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Præsten har ordet

Af Maria Louize Helbo

Når jeg sidder hjemme
ved mit arbejdsbord og
kigger ud af vinduet, kan
jeg se det smukkeste træ.
Det ligner nærmest, at
der er glødende ild i det.
Fra dag til dag kan jeg
se, hvordan de orange og
rødgule farver i træet forandrer sig. Inden længe

varmen, mens vinden blæser om os og så pludselig der på gaden, er
der en, der i kulden har overskud til at sende os et smil. Det er en
glæde, der er værd at give videre. Det er en glæde, der kan være med
til at gøre mørket lysere. Og sådan er det hver dag, det er os selv,
der kan være med til at skabe lyset og glæden i livet for hinanden,
mens mørket er omkring os. At samles med dem man holder af inden døre, med hygge, god mad, levende lys og nærvær. Så bliver det
nærmest som om, at mørket udenfor får en positiv effekt, der ikke
længere gør os triste, i stedet bliver det en ingrediens i glæden. Jeg
håber, at I alle vil få en dejlig, lys vinter og huske på glæderne i mørket. I kirken bliver der masser af mulighed for at samles i glæde. I
vintertiden har vi fyraftensgudstjenester, julegudstjenesterne – om
noget tiden hvor vi samles om lyset i mørket – sognearrangementer
og alle vores sædvanlige søndagsgudstjenester. Så der er rig mulighed for at komme ud af mørket i vinteren og deltage i det glædelige
fællesskab.
Vel mødt!

Siden sidst
Døbte
23. august
27. september
27. september
4. oktober
11. oktober

Asbjørn Aagaard Davidsen, Bjerggårds Allé 61
Niklas Kresten Damsgaard Breiner, Åsumvej 459
Oliver Kjerside Reinholdt Pio Killerup, Gårdhanen 7
Sigrid Teilmann Lyng, Bakkedraget 8, Hillerød
Nicolai Rasmussen Bruhn, Gårdhanen 19

Vielse, kirkelig velsignelse
12. september
3. oktober

Anja Svenstrup og Tito Ken Jørgensen,
Nyborgvej 674
Anne-Mette Bindzus og Morten Work Clausen,
Svendsagervej 35

Nyt fra Menighedsrådet
Kirkegården.
I løbet af efteråret har vi med stigende bekymring set, at kastanietræerne tidligt er begyndt at visne samt tabe enkelte større grene.
Vi har haft besøg af trækonsulenter, der fortalte, at træerne er angrebet af minérmøl, der sammen med blæsten på kirkebakken og den
tørre sommer er årsagen. Der vil i den kommende tid blive beskåret
kraftigt i trækronerne, så der kommer lys og luft til, og vindens påvirkning bliver mindre. Et enkelt træ ved vejen bliver fældet.
Det giver også mere lys og luft til bevoksningen under træerne.
Lindetræerne langs kirkegårdsdiget mod øst bliver beskåret og tildannet, så der bliver en hensigtsmæssig krone.

Graveren
Graver Bente Knudsen har kortvarigt været sygemeldt på grund af
en dårlig ryg. Det ser ud til, at ryggen i den kommende tid skal skånes, så derfor vil hun tage sig af gudstjenester og arbejde på kirkegården i det omfang, hun magter det. Arbejdet derudover vil blive
passet af vikarer, og beskæringen af træerne bliver foretaget af specialfirmaer.

2010
Minikonfirmander i Seden Kirke.
Når vinteren er ved at være ovre og foråret atter står for
døren, indbyder Seden og Aasum kirker igen minikonfirmander til at komme i kirken. Alle 4. klasser fra Seden Skole inviteres til at deltage i forløbet, der begynder d.
11. februar og strækker sig frem til slutningen af april. Undervejs i forløbet er det planlagt at mini-konfirmanderne
deltager ved en gudstjeneste.
Børnene vil få mulighed for at lære kirken at kende både
indefra og udefra sammen med deres kammerater. Vi går
på opdagelse både i kirkens omgivelser og i kristendommens indhold. Gennem leg, sang, samvær og kreativ udfoldelse skabes fortrolighed med næstekærlighedens bud,
biblens fortællinger og kirkens rum.

Det er fhv. lærer Hanne Lind-Thomsen og sognepræst MariaLouize Helbo, der står for forløbet.
Indbydelser omdeles i klasserne i løbet af januar. Undervisningen

Nyt medlem i menighedsrådet
Harry Hedegaaard Christiansen, Gartnervænget 3, Aasum, er trådt
ind i menighedsrådet i stedet for Susanne Weesch.

