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Præsten har ordet 

Af  Maria-Louize Helbo 

PRÆSTENS ARBEJDSOPGAVER 

For kort tid siden var jeg på et kursus med biskoppen og en 
masse andre nyansatte præster i Fyens Stift. Det var et par 
dejlige dage, hvor der blev talt og diskuteret meget om vo-
res stillinger og trivsel. En af de ting, der så ud til at være et 
tilbagevendende element, var præsternes frustration over, 
at der tilsyneladende i ens sogne kunne synes at være et 
indtryk af, at præsten ikke rigtig har noget arbejde, og altså 
dermed har meget fritid. Det virkede altså som om, at der 
ikke altid var en tydelig bevidsthed om, hvad præstens ar-
bejde egentlig består i. Og da en af præsterne fortalte, at 
vedkommende engang var blevet spurgt om, hvad vedkom-
mendes rigtige arbejde var, gik det op for mig, at det måske 
var en mere almindelig antagelse, at præsten kun arbejder 
om søndagen, end jeg måske lige selv gik og troede. 

Så jeg tænkte, at det ville være en oplagt mulighed at fortælle lidt om 
det her og ikke mindst samtidig fortælle, hvad det er menigheden 
kan bruge det stykke arbejde til og bruge kirken og præsten til. 
Naturligt nok vil der være nogen, der tænker, at præstens arbejde 
foregår om søndagen. Men for at kunne arbejde om søndagen, er 
man nødt til at forberede sig ved blandt andet at læse søndagens 
tekster, skrive sin prædiken, vælge salmer og tale med eventuelle 
dåbsfamilier. Og så er der jo konfirmanderne – og i Seden/Aasum 
har vi også minikonfirmander. Foruden deres konkrete undervisning 
kommer også forberedelsen til undervisningen. Bryllupper og begra-



 

 

Der skal skrives tale til lejligheden, og for at det kan ske, skal man 
tale med henholdsvis de pårørende eller brudeparret. Månedlige me-
nighedsrådsmøder er også en del af præstens arbejde, ligesom det er 
almindeligt, at præsten deltager i de arrangementer, menighedsrådet 
arrangerer i sognet, det være sig sogneaftner, udflugter, koncerter 
eller tirsdagscaféer. Her udfolder menighedslivet sig, og man har 
mulighed for at tale mere med folk, end man har om søndagen efter 
gudstjenesten. En del af præstens arbejde er også usynligt, i den for-
stand at det består af husbesøg, samtaler og en forpligtelse på at 
dygtiggøre sig indenfor sit fag. For nogle præster indebærer deres 
embede også et stort administrativt arbejde, og så er der naturligvis 
præster, der påtager sig ekstra opgaver i sognet, på samme måde 
som menighedsrådsmedlemmerne påtager sig opgaver og udvalgs-
poster. Alle sider af arbejdsdagen er gode, givende og udviklende. 
Men sandelig også tidskrævende – og derfor arbejder præsterne altså 
også udover søndagen. 
Det, der er vigtigt at huske på her er, at det arbejde der udføres både 
i det synlige og usynlige, gøres med tanke på, at det skal være til 
gavn for menigheden. Kirken skal være et sted, der fungerer, fordi 
der er nogen, der har brug for de tilbud kirken fremsætter. Det være 
sig søndagens gudstjeneste, præstens fortrolighed eller et af de utalli-
ge arrangementer kirken står bag. Der er altså en bred vifte, hvori 
man kan skabe sig et netværk og finde ro, trøst og styrke. Kvaliteter 
der er vigtige i det hektiske liv mange lever i dag. 
Og så må man ikke glemme, at det pastorale perspektiv tilbyder en 
absolut kontekst, hvis formål er at indgyde håb frem for at stille 
krav og deadlines. Men som sognestrukturen ser ud i dag, kan det 
være svært for præsten altid at vide, hvem det er, der måske kunne 
have brug for en fortrolig samtale, men man kan altid kontakte præ-
sten eller bede andre gøre det. Vi skal jo huske, at præsten er kaldet 
til sin menighed – og i sit embede og arbejde skal være til gavn for 
menigheden. 



