter er der fællesspisning i Rytterskolen. 
 
Denne tradition fortsættes. Man tager selv mad med og sætter 
den på et fælles bord. Det kan være varmt eller koldt, som du 
selv vælger. Man medbringer selv drikkevarer. 
Rytterskolen åbnes så man kan sætte maden der før gudstjene-
sten. 
Det er en meget hyggelig tradition, at dele dette måltid med flere 
fra sognet. 

Tirsdagscaféer i Rytterskolen 



 

 

 

Sogneaftener i Rytterskolen 

De danske forsamlingshuse er under pres i disse år, hvor husene må 
konkurrere med masser af andre tilbud. Dermed er et stykke dansk 
historie og kulturarv måske ved at forsvinde. Arkivar Johnny Wølle-
kær (Odense Stadsarkiv), der for nylig skrev en lille bog om de fyn-
ske forsamlingshuses historie, vil fortælle om forsamlingshusenes 
brogede og spændende historie, siden de første huse dukkede op for 
godt 125 år siden. I foredraget vil der også blive diskuteret spørgs-
målet om, hvorvidt der er en fremtid for forsamlingshusene, vil væ-
re ledsaget af billeder.  

Torsdag den 5. marts kl. 19.30    Foredrag 
 

Danske forsamlingshuse  ved arkivar ph.d. Johnny Wøllekær. 

Aasum forsamlingshus 



 

 

 

Onsdag d.22. april kl. 19.30. 
 

 Aut. klinisk diætist Birgitte Købke-Jacobsen  
fra Sundhedscenter Vollsmose kommer og fortæller om: 

 

Kost og sundhed 
 

Selv om der gennem pressen skrives en del om kost og sundhed, er 
det nogle gange svært at finde rundt mellem reklamer og tilbud. 
Hvad skal man vælge og hvad virker, når man gerne vil leve sundt?  
Samfundet oplever stigende problemer, hvor der bliver flere over-
vægtige - også blandt børn og unge - samt flere får sygdomme som 
diabetes, hjerte-karsygdomme m.m. 

Et foredrag om hvad sund kost er, 
hvordan vi sørger for at hverdagen bli-
ver sund - uden det går ud over livskva-
liteten i det daglige - samt om, hvordan 
vi bedst forebygger overvægt og syg-
domme.  
Der vil være tid til spørgsmål og debat 
efter ”oplægget."  
Alle er velkomne – i løbet af aftenen er 
der kaffebord á 20 kr. 

Kirkevandring 
 

Tirsdag d. 31. marts er der kirkevandring fra Aasum til Vollsmose. 
 

Program: kl. 18.30 i Aasum Kirke, andagt og  lidt om kirken 
  kl. 19.00 vandring ad å-stien til Vollsmose 
  kl. 19.45 i Vollsmose Kirke 
  kl. 20.15 te, kaffe og kage i sognelokalerne 
  kl. 21.15 afslutning v. Inger Lund, stiftsrådet.  



 

 

 

Fælles forårskoncert for Seden og Aasum kirker 
 

Forårskoncert søndag den 29. marts kl. 15.00 
i 

AASUM KIRKE 
Medvirkende: 
 

ABLE GOSPEL CHOIR 

Able Gospel choir er et ungt kor, som har eksisteret siden 2002 .  
Koret har 25 engagerede sangere, og synger et varieret repertoire af 
rytmiske GOSPELSANGE med arrangementer præget af swing, 
jazz og pop blandet med toner fra den traditionelle amerikanske go-
spelstil. 

Sogneaften  i  Seden  
 Torsdag den 16. april 2009 kl. 19.30 i Konfirmandstuen. 

 
 Livsglæde og stjernestunder 

v. Thyra Frank    plejehjemsleder og foredragsholder. 
 

 ” Retten til en værdig alderdom” er noget, der ligger Thyra 
Frank meget på sinde.  Hun tror på et liv før døden – og prakti-
serer sine holdninger på plejehjemmet Lotte på Frederiksberg. 