Ændringer i liturgien.
Fra 1. søndag i advent har Aasum Menighedsråd vedtaget følgende
ændringer i liturgien for gudstjenester i Aasum Kirke.
Korsvar efter præstens indledende hilsen, "Herren være med jer",
ændres til: "Og med din ånd". På nuværende tidspunkt bruges korsvaret: "Og Herren være med dig".
2) Vedrørende altergang vil hele ritualet blive sat i gang, og de der
måtte have lyst til at gå til alters, indbydes til at komme op, når indstiftelsesordene har lydt. Dette vil på samme måde, som det gøres
nu, blive annonceret fra prædikestolen.
Ændringerne træder som sagt først i gang ved det nye kirkeår 1.
søndag i advent.

Gudstjenester i Seden og Aasum
December 2009

Seden

Åsum

Søndag den 6.
2. s. i advent

kl. 9.30
NHE

kl. 11.00
NHE

Søndag den 13.
3. s. i advent

kirkebil
til Aasum

kl. 15.00 NHE
Julekoncert

Søndag den 20.
4. s. i advent

kl. 11.00
MLH

kl. 9.30
MLH

Torsdag den 24.
Juleaften

kl. 14.00 MLH kl. 15.00 NHE
kl. 15.15 MLH kl. 16.30 MLH
kl. 16.30 NHE

Fredag den 25.
Juledag

kl. 9.30
MLH

kl. 11.00
MLH

Lørdag den 26.
2. juledag

kl. 11.00
NHE

Kirkebil
til Seden

Søndag den 27.
Julesøndag

Ingen

Ingen

Torsdag den 31.
Nytårsaften

kl. 16.30
NHE

kl. 15.00
NHE

kl. 9.30
NHE

kl. 11.00
NHE

kl. 11.00
Kor og kirkekaffe
MLH

kl. 9.30
MLH

Januar 2010
Søndag den 3.
Hellig 3.k. søndag
Søndag den 10.
1.s.e.h.3 k.

Kirkebil bestilles fredag inden kl.12

tlf.: 66109447 .

Gudstjenester i Seden og Aasum
Seden

Åsum

Søndag den 17.
2.s.e.h.3k.

kl. 9.30
NHE

kl. 11.00
NHE

Søndag den 24.

Kirkebil
til Aasum

kl 15.00 MLH
Vinterkoncert

Søndag den 31.
Septuagesima

kl. 11.00
NHE

kl. 9.30
NHE

Søndag den 7.
Seksagesima

kl. 9.30
MLH

kl. 11.00
MLH

Søndag den 14.
Fastelavn

kl. 11.00
Kor og kirkekaffe
NHE

Søndag den 21.
1.s.i fasten

kl. 9.30
MLH

Februar

Onsdag den 24.

Søndag den 28.
2.s.i fasten

kl. 14.00
Familiegudstjeneste
NHE
kl. 11.00
MLH

kl. 17.00
Fyraftensgudstjeneste, kirkekor
NHE
kl. 11.00
NHE

Ingen

kl. 9.30
MLH

kl. 11.00
MLH

Marts
Søndag den 7.
3.s.i fasten
NHE Nils Holger Ellekilde

MLH Maria-Louize Helbo

Arrangementer i Seden

Rolf Bang
Olsen,
Per Nielsen giver koncert
Den 24. januar i Aasum Kirke kl. 15.00
Danmarks populæreste trompetist Per Nielsen - til daglig solotrompetist i Sønderjyllands Symfoniorkester - har i de senere år samlet
"fulde huse" rundt om i landets kirker.
Grunden hertil skal nok findes i de mange CD-udgivelser, som Per
Nielsen har haft så stor succes med. I alt 14 CD´er som sammenlagt
har givet ham et CD-salg på over 350.000 eksemplarer i Danmark.
Per Nielsen har herfor modtaget 3 platin og 8 guldplader.

Julekoncert
Aasum Kirke
Søndag den 13. december kl. 15
medvirkende
KERTEMINDE MOTETKOR
dirigent Birgit Lund
Kerteminde Motetkor er et blandet kor, der for tiden består af 40
sangere. Koret synger et smukt og stemningsfuldt juleprogram.
LUCIAOPTOG pigespejderne
KIRKESANGER Niels Kryger
ORGANIST Hans Brehm
PRÆST Nils Holger Ellekilde
Alle er meget velkomne

Redaktionen
ønsker alle en glædelig jul
og et godt nytår

Sogneaftener i Rytterskolen
Onsdag d. 20. januar kl. 19.30
Ulrik Lehrmann, Aasum
Lektor, Institut for Litteratur, Kultur og Medier
Kriminalromaner – tidsfordriv med perspektiv?
Kriminalromaner topper på bestsellerlisterne. En tv-serie som
”Forbrydelsen” samler nationen, og krimifiktion fylder godt på de
fleste tv-kanaler. Hvad er det, vi er optaget af, når vi kaster os over
romaner af skandinaviske forfattere som f.eks. Elsebeth Egholm,
Sara Blædel, Liza Marklund, Henning Mankell, Arne Dahl og Anne
Holt? Hvorfor er kriminalromanen ikke i samme grad som tidligere
en nedvurderet genre? Er vores optagethed af kriminalitet og ondskab i fiktionsform en form for bekymring over velfærdssamfundet,
der ellers skulle holde det socialt onde fra døren? Det er nogle af de
spørgsmål, der vil blive belyst i foredraget.