 

 

Minierne: 
For 3. gang har vi nu minikonfirmander i Seden-Aasum pastorat. 
Der er 12 på holdet denne gang, og det er en fornøjelse at lege, dis-
kutere og lære om Jesus, kirken, kristendommen og livet sammen 
med børn, der er i en nysgerrig og åben alder. Minikonfirmanderne 
kommer i kirken samme dag, hvor vi også har konfirmander og ba-
bysalmesang - og af og til et sognearrangement om aftenen. Så føles 
det næsten som om, alle livets aldre er dækket ind. Det er en skøn 
fornemmelse. Og vi håber, der i de kommende år fortsat vil være 
minikonfirmander i Seden-Aasum. 
 
 
    Hanne Lind-Thomsen & Maria-Louize Helbo 

Siden sidst 

Døbte 
 
21. februar 2010  Sara Dorin Gruelund, Vejrhanen 18 
14. marts   2010  Caroline Sofie Fæhnøe,  
     Hvenekildeløkken 21 
21. marts   2010  Elliot Nor Hansen, Øksnebjergvej 47 
11. april   2010  Naja Marie Hove Riddersholm,  
     Kastrupvej 83 
 
Døde, begravede, bisatte 
 
25. marts   2010  Elly Connie Jørgensen,  
     Kildegårdsvej 184 
  1. maj   2010  Inge Longgaard Knudsen,  
     Fridasholmvej 10 



 

 

Gudstjenester i Seden og Aasum 

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

Maj    Seden   Aasum  
 

Søndag den 23.  kl.  9.00  kl. 10.30 
Pinsedag   NHE  NHE 
 
Mandag den 24.  kl. 10.30  Kirkebil 
2. Pinsedag  NHE   til Seden 
 
Søndag den 30.  kl.  9.00  kl. 10.30 
Trinitatis søndag   MLH  MLH 
 
 Juni     
 
Søndag den 6.  kl. 10.30  kl.  9,00 
1.s.e.trin.   NHE   NHE 
    Kirkekaffe 
 

Søndag den 13.  kl. 14.00  Kirkebil 
2.s.e.trin.   Gospelkoncert til Seden 
    NHE  
 
Søndag den 20.  kl.  9.30  kl. 11.00 
3.s.e.trin.   NHE   NHE  
         
  
Søndag den 27.  kl. 10.30  kl.  9.00 
4.s.e.trin.   MLH  MLH 
 
Onsdag den 30.  Kl. 19.00   
    NHE 



 

 

Gudstjenester i Seden og Aasum 

NHE Nils Holger Ellekilde           MLH Maria-Louize Helbo  

Juli    Seden   Aasum  
 
Søndag den 4.  Kirkebil  kl. 10.30 
5.s.e.trin.   til Aasum  NHE 
 
Søndag den 11.  kl. 10.30  KL.  9.00 
6.s.e.trin.   MLH  MLH  
 
Søndag den 18.  kl.  9.00  kl. 10.30 
7.s.e.trin.   NHE   NHE 
  
Søndag den 25.  kl. 10.30  Kirkebil 
8.s.e.trin.   NHE   til Seden 
  
 August 
 
Søndag den 1.  kl.  9.00  kl. 10.30 
9.s.e.trin.   MLH  MLH 
  
Søndag den 8.  Kirkebil  kl.  9.00 
10.s.e.trin.   til Aasum  MLH 
  
Søndag den 15.  kl. 9.00  kl. 10.30 
11.s.e.trin.   MLH  MLH 
 
Søndag den 22.  kl. 10.30  kl.  9.00 
12.s.e.trin.   NHE   NHE 
 
Søndag den 29.  kl.  9.00  kl. 10.30 
13.s.e.trin.   MLH  MLH 



 

 

Åsumbogen er godt i gang! 
 