 
 Alle er velkomne. 
Vi serverer lidt lækkert.                           Seden Menighedsråd. 

KIRKENS ORGANIST:  
Hans Brehm 
 
PRÆST:  
Niels Holger Ellekilde 



 

 

 

Fire generationer spiller ud 
 
Søndag den 26. april kl. 15.00 holdes der koncert i Aasum Kirke 
Fhv. Kgl. Kapelmusiker Knud Aage Larsen med bopæl i Væver-
stræde har tilbudt en koncert ved fire generationer af hans familie. 
 

Medvirkende bliver:  
   Knud Aage Larsen  
og dennes søn:  Ole Hedegaard, kgl. operasanger 
barnebarn:  Christine Skou, sopran både klassisk og rytmisk 
barnebarn:  Mathias Hedegaard, tenor 
og oldebarn:   Oliver på ni år. 
 

Ved klaveret:  Pianist Jørgen Ellekilde. 
 

Denne musikalske familie har for en del år siden givet en tilsvaren-
de koncert i Aasum Kirke med stor succes.  
Programmet bliver blandet klassisk musik med sange og solo. 
Gratis adgang, og alle er meget velkomne. 
 
Knud Aage Larsen og Aasum Menighedsråd. 
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Marts 
 

 1.– 3. søndag 11.00  Gudstjeneste MLH 
 3.– 3. tirsdag 14.30  Tirsdagscafé Gabriele Guldborg 
 5.– 3. torsdag 19.30  Sogneaften  Johnny Wøllekær 
    16-18 Lokalhistorisk arkiv åbent 
 8.-  3. søndag   9.30  Gudstjeneste NHE 
11.– 3. onsdag 19.00  Generalforsamling i idrætsforeningen 
15.– 3. søndag 11.00  Gudstjeneste MLH 
18.– 3. onsdag 19.30  Generalforsamling i  
      beboerforeningen 
22.– 3. søndag   9.30  Gudstjeneste NHE 
    10.00  Oldboys og superveteraner 
      begynder fodboldtræningen 
29.– 3. søndag 15.00  Fælles forårskoncert NHE 
31.– 3. tirsdag 18.30  Kirkevandring 

 
April 

 
 2– 4.  torsdag 16-18 Lokalhistorisk arkiv åbent 
 5.– 4. søndag   9.30  Gudstjeneste NHE 
 6.– 4. mandag 17.00  Drengeholdet begynder  
      fodboldtræning 
 9.– 4. torsdag 17.00  Gudstjeneste NHE 
    18.00  Fællesspisning i Rytterskolen 
10.– 4. fredag 11.00  Kirkebil til Seden 
12.– 4. søndag 11.00  Gudstjeneste MLH 
13.– 4. mandag 11.00  Kirkebil til Seden 
19.– 4. søndag 11.00  Gudstjeneste MLH 
22.– 4. onsdag 19.30  Sogneaften Birgitte Købke-Jacobsen 
26.– 4. søndag 15.00  Koncert med 4 generationer 

Aktivitetskalender for Aasum Sogn 



 

 

 

Aktivitetskalender for Aasum Sogn 

Alle arrangementer er omtalt andetsteds i bladet 
 

 Ta’ ud    og   hæng op 

Juni 
 
 1.– 6. mandag 10.30  Kirkebil til Seden 
 4.– 6. torsdag 16-18 Lokalhistorisk arkiv åbent 
 7.– 6. søndag 10.30  Gudstjeneste NHE  
     14-17 Lokalhistorisk arkiv  udflugt 

Maj 
 
 3.– 5. søndag   9.00  Gudstjeneste MLH 
 5.– 5. tirsdag 13.30  Café-udflugt til Ulriksholm 
 7.– 5. torsdag 16-18 Lokalhistorisk arkiv åbent 
13.– 5. onsdag 19.39  Lokalhistorisk arkiv   filmaften 
17.– 5. søndag 10.30  Gudstjeneste MLH 
21.– 5. torsdag 10.30  Kirkebil til Seden 
24.– 5. søndag 10.30  Gudstjeneste NHE 
31.– 5. søndag   9.00  Gudstjeneste MLH 