Tirsdagscaféer
Tirsdag d. 1. december kl. 14.30
Julestue ved Maria og Hans.
Vi vil med indlagt bankospil prøve at
leve op til tidligere års hyggelige adventsstemning.
Tirsdag d. 5. januar kl. 14.30
Eilif Frank og Solvej Rauer fra Årslev om samarbejdet mellem den
fynske komponist Thorvald Aagaard (1877-1937) og jyske Jeppe
Aakjær (1866-1930).
Fortælling krydret
med sang og musik.

Tirsdag d. 2. februar kl. 14.30
Annette Winther tidligere lærer, tosprogskonsulent i Odense. Om et
år i Afrika udsendt fra foreningen ”Seniorer Uden Grænser” for at
støtte landsbyundervisningen i Ghana.
Tirsdag d. 2. marts kl. 14.30
Vilhelm Nilsson, Marslev. En børnehjemsunge fra Rågelund.
En personlig skildring af et liv som anbragt indenfor Dansk Børneforsorg.

Fastelavn
Søndag d. 14.02.10 kl.14.30
Haven ved Rytterskolen.

Traditionen tro afholder Aasums Sogns Beboerforening
Fastelavn med tøndeslagning kl. 14.30
Alle er velkommen!
Men det er kun børn under konfirmationsalderen,
som kan slå katten af tønden.
Når kattekongen/ dronningen er kåret – samles vi i skolestuen i
Rytterskolen til fastelavnsboller og saft/kaffe.
Alle er velkomne og det er gratis at deltage.
Samme dag afholdes familiegudstjeneste i
Kirken kl. 14.00.,
hvor der er tradition for, at børnene kommer udklædt.
Se i øvrigt på hjemmesiden. www.aasumby.dk

NYT FRA TRAFIKUDVALGET.
v/ Poul Poulsen
Vi har d. 11. 9. 2009 holdt møde med Thomas Povlsen, Odense
Kommune.
Thomas Povlsen gennemgik tallene fra trafiktællinger, der har været
foretaget på Aasum Bygade, Ryttervejen og Staupudevej i foråret
2009.
Tallene bekræftede vores antagelse, nemlig kraftig myldretidstrafik,
og for Ryttervejen en markant større del af tung trafik, end der er
forventelig for veje af den type.
Ud fra tallene blev der drøftet forskellige problemer. Specielt gjorde
vi opmærksom på Snedkerstræde som et sted, der bør gøres noget.
Thomas Povlsen ville undersøge, hvilke muligheder der var. Omkring Ryttervejen henviste han til den kommende kommuneplan.
Skolevejen til Seden Skole blev også drøftet, og som noget nyt presser skolevæsenet nu også på. Det viser sig, at Seden Skole er en af
de skoler, der bruger flest penge på ”fritransport”, og vi drøftede
forskellige muligheder.
Endelig fik vejbelysningen lige en tur, specielt efter det voldsomme
gadelys er blevet etableret på Utzons Allé.
Efter mødet er der tegn på, at Odense Kommune er gået i gang
med detailprojektering af cykelsti fra Aasum til Seden.

Højeste tal
Staupudevej
Ryttervejen

360 køretøjer i timen, hvilket er 1 hvert 10. sek.
240 køretøjer i timen eller 1 hvert 15. sek.

En tak
Som det vil være kendt i Aasum, trak det tidligere
menighedsråd i Seden sig tilbage i foråret. Som ”veteran” i dette
råd - medlem i 12½ år og medlem af præstegårdsudvalget det meste af tiden - vil jeg hermed gerne sige tak til de skiftende menighedsråd i Aasum sogn, specielt medlemmerne af præstegårdsudvalget, for det gode samarbejde. I henhold til lovgivningen skal et
flersognspastorat med en præstegård have et præstegårdsudvalg
bestående af lige mange medlemmer fra hvert sogn. Her var vi to
fra hvert sogn. Udvalget varetager tilsynet med præsteembedets
faste ejendom. Vi mødtes en gang om året til syn på præstegården
og besluttede, hvilke vedligeholdelses- og investeringsopgaver, der
skulle gennemføres i den kommende budgetperiode. Her har Aasums repræsentanter bidraget med en værdifuld indsats. Der er
gennem årene foretaget en del renoveringer af både tagkonstruktion, vinduer og murværk, og der er anlagt en solterrasse mod syd.
Der er foretaget forbedringer i præstegårdshaven og i konfirmandstuen. Der er indgået nye og bedre aftaler med både Seden Enggaard og Forsvaret vedr. leje af præstegårdens jord. Næste års budget indeholder en mere sikker og handicapvenlig adgang til Mindelunden.
Efter valget til menighedsråd i 2008 fik Aasum formandskabet i
udvalget. Formand blev Susanne Weesche. Hun skabte stor respekt med sin faglige viden og grundighed, som jeg nåede at stifte
bekendtskab med på det sidste præstegårdssyn. En stor skam at
hun ikke ville fortsætte arbejdet.
Ærgerligt, at omstændighederne tvang det forrige menighedsråd i
Seden til at gå af i utide. For fuldstændighedens skyld må jeg påpege at oplysningerne i dagspressen absolut ikke var retvisende for
forløbet.
Poul Erik Jørgensen