 

 

 

 

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 KOM-

Ring 65 95 13 00 
Mobil 40 40 03 73 

www.raagelund.dk 
 

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

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

Salg af al slags: grus-sten-muldjord-strandsand - 

 flis-knust beton-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 

 

 

 

         SMEDEJERN 
       Altaner - Gelændere  

        Trapper - Lamper 
          Porte - Møbler  

                       Ejlskovsgade 20  5000 Odense C     
                               Tlf. 66 14 29 68                           

                

 

Alt indenfor: 
VAND • VARME • SANITET 

Tlf.   66 10 24 00  

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

 



 

 

 

Generalforsamling  
 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Aasum 
Sogns Beboerforening  
 

Onsdag den 18. marts 2009 kl. 19.30  
i Idrætsforeningens klubhus.  

 

Dagsordenen er som følger:  
 

1. Valg af dirigent  
2. Formandens beretning  
3. Regnskab for 2008 fremlægges til godkendelse  
4. Fastsættelse af fremtidigt kontingent  
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 til bestyrelsen:  

På valg er to bestyrelsesmedlemmer:  
Poul Poulsen, der genopstiller  
Eva Holm, der er trådt ud af bestyrelsen.  

 

Herudover skal der vælges to suppleanter til bestyrelsen:  
Anette Vestergård, der genopstiller  
Viggo Føns.  

 

Samt to revisorer og en revisorsuppleant:  
Per Lind Thomsen, der genopstiller  
Inger Reitz, der genopstiller  
Helge Nielsen - revisorsuppleant, der genopstiller.  



 

 

 

7. Eventuelt.  
 
Alle er velkomne til at deltage og give deres besyv med og komme 
med forslag til, hvordan vi i beboerforeningen kan gøre Aasum til 
et stadigt aktivt og godt sogn at bo i.  
Efter generalforsamlingen vil beboerforeningen være vært for et 
mindre traktement. Det plejer at være en hyggelig aften, hvor man 
også kan hilse på gamle naboer og nye tilflyttere.  
 
Forstadspuljen:  
 
Igen i år har beboerforeningen søgt om midler fra forstadspuljen.  
Vi søgte om 35.500 kr. til nyanskaffelse af telte, borde og stole til 
brug ved vores fælles udendørs aktiviteter.  
Sidste gang vi brugte teltene var ved markedsdagen, og vi måtte 
erkende, at det nok var sidste gang, at de blev sat op. Både stænger 
og teltdug var ved at falde fra hinanden.  
Vi var så heldige at få pengene bevilget og beboerforeningen vil i 
den nærmeste fremtid indkøbe telte af god kvalitet, samt borde og 
stole, der er egnede til at bruges på blødt underlag såsom plænen 
ved Rytterskolen.  
 
Med venlig hilsen 
Helle Troelsen 
Formand for beboerforeningen 

Arbejdshold 
ved et af de for-
slidte borde og det 
spinkle telt 



 

 

 

NYT  FRA TRAFIKUDVALGET. 
v/ Poul Poulsen 
 
Torsdag d. 13. november havde bestyrelsen for beboerforeningen 
møde med Thomas Povlsen fra Odense Kommune. 
 
Dagsordenen var: 
 

 Skolevejen  (Aasum Bygade/Svendsagervej), 
 Den gennemgående, hurtige og tunge trafik ad 

Staupudevej/Snedkerstræde og Ryttervejen/
Kirkestræde. 

 Dårlige forhold for fodgængere på bl.a. Aasum 
Bygade. 

 Støjgener for Gartnervænget Øst fra Ring 3. 
 
På mødet lovede Thomas Povlsen, at han vil prøve at få lavet tra-
fiktællinger i området i løbet af foråret 2009. 
 
Den 11. december 2008 var der et indslag i P4fyn om cykelforhol-
dene i Odense Kommune. 
Tilsyneladende er der stillet 400 mill. kr. i udsigt til forbedringer. 
Det lykkedes at komme igennem med en direkte kommentar. I 
samme udsendelse tilkendegav Anker Boye, at yderområderne i 
kommunen var blevet forbigået indtil nu, så nu var det her, der 
skulle anvendes nogle „cykelkroner”. 



 

 

 

Kører man østerud fra Aasum mod Rågelund passerer man på 
højre hånd lige efter ejendommen nr. 87 en lang, smal mark på ca. 
4,4 ha. Marken er blandt de ret få, der endnu er tilbage af Aasum 
Sogns urbefolkning, kendt under navnet: Degneløkken. Fra 
gammel tid af havde lærerne ved landsbyskolerne, degnene, som 
de kaldtes, et lille jordstykke til at give de ofte børnerige 
degnefamilier et tilskud til livets opretholdelse. 
Mange børn i datidens skoler har sikkert tit givet en hånd med ved 
dyrkningen af degnens jord ( i dag sikkert lige en kioskbasker til 
Ekstrabladet). 
I 1890 bortforpagtede degnen i Aasum skole, Niels Mikkelsen 
Kelstrup, Degneløkken til min morfar, Kristian Lohmann på 
Hlidarende (Rågelundvej nr. 76). I dag, hvor landbruget er 
underlagt et hav af love og bestemmelser, kan det måske være 
interessant at se, hvilke betingelser, der dengang var gældende, f. 
eks. ved bortforpagtning af jord. I paragraf 1 står f. eks: Lodden, 
der indeholder ca. 9 tdr. Land, dyrkes som hidtil i 6 Skifter a. cirka 
1,5 Td. Land, hvoraf det ene Skifte tages ind til Brak og påføres 20 
Læs god, kraftig Staldgødning pr. Td. Land. Til Erstatning for 
Afsavnet af Forårsgræsningen på Brakskiftet må Forpagteren 
mellem anden og tredje Pløjning tilså Brakmarken med 
Grøntfoder til Afgræsning eller Staldfodring. 3 Skifter besåes, og 2 
Skifter udlægges med Kløver og Græs til Hø eller Græsning. 
Paragraf 2 omhandler forhold omkring aflevering af 
forpagtningen. I paragraf 3 står, at Forpagteren har ret til at bruge 
Skolens Ladebygning, der lå foran skolen på den nuværende 
parkeringsplads. ( Laden er med på et maleri af maleren 
Brendekilde fra Aasum City sidst i 1800 tallet). I paragraf 4 er 
forpagtningsafgiften nævnt. Den var: en Kande nymalket Mælk 
daglig, som enten leveres i mit Hjem eller anvises  

Degneløkken.   
 

 Lidt historie om en mark. 



 

 

 

mig til Afhentning hos een af mine nærmeste Naboer. 6TDR. Rug 
og 5 Tdr. Byg in natura, som leveres mig i mit Hjem i Tiden 
mellem første November og Jul, alt i god og forsvarlig stand.  
10 Tdr. Byg betalt med Penge efter Kapitelstakst hvilket erlægges i 
Februar Maaned. Desuden betales årligt 125 Kr. for værdi af Hø 
og Halm. 
Seden-Aasum Sogneråd, der jo stod som den egentlige ejer af 
jorden, godkendte kontrakten dog med følgende betingelse: Når 
jorden var påført Gødningen skulle Sognerådets Formand 
underrettes derom, før den blev nedpløjet, så Sognerådet kunne 
syne og godkende marken og således sikre at Jorden blev holdt i 
en vedvarende, ordentlig Gødningskraft. Læs kan jo være meget 
forskellige. Herudover skulle Grøntfoderet fra Brakmarken 
opfodres på stedet, for at Gødningen kunne blive på stedet. 
 