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

Ryttervejen 19
2540 Odense NØ
Tlf.: 6614 4006
Fax.: 6614 1708
www.havnensgourmet.dk

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

Tlf. 66 10 17 38 Mobil 40 27 45 08

MURERMESTER
Hardy Clausen Eftf. ApS

Engtoften 30
5320 Agedrup

Tlf. 66 10 85 39
www.marslev-vvs.dk

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

Aktivitetskalender for Aasum Sogn
December
1.- 12.
3.- 12.
6.- 12.
13.- 12.
20.- 12.
24.- 12.

tirsdag
torsdag
søndag
søndag
søndag
torsdag

25.- 12.
26.- 12.
31.- 12.

fredag
lørdag
torsdag

14.30
16-18
11.00
15.00
9.30
15.00
16.30
11.00
11.00
15.00

Tirsdagscafe, julestue
Lokalhistorisk arkiv åbent
Gudstjeneste NHE
Julekoncert
Gudstjeneste MLH
Gudstjeneste NHE
Gudstjeneste MLH
Gudstjeneste MLH
Kirkebil til Seden
Gudstjeneste NHE

Januar
3.5.7.10.17.20.24.28.31.-

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

søndag
tirsdag
torsdag
søndag
søndag
onsdag
søndag
torsdag
søndag

11.00
14.30
16-18
9.30
11.00
19.30
15.00
18.00
9.30

Gudstjeneste NHE
Tirsdagscafé, sang og musik
Lokalhistorisk Arkiv åbent
Gudstjeneste MLH
Gudstjeneste NHE
Sogneaften, Ulrik Lehrmann
Vinterkoncert MLH
Bylaugets generalforsamling
Gudstjeneste NHE

Aktivitetskalender for Aasum Sogn
Februar
2.4.7.14.-

2.
2.
2.
2.

tirsdag
torsdag
søndag
søndag

21.- 2.
24.- 2.

søndag
onsdag

kl. 14.30
kl. 16-18
kl. 11.00
kl. 14.00
kl. 14.30
kl. 11.00
kl. 17.00

Tirsdagscafé Annette Winther
Lokalhistorisk Arkiv åbent
Gudstjeneste MLH
Familiegudstjeneste NHE
Tøndeslagning
Gudstjeneste MLH
Gudstjeneste (kor) NHE

Marts
2.- 3.
4.- 3.
7.- 3.

tirsdag
torsdag
søndag

kl. 14.30 Tirsdagscafé Vilhelm Nilsson
kl. 16-18 Lokalhistorisk Arkiv åbent
kl. 11.00 Gudstjeneste MLH

Alle arrangementer er omtalt andetsteds i bladet

Ta’ ud og hæng op
Idrætsforeningens aktiviteter er nævnt side 34

AL VOGNMANDSKØRSEL UDFØRES
FORDI INGENTING KOMMER AF SIG SELV
Kranbil 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

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

WWW.raagelund.dk/viva

26 877 877

EL-FIRMAET
KAY CHRISTENSEN

v/ Preben V. Christensen

Alt indenfor:
VAND • VARME • SANITET

Virksomheds/Flytning

V/ Peter Henriksen
Windelsvej 61 • 5000 Odense C
66 10 72 78 • 22 17 72 78

Lysshow og mørkelægning
Aasum: Vi er mange her i Aasum, der har undret os over den
fuldstændig skæve fordeling af gadelys. Vi har i mange år kæmpet
for at få gadelys på strækningen Åsum Bygade/Svendsagervej, da
det jo er vores skolevej/cykelsti til Seden Skole.
Stor var vores frustration, da man anlagde Brejngårdsvej i forbindelse med Svendborgmotorvejen (Ring 3) og her etablerede fuld gadebelysning. Det er dog en vej, der fortrinsvis anvendes af bilister, da
det er tilkørsel til motorvejsystemet.
Da vi så oplevede lysshowet på Utzons Allé, må vi sige, at nu er
planlægningen udenfor pædagogisk rækkevidde. Utzons Allé ligger
fuldt oplyst, og de veje, der omkranser den, og hvor cyklisterne færdes, er totalt mørkelagte. Alle ved da, hvordan det virker, de mørke
områder bliver endnu mere sorte.
Vi har rejst problemet overfor Odense Kommunes trafikafdeling
ved ingeniør Thomas Povlsen, men uden resultat.
Poul Poulsen, Aasum Sogns Beboerforening, Trafikudvalget
Se den oprindelige artikel fra Stiftstidende på www.aasumby.dk.