Efter nogle perioders forpagtning solgte Seden-Aasum sogneråd i 
1913 Degneløkken til min morfar for 7.520 Kr. I 
forpagtningsperioden var der sket degneskifte, idet lærer Søren 
Peter Andersen i 1905 havde afløst Niels Mikkelsen Kelstrup efter 
dennes død. I dag står de to implicerede læreres gravsten ved 
nordøsthjørnet af Aasum Kirke. Efter mine forældres død i 1963 
og 1966 fandt mine søskende og jeg det meget passende at bruge 
en oppløjet sten fra Degneløkken på deres gravsted. Den er 
ligeledes i dag placeret samme sted som de to forgængere i 
embedet. 



 

 

 

Da Degneløkken i 1913 var solgt fra, blev den lille ladebygning ved 
Rytterskolen nedbrudt og solgt til den daværende ejer af 
Krogsgård. Laden blev så genopført og er faktisk den bygning, 
hvor Den Syvende Stjerne i dag holder til. Da bygningen for nogle 
år siden i forbindelse med ombygningen og renoveringen af 
Krogsgård blev genopbygget, mener jeg, at Per Schack nøje 
bevarede bygningens oprindelige dimensioner. I alle de år efter 
1936, hvor Niels Lohmann Rasmussens familie drev ejendommen, 
hed bygningen aldrig andet end: Degneladen.     
   Med venlig hilsen Hans Lohmann Andersen 

Billeder af 
bygningen i dag  



 

 

 

Lokalhistorisk Arkiv 

Udflugt på historiens dag 
 

Søndag den 7. juni kl. 14.00 - 17.00 til Rågelund 
 
I næste nummer af Sognebladet vil turen blive beskrevet nærmere 

Nedenstående uddrag af en 
beretning om Raagelund i fest 
og hverdag blev nedskrevet for 
70 år siden efter et par af de 
dengang 80-åriges mundtlige 
beretning. 

En lille mil øst for Odense, ved den gamle byvej, der forbinder Odense-
Kerteminde landevej over Aasum med Odense-Kerteminde landevej over 
Geels Kro, ligger en lille samling gårde - 6 i tallet -, som danner „byen” 
Raagelund.  

Dette ord „byen” er en lokal betegnelse og ret flot i betragtning af størrel-
sen. De 5 gårde ligger i en gyde, „Gaden”, der støder ud til byvejen. Den 
sjette gård ligger ved selve vejen et par hundrede meter nærmere Odense. 
De fleste af traditionerne er bevaret i mindet. De glade minder om de 
mange storartede fester. Dem, der skulle kaste glans over hverdagens slid 
og slæb.  

Grønbæk       Gård i Rågelund 

 

Filmaften  onsdag d. 13. maj kl. 19.30 
 
Hans Poulsen kommer og viser film, som er optaget i Aasum i 2008 
Der vises bl.a. klip fra udflugten til Lundsgård, fra markedsdagen og 
fra Dalholm. 



 

 

 

Alle aftaler om gilder blev truffet hos oldermanden. Oldermanden valgtes 
for eet år, og hvervet gik på omgang mellem de 6 mænd. Da de fleste gil-
der holdtes hos ham, var det naturligt, at de skiftedes, da det ellers kunne 
blive ret dyrt i længden. 
I slutningen af året holdtes „julelege”. De strakte sig over lang tid, for 
man skulle samles i hver af gårdene, og da de var en uge mellem hvert 
gilde, varede disse til kyndelmisse, den 2. februar. Gæsterne kom om afte-
nen og tiden gik med dans og samtale og kortspil. Hen på aftenen fik de 
alle sammen smørrebrød med snaps - det var i de gyldne tider, da en fla-
ske brændevin kun kostede 27 øre. - Derefter blev der danset igen til ud 
på natten. Dengang var det drøjt at danse, for da var der liv og fart over 
det. Og det var heller ikke mærkeligt, at de dansende blev tørstige. For at 
afhjælpe dette var der i den ene ende af stuen stillet en åben tønde med øl, 
som de frit kunne tage af, og ingen brød sig om, at en stor part af det 
støv, de dansende hvirvlede i vejre, nok så nydeligt lagde sig ovenpå den 
ellers så læskende drik. Man strøg blot støvlaget lidt til side og forsynede 
sig. Dansen spillede en stor rolle ved alle festerne, og det var så meget 
bedre, som en spillemand kun skulle have 2 - 3 mark for en hel aften.  
Kyndelmisse søndag samledes mændene hos oldermanden for at betale 
spillemanden og træffe aftale om den næste fest. Hver medbragte to æg, 
som blev spist til en snaps. 
Det næste gilde var fastelavnsgildet, der var en af årets store fester. Det 
varede i tre dage og havde et righoldigt program. Lørdag formiddag var 
der ringridning i „gaden”. Karlene red, og de, der kunne få tid til det, stod 
og så på det. Mellem to pile i gaden anbragtes en ring, som rytterne i ga-
lop skulle søge at tage med en lille kårde. De to dygtigste blev hædret. De 
blev hos oldermanden af byens unge piger pyntet med trekantet hat og 
kulørte papirbånd. Siden kom så en hel procession med ringridderne i 
spidsen og de ældre mænd bagest rundt på gården. Hvert sted fik de øl, 
snaps og æbleskiver. Som regel også en svingom med pigerne. Dagen slut-
tede med en svingom hos oldermanden om aftenen. Ikke sent af hensyn 
næste dags strabadser. Om søndagen samledes man igen hos olderman-
den om eftermiddagen og dansede med mindre ophold til langt ud på nat-
ten. Der blev trakteret med punch. Mandag eftermiddag skulle karlene 
„sanke æg” midt i gaden. Bagefter tog man til „kros” hos oldermanden, 
snaps og æbleskiver. 
Beskrivelse af årets andre begivenheder må vente til en anden gang. 



 

 

 

Aasum Bylaug afholdt generalforsamling i Aasum For-
samlingshus den 29/1-09. Der var flot fremmøde med 52 
deltagere. 
 

Udvalgets beretning ved oldermanden. 
 

Vedligeholdelse af arealerne. Samarbejdet med stadsgartneren er gå-
et uden problemer, og arealerne er efter vor mening passet tilfreds-
stillende. 
 

Trekanten ved Slagenvej. 
Egene er i vækst. Klipning af græsset m.v. måtte jeg igen i år rykke 
for. Grundet en grusbunke som ligger på arealet, undlod de at slå 
arealet. Aftalt med Park og Vej, at det skal holdes nede i højde hele 
året. Jeg lovede at finde ud af hvem, der har anbragt grusbunken og 
samtidig sørge for, at den bliver fjernet. Det er Ole Jakobsen.  
 

Anlægget ved busholdepladsen. 
Den nyplantede bøg ved busholdepladsen er gået ud. Den skiftes 
med en ny. Snebærbuskene ved den anden nye bøg vil blive beskåret 
og hylden bag busskuret fjernes. Bøgene, der blev plantet for nogle 
år siden bag Aases garage, er gået ud. Der plantes nye, og der tyndes 
ud i de selvsåede ahorntræer. 
Det var det samme som jeg sagde sidste år, men desværre har kom-
munen ikke gjort noget. Vi rykkede Jørn Edgar for det. Han oplyste, 
at de havde haft problemer med Infra Service. Det er vi fri for nu, 
idet Skælskør Anlægsgartneri har vundet licitationen om at passe 
vore arealer. De får en ny afdeling her i byen i lejede lokaler på Pe-
der Wesselsvej. Jørn Edgar mener, det er et godt valg. Nu får vi se. 