Kære alle aasumbeboere, unge som gamle.
Fra og med næste nummer af Sognebladet, som udkommer i
marts, går vi i gang med bogprojektet ’MIT AASUM’.
Idéen er, at vi skal skrive en bog sammen her i Aasum, og vi håber,
at så mange som muligt vil give deres bidrag.
Bogen kommer til at bestå af et forord, en indledning og herefter
100 tekster eller mere, der hver især er skrevet af en aasumbeboer.
Rammerne for den tekst, du skal skrive, er et spørgsmål, der lyder:
Hvad er dit Aasum?
Du hører nærmere i næste nummer! Hav en god vinter!
Hilsen menighedsrådets bogudvalg

Der er ikke noget hokus pokus-agtigt over healing, siger healer Dorte Strøm Jeppesen (41). Det er helt nede på jorden.

Heksen fra Aasum
Portræt af en aasumbeboer, Dorte Strøm Jeppesen
Tekst og foto: Ina Lykke Schmidt

— Alle kan heale. Når en mor tager sit barn op, fordi det har slået
sig og holder på området, hvor barnet har slået sig, så er det healing.
Når folk har ondt og tager sig til hovedet, så er det healing. Healing
er energioverførelse, kort fortalt energi, der går ind og retter op på
ubalancer i kroppen.
Vi sidder i Dortes dejlige lyse stue og drikker hjemmelavet urtete.
Dorte har netop givet mig halvanden times smagsprøve på sin kunnen i sin klinik ’Healing & Helse’ på Snedkerstræde i Aasum.
— Problemet er bare, at mange gange, når folk ikke har gået på kursus, så bruger de deres egen energi, så bliver de trætte.
— Når jeg healer, er jeg kanalen, og det er energierne omkring os –
som indenfor den alternative verden bliver kaldt universets energi –
der bliver trukket igennem mig og ind i klienten. Så jeg er faktisk
bare et instrument.
— Universet, det lyder så højtravende, men det er helt nede på jorden. Der er mange, der kalder healing for hokus pokus. Alle behøver ikke tro på healing og gå til healing. Jeg kan bare sige til dem, at
det virker, selv om man ikke tror på det.
Jeg må indrømme, at jeg også er lidt skeptisk, da jeg et par timer
forinden træder ned ad den lille trappe til det hvidmalede rum med
briksen i midten og stearinlys tændt i sorte stager langs væggene.
Der står en masse små glas og poser på hylderne og dufter af noget,
der både er sødt og kradser lidt i halsen. Der lyder rolig og behagelig
musik. Dorte beder mig lægge mig på ryggen og giver mig en pude
under nakken og et blødt tæppe over mig. Hun spørger, om jeg har
nogen spændinger i kroppen, eller noget andet vi skal arbejde med.

Jeg besvarer hendes spørgsmål efter bedste evne, og så går hun ellers i gang. Mest af alt er jeg bange for, at det ikke skal virke, så jeg
ikke vil have noget at gengive her i Sognebladet, men da hun begynder at lægge hænder på mig og stille indfølende spørgsmål og komme med små anvisninger til, hvor jeg skal rette mit fokus, føler jeg,
at jeg kommer i kontakt med mig selv på en anden måde, end jeg er
vant i dagligdagen. Det slår mig, at healing – i hvert fald som jeg

oplever det – handler om følelser og omsorg, om at nå ind til nogle
ting i trygge rammer, og i et stærkt nærvær af et andet menneske,
der giver én en kærlig opmærksomhed, som måske bedst kan sammenlignes med den, en mor giver sit barn.
Dorte er oprindeligt uddannet sparekasseassistent og siden indkøbs- og importøkonom. Før hun blev reikihealer, kraniosakralterapeut og hawaiiansk massør arbejdede hun 16 år som indkøber.
- Jeg var en rigtig businesswoman. Det sjove i jobbet var kontakten
med folk. Men jeg har altid haft det alternative i mig. Allerede inden
jeg begyndte på healerkursus, kaldte de mig heksen fra Åsum. For
jeg sagde: - så skal du lige drikke det der the, og så kan du lige..
- Men jeg har ikke den følelse, at de år, hvor jeg har været på kontor,
har været spildt. Jeg tror, det er et plus for mig, at jeg har taget den
omvej. Folk tænker: Hun har faktisk haft et rigtigt job.
— Men hvorfor blev du healer?
— Min mor har altid brugt alternative behandlere. Selvfølgelig var vi
ved lægen, men hvis hun ikke var tilfreds med lægen, så hev hun os
med til alle mulige kloge mænd og koner.
— Jeg tog også selv kontakt til en healer på et tidspunkt og fik at
vide af hende, at jeg havde en kraftig energi, som jeg helt klart måtte
bruge til noget.
— Hvorfor tog du kontakt til hende?
Uha, det var tilbage i 2002-2003, hvor jeg gentagende gange havde
hørt banken i væggene oppe i vores soveværelse. Jeg tænkte, at det
var naboerne, der var ude og banke eller slå på et eller andet. Så
tænkte jeg, det måske var buschaufføren, det var det heller ikke, der
var faktisk ingen bus. Så gik jeg ind til pigerne og kiggede, og de lå
pænt og sov. Til sidst lagde jeg øret til væggen og kunne høre, at det
kom fra væggen. Så kiggede jeg på min mand og sagde: Jeg tror vi
har ubudne gæster.
Dorte fortæller, hvordan hendes piger i den følgende tid blev bange
for at være på førstesalen, hvordan bankene fortsatte, og hvordan
hun til sidst fik en healer ud. — Da jeg gik i seng den aften, var det