 

 

 

Det gamle Bystævne. 
Står pænt. Hans Jørgen Nielsen vil give skulpturbænken/sneglene 
en gang linolie. Tak for det. Den store busk, der blev væltet af en 
af sidste efterårs storme, og som blev klippet helt ned, er ved at 
komme til hægterne igen. Den store stedsegrønne busk/træ ind 
mod Ebbe Høj skal beskæres/opstammes. Den fylder meget ind 
mod Ebbe Højs ejendom. 
 
Aasum Sogneblad –  
Tak for et godt blad. Husk at bruge det, for netop på den måde 
vedbliver det at være interessant.  
 
Aasum Sogns Beboerforening  -  Ny hjemmeside 
”Aasumby.dk” 
Vor støtteerklæring til Aasum sogns beboerforenings ansøgning af 
19.11.2007 til Forstadspuljen – projekttitel Hjemmeside for Aasum 
sogn – ansøgt beløb kr 18.000,, har båret frugt. Beløbet blev bevil-
get, og i dag er hjemmesiden en realitet. De foreninger, der er re-
præsenteret her i Aasum er nu i gang med at lære, hvordan man 
udvikler hjemmesiden. Sognebladet er også tilgængeligt fra hjem-
mesiden. 
Vi har igen lavet en støtteerklæring til Aasum sogns beboerfor-
enings ansøgning –september 2008 – til forstadspuljen – projektti-
tel: Ansøgning om midler til køb af telte, stole og borde til fælles-
aktiviteter i Aasum – ansøgt beløb kr. 35.500,-. Beløbet er blevet 
bevilget. 
 
Lokalhistorisk arkiv i Aasum 
 
Lokalhistorisk arkiv har nu fået lokaler på Rytterskolens 1. sal. Der 
blev holdt indvielse i forbindelse med markedsdagen i Aasum. Det 
ansøgte beløb fra Forstadspuljen på 20.000,- kr. er blevet bevilget. 



 

 

 

De gamle rønnetræer på Ryttervejen ved Rytterskolen er udtjente. 
Det er lykkedes at få bevilget en ny allé. De 8 gamle rønnetræer 
samt de 2 birke bliver fældet. Der plantes en ny allé bestående af 14 
nye rønnetræer. Alléen begynder med 2 træer før broen og 12 træer 
efter broen helt op til Kirkestræde – altså 7 træer på hver side. Gen-
plantningen af denne allé vil således afslutte renoveringen af alléerne 
i Aasum. Der er indsendt ansøgning til Fredningsnævnet i novem-
ber 2008. Odense Kommunes miljøafdeling skal tillige komme med 
en udtalelse. Jeg har talt med Jørn Edgar her i januar, for at høre, 
hvordan sagen står. Der er endnu ingen afgørelse fra fredningsnæv-
net. Han mener dog ikke der bliver nogen problemer, så han sagde, 
at jeg roligt kunne sige, at alléen ville blive en kendsgerning her i 
foråret 2009. Jeg har tegninger med, så I kan se, hvorledes alléen vil 
blive placeret. Så vidt jeg er orienteret, har Aasum Kirke fået be-
sked.  
Arealet ved postkassen vil blive renoveret samtidig med etablerin-
gen af den nye allé, således vandet bliver ledt væk herfra.  
Per Schack har planeret jorden fra kirkediget mod Bankegården og 
videre helt op til hallerne ved Krogsgård. Der skal sås græs og plan-
tes i arealet. Containerne, som har stået ved Bankegården, er flyttet 
op til hallerne, så de ikke skæmmer Preben Schacks udsigt fra stuen. 
Byens øvrige anlæg  blev gennemgået.  
 

Beretningen blev godkendt. 
 

Valg bestyrelse: 
Bestyrelsen udgør herefter Hans Jørgen Nielsen, Jan Knudsen, Sø-
ren Carlsen, Erik Jensen og Mogens Burmølle.  Efter generalfor-
samlingen har bestyrelsen konstitueret sig således: Næstformand 
Hans Jørgen Nielsen og oldermand Mogens Burmølle. 
 