som om jeg blev sparket over knæet, jeg kunne næsten ikke gå og
måtte humpe i seng, og så ringede jeg til healeren, som sagde: De
vil ikke have, at du skal hive dem væk derfra.
— Hvordan fik hun dem væk?
Hun rensede huset og lavede en ’lyssøjle’. Jeg bryder mig ikke om
at rense huse. Jeg føler mig ikke tryg ved det; tanken om at skulle
komme ud til et hus, hvor der virkelig er gang i den, på den negative måde. Men de fleste ånder er ikke ude på at lave ballade. De
fleste er bare hvileløse og ved ikke, hvad de skal gøre for at komme over på den anden side.
Jeg har hjulpet et par stykker her i huset over på den anden side.
Der var en aften, hvor der kom en gammel mand gående på
førstesalen, med hængeseler og lidt mave. Han kom gående i gangen og hen mod mig, og så fokuserede jeg på at lave en lyssøjle,
men så gik han ind på toilettet først.
— Var du bange?
Nej, jeg var ikke decideret bange, for han virkede som en rar
mand, og da han kom ud fra toilettet, gik han stille roligt ind i lyssøjlen. Så jeg har prøvet det, men det er ikke noget, jeg ønsker at
leve af, jeg har nok set for mange spøgelsesfilm og uhyggelige film.

— Kan man godt blive healer, hvis man ikke tror på ånder?
— Ja da. Man skal bare tro på kærlighed. Selvfølgelig får man en
masse at vide, når man er på healingskursus, men hvis man ikke
kan forholde sig til det, så behøver man ikke det.
— Healing er kærlighedsenergi. Jeg tror på kærligheden, og jeg
tror på, at mine hænder vil kunne hjælpe andre.
Dorte fortæller, at hun har haft mange fantastiske oplevelser,
hvor folk nærmest er kommet kravlende ind af døren, og hvor
det er lige før, de springer flikflak ud.
- Og det er så fedt. Det er det, der gør det meste af det; at se at
folk får det godt af det, jeg gør. Nogle gange kan man nærmest
tænke hold da op, der er godt nok noget, at arbejde med her,
men når de først kommer i gang med at arbejde med deres smerter … Jeg har hjulpet én med tinitus, det var kraniosakralterapi
(journ. anm.: en behandlingsform hun ofte blander med healing),
folk med discosprolaps, folk med skæv ryg.
— Kan du aldrig tvivle og få følelsen af, at du snyder folk?
— Nej, jeg har aldrig tvivlet på de behandlingsformer, jeg giver.
— Har du nogensinde prøvet at heale dyr?
— Ja, det har jeg. Jeg har været på kursus i kraniosakralterapi og
prøvet det på en hest. Den stod og strakte halsen fremad og opad, fordi dens spændinger gav sig, og kæben var ved at blive gabt
af led, jeg ved ikke hvor mange gange. Og så har jeg healet Ozzy
… Dorte nikker mod den lyse golden retriever-han, der ligger
udstrakt ved bordet.
— Men det er mere massage, han vil have. Han kommer tit og
skubber til min arm, og så er det nu. Dyr ved meget mere, end vi
gør. De ved lige, hvad der skal til.
— Jeg regner med at blive færdig som underviser indenfor reikihealing til januar. Og håber på at kunne holde mit første kursus
til februar eller marts. Så hvis man har lyst til at komme på kursus, kan man bare sige til.