Efter generalforsamlingen 
Var der gule ærter og pandekager med is samt som sædvanlig hygge-
ligt samvær. 
     Med venlig hilsen 
     Mogens Burmølle 



 

 

 

Aasum Idrætsforening 

Aasum Idrætsforening afholder generalforsamling ifølge lovene 
 

onsdag d. 11. marts kl. 19.00 i klubhuset. 
 

Vel mødt 
Bestyrelsen 

Generalforsamling 

Fodbold. 
 
Fodboldsæsonen for seniorer starter lørdag d. 7. februar kl.13.00. 
 
Vi starter med en lille løbetur, derefter spiller vi fodbold på sports-
pladsen, hvis banen er god, ellers tager vi en tur op i Raagelundhal-
len; så husk gummisko med i tasken. 
 
Fodboldtræningen vil i februar være hver tirsdag med start kl. 18.30 
og lørdag med start kl. 13.00, derefter trænes der tirsdag og torsdag 
med start kl. 18.30. 
 
Vi håber at mange møder op til træning, både gamle og nye med-
lemmer som vil spille i Aasum. 



 

 

 

Aasum Idrætsforening 

Aasum hold 1 spiller i serie 3 
træner: Quy Nguyen, hjælpetræner Morten Kærbye. 
  
Aasum hold 2 spiller i serie 4 
træner: Luan Vu med hjælpetræner. 
  
Old Boys og Super Veteraner starter med let træning  
søndag d. 22. marts kl.10.00. 
  
Drengeholdet får en sæson mere, idet der i FBU er blevet oprettet 
turnering med 5 mands hold op til 11 år. 
 
Vi håber, at flere drenge vil møde op på Aasum Sportsplads,  
der er plads til alle. 
  
Første træningsdag er mandag d. 6. april kl.17.00. 
  
Program for fodboldkampe på Aasum Sportsplads for forårs- 
sæsonen vil komme senere. Vi håber også, at det vil kunne ses på 
Aasum bys hjemmeside: www.aasumby.dk 
 
  Preben Schack 



 

 

 

Adresseliste for Aasum Sogn 
 
 
Kirkekontoret    Sognepræst, kirkebogsfører,  
Ellen Rasmussen    vielses- og begravelsesmyndighed  
Mindelundsvej 110, 5240 Od. NØ N. H. Ellekilde 
Tlf. 66 10 94 47    Mindelundsvej 45, 5240 Od. NØ 
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      Sognepræst 
Bente Knudsen     Maria-Louize Helbo 
Mobil 51 34 55 41    træffes efter aftale  
(ikke mandag)     i sognegården i Seden 
aausumgraveren@mail.dk   Tlf. 31530110 
 
Menighedsrådet    Organist 
Formand     Hans Brehm 
Alex Hold     Egholmen 7, 5240 Od. NØ  
Åsum Bygade 4, 5240 Od. NØ  Tlf. 20 49 85 32 
AH@aasumsogn.dk    
Tlf. 66101601    Aasum Sogns hjemmeside 
      www.aasumsogn.dk 
 
Idrætsforeningen    Beboerforeningen  
Formand     www.aasumby.dk 
Preben Schack    Formand  
Ryttervejen 14, 5240 Od. NØ  Helle Troelsen 
Tlf. 66 10 24 23    Ryttervejen 7, 5240 Od. NØ 
Klubhuset  tlf. 66 10 55 22   htro@odense.dk 

      Tlf. 66172416 
 
Aasum Sogns Lokalhistoriske Arkiv Bylauget 
Arkivleder     Oldermand 
Hanne Trydeman    Mogens Burmølle 
Skovmålevej 26    Staupudevej 10, 5240 Od. NØ 
5320  Agedrup    Tlf. 66 10 33 09 
Tlf. 66 10 20 96      



 

 

 

Krogsgård    før   og   nu     Et eksempel på vellykket renovering 