Lokalhistorisk Arkiv
Her ind under jul er værd at vide :
Hvordan man tilbereder gæs og ænder
Have Gæssene været på Sti, maa de, Dagen før de slagtes, drives ud
i Vandet, hvor der ikke er mudret; naar de have badet og pillet sig,
drives de ind igen paa et tørt Sted, hvor der er strøet godt for dem,
men de maa dog ingen Æde faa. Da Blodet af Gæs let løber sammen, maa man iagttage følgende: ”I Gryden, hvori Blodet skal løbe,
maa man komme en 1 Haandfuld Salt, nogen Eddike og lidt koldt
Vand, det maa røres uafbrudt, til det er koldt, da sies det, og vil man
bruge det til Pølser, kommes de dertil bestemte Gryn heri, og det
hensættes, til det skal bruges.”
Man tager Gåsen under den venstre Arm og tager Næbet godt fast
med Hånden; de små Fjer i Nakken pilles af, og tæt under Hovedet
skæres Nakkebenet over. Naar Blodet er løbet af, lægges Gaasen på
et Bord saaledes, at Hoved og Hals hænge ned, at Blodet kan løbe
ganske af; imidlertid maa man lade en Ildtang blive gloende, og, naar
alle gæssene ere slagtede, holder man den gloende Tang et Øjeblik
paa Saaret, dette bringer Boldet til at stivne, og, hvis der endnu skulde vise sig lidt, efter at de ere afløbne, vil det forhindre Blodet fra at
plette Fjerene.
De pilles over et tørt Kar, og man tager først Fjerene af, dernæst
over et andet Dunene; Rivefjerene lægges til side, Fjervingerne skæres af og tørres enten i Ovn eller paa et tørt Sted; naar man er færdig
hermed, skoldes Gæssene i hedt Vand, dog maa det ikke være kogende; de holdes ved Benene i Vandet til de tilbageblevne Dun med
Lethed gaa af; de tages da op og gnides hurtigt med Hånden overalt,
dog især paa Hoved, Hals og Vinger, hvor de fleste Dun plejer at
sidde. Sokkerne, det er det gule Skind, tages af Fødderne, som vaskes af i koldt vand og tørres derpaa godt af med et rent Klæde, da
ere de færdige til at skæres op.

Først løsner man Halsskindet fra Hovedet; Dette skæres af, og
Tungen tages ud og henlægges til Kraasesupppe. Halsskindet skæres
af over Brystet og krænges af. Struben og den Tarm, som sidder
herved, løsnes fra Halsen. Denne skæres af lidt nedenfor, hvor Skindet er skaaret af, og man løsner, saa godt man kan, de to Tarme, for
at disse med Lethed kunne tages ud med Indmaden, dog må man
anvende Forsigtighed, for at de ikke skulle gaa itu. Fødderne og
Vingerne hugges af i Leddet, og, er der noget Skind tilbage paa Fødderne, maa de skoldes igen, og Neglene hugges af.
Nu skærer man en Aabning saa stor, at
man kan faa sin Haand derind, lidt fra
Gumpen; den yderste Tarm skæres af,
man binder for den og aftørrer den, derpå tages Flommerne ud og derefter Resten af Indmaden. Fedtet pilles af Tarmene og smeltes med Flommen paa samme
Maade som Svinefedt. Kroen gjøres ren,
Hovedet flækkes, Hjernen og Øjnene tages ud, Næbbet hugges bort, Tungen
skoldes, og det hvide Skind trækkes af.
Her slutter tilberedningen af juleanden
eller julegåsen, for de næste sider i bogen
er gået tabt, ligesom bogens årstal heller
ikke kendes.
Velbekomme!

Gæs og Ænder hænges op i Hovedset.
Høns og Kyllinger i benene.

Hvad sker der i Aasum
Forsamlingshusforening?
Korrespondance mellem Sinnet og advokaten
for Forsamlingshuset.
Mail sendt 20. oktober 2009
Til Per Demant
Som borger i Åsum var jeg til stede ved mødet i efteråret 2008,
hvor du blev valgt som advokat for salg af Forsamlingshuset, og
hvor det blev besluttet, at sælge til Per Schack.
Du meddelte, at der ville blive indkaldt til et møde for alle borgere(boligejere), når det endelige regnskab forelå, så der kunne blive
godkendt et regnskab, og man kunne tage stilling til et evt. overskud.
Jeg har i foråret 2009 spurgt Ebbe Nielsen, der er formand for foreningens bestyrelse, om tidspunktet for et sådant møde. Jeg kunne
ikke få noget svar!
Jeg synes, der er tale om en meget langvarig proces og forstår ikke,
at vi som borgere ikke bliver informeret om, hvad der sker/ikke
sker.
Jeg vil derfor bede dig om at oplyse mig om, hvor langt du er i
processen med at afslutte regnskabet, og hvornår vi kan regne
med, at der bliver indkaldt til det lovede møde.
Venlig hilsen
Sinnet Bunde
Væverstræde 3
Åsum

Mail sendt den 21. oktober 2009
Kære Sinnet Bunde
Under henvisning til din mail kan jeg oplyse, at arbejdet med afvikling af den selvejende institution stort set er afsluttet fra min side,
idet der resterer endelig beslutning omkring overskudets anvendelse.
For så vidt angår denne del, vil jeg alene påse, at overskuddet anvendes i overensstemmelse med vedtægterne til ”veldædige formål
indenfor Aasum gamle kirkesogn”, hvorimod bestyrelsen (uden min
indblanding) uarbejder mere konkrete forslag om anvendelsen, der
så vil blive forelagt beboerne i sognet.
Jeg er bekendt med, at bestyrelsen har nogle forslag i støbeskeen og
forventer derfor en snarlig tilbagevenden til sagen.
Med venlig hilsen
Per Demant
Advokat (H)
Mail sendt den 22. oktober 2009
Tak for hurtigt svar.
På mødet vedr. salget blev det oplyst, at det endelige regnskab ville
blive fremlagt, så alle i Åsum, enkeltpersoner og foreninger, kunne
tænke i forslag til anvendelse af overskuddet.
Jeg vil derfor bede dig sende denne mailkorrespondance videre til
bestyrelsen, så de hurtigst muligt kan orientere om overskuddet, så
alle og ikke kun bestyrelsen kan udvikle og planlægge nye ideer.
Samtidig vil jeg høre om der fra din side eller fra bestyrelses side bliver taget skridt til en ekstraordinær generalforsamling, hvor regnskabet for salget kan fremlægges og godkendes, så forsamlingshusforeningen endelig kan nedlægges.
Venlig hilsen
Sinnet Bunde

Mail sendt den 23. oktober 2009
Kære Sinnet Bunde
Jeg vil sende en kopi af korrespondancen videre til bestyrelsens formand og har herudover ingen yderligere bemærkninger.
Med venlig hilsen
Per Demant
Advokat (H)
Redaktionen er bekendt med at Beboerforeningen, Idrætsforeningen og Bylauget nu er indbudt til et orienterende møde den 18. november 2009, hvor forsamlingshusets bestyrelse vil høre om evt.
forslag fra foreningerne.

Har du hørt!
at

beboerforeningens nye telte, borde og stole kan lejes af foreningens medlemmer.
Der er ikke priser på de enkelte dele. Prisen er 300 kr. pr.
gang for hele sættet.
Henvendelse til: Poul Poulsen, tlf. 2174 6064 eller mail
hogp.aasum@gmail.com

Indkaldelse til
generalforsamling.

Aasum Bylaug
afholder ordinær generalforsamling
torsdag den 28. 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. 198,00.
Af hensyn til spisningen bedes forudbestilling foretaget senest
torsdag den 21. januar 2010
til oldermanden Mogens Burmølle tlf. 66103309,
e-mail: Burmoelle@mail.tele.dk
eller til næstformanden
Hans Jørgen Nielsen tlf. 66102036, e-mail: Dalholm@mail.dk
NB.: For at kunne holde prisen uændret i forhold til sidste år, har
jeg accepteret at ville afregne for maden med Havnens Gormet for
alle deltagere. Derfor bedes betalingen for maden indsat på Bylaugets konto nr. 3594034341 i Danske Bank reg.nr. 1551 med din
adresse som tekst samtidig med tilmeldingen.
Bestyrelsen
Med venlig hilsen
Mogens Burmølle

Aasum Idrætsforening
Status for fodboldturneringen efterår 2009.
Seniorholdet i serie 3 hold 1 har klaret sig flot. De ligger klart nr. 1
og er klar til slutspillet til foråret 2010 om oprykning til serie 2; førstepladsen giver 6 point med over til slutspillet. Vi har set mange
flotte kampe på sportspladsen; stor tak til, de er mødt op, også en
tak til hjælpere og pølseholdet; vi håber mange møder op til de
spændende kampe om oprykningen til foråret.
2. holdet i serie 4 har også klaret sig flot. De blev nr. 7 og spiller til
foråret om at blive i serie 4; det tror vi, de gør; de har et godt hold.
Super Veteranerne fik også en flot sæson. De blev nr. 5; flot klaret.
Alle hold har holdt afslutningsfester med stor tilslutning, sange og
musikunderholdning og højt humør. Tak til alle
Drengeholdet har været dejlig at træne. Alle er mødt. De har også
deltaget i stævner og klaret sig godt. Tak til alle både børn og forældre.
Gymnastikafdelingen under ledelse af Jytte Storm er en bragende
succes med meget stor tilslutning. De er 28 damer. Kom og vær
med om tirsdagen fra 17.00 - 18.00 i Havnens Gourmet. De holder også hyggemøder i klubhuset.
Nødråb fra badmintonafdelingen. Vi spiller i Rågelundhallen, men
mangler spillere. Vi er alt for få. Der spilles om tirsdagen fra kl.
18.00 - 19.00. Ring og tilmeld jer på tlf. 20117338, Preben Schack.
Dans i klubhuset hver 14.dag. - Lancier kan også godt bruge flere.
Kom og vær med. Vi har det hyggeligt.
Tak til alle sponsorer og hjælpere i året, der er gået.
Aasum Idrætsforening ønsker alle en god jul samt et godt nytår.

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
(ikke mandag)
aausumgraveren@mail.dk

Sognepræst
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

Dukkehusinteriør
fra Lokalhistorisk Arkivs udstilling af gammelt legetøj
i forbindelse med beboerforeningens markedsdag.
Flere billeder kan ses på Aasumby.dk