 Tekst: Ina Lykke Schmidt 
 

 Tak til de fremmødte til idéaftenen på Rytterskolen den 15. april. 
Jeg synes, vi havde en rigtig god og udbytterig aften. 
 Til jer, der ikke mødte op, vil jeg her fortælle lidt om aftenen, 
det vi talte om, og de idéer, der blev præsenteret, til hvordan man 
kan komme godt i gang med at skrive. 
 Oplæggene blev holdt af Nils Holger Ellekilde, Thomas J.R. 
Marthinsen og af mig. Nils fortalte om de jagtbøger, han har skre-
vet, løftede sløret for sit eget bidrag til bogen, og gav nogle gode råd 
omkring skrivningen. Her vil jeg primært gengive den afdeling, Tho-
mas og jeg stod for.  
 

 Baggrunden for projektet  
Menighedsrådet indkaldte sidste forår til en idéaften, der handlede 
om, hvordan vi kunne bruge kirken i fremtiden. Vi foreslog, at vi 
skulle lave denne bog, med ønske om at styrke vores fællesskab og 
kendskab til hinanden her i Åsum, og få noget der både er sjovt og 
også meningsfuldt at samles om. Og som måske udefrakommende 
kunne have interesse i. Det er altså kirken, der har muliggjort dette 
projekt.  
 

 Bogen kommer til at bestå af tekster som Åsumbeboere i alle al-
dre har skrevet. Genren er valgfri. Det er ikke vigtigt, at man er god 
til at skrive. Det vigtigste er, at så mange af os som muligt skriver. 
 Oplægget, der skal inspirere jer til at komme i gang, er: Hvad er 
dit Åsum? I sidste Sogneblad, og på den flyer, du har modtaget i 
postkassen, står der mere om det. 
 
 Den færdige bog kommer til at indeholde alle de bidrag, vi har 
modtaget. Vi i redaktionen vil skrive et forord, hvor vi præsenterer 
idéen. Nils Holger Ellekilde har sagt ja til at skrive en indledning, 
der præsenterer Åsum sogn mere generelt, og Maria-Louize Helbo 
har sagt ja til at skrive et efterord, der peger lidt fremad. Ud over det 
skriver præsterne også personlige bidrag. 



 

 

 Vi i redaktionen vil så læse korrektur på og organisere de bi-
drag, vi modtager, og lave et flot layout. Når det redaktionelle arbej-
de er færdigt, vil bogen blive trykt i en god kvalitet.  
 

 Hvordan kommer man så i gang med at skrive? Uanset om 
man er vant til at skrive, eller gør det meget sjældent, føles det næ-
sten altid som at skulle over en hurdle at få begyndt. Det kan da væ-
re godt med lidt inspiration til at komme i gang, og det kan man 
hente mange steder.  
 

 Brug et billede!  
Man kan f.eks. gå ud i Åsum eller rundt i sin egen have og tage nog-
le fotografier, eller man kan bruge et fotografi, man allerede har, 
eventuelt et maleri eller en tegning  
  Så kan man se på billedet og skrive lidt om, f.eks. hvad det fo-
restiller og hvilke tanker, det sætter i gang. Hvis man har taget et bil-
lede af en ko, der står i det dejlige grønne græs nede i engen, kan 
man skrive:  ”Jeg sidder her i græsset og ser ud på køerne, jeg skal 
skrive om mit Åsum og har egentligt lyst til at skrive om køerne, 
som jeg altid stopper op og betragter, når jeg går forbi…”. 
 

 Man skal huske på, at det er en god idé, bare at få startet med at 
skrive, så kan man altid skære starten fra senere, når man er kommet 
godt i gang med sin historie.   
 

 Brug et stykke musik! 
Man kan også lade sig inspirere af musik, når man skriver. Hvis man 
har et musikstykke, der minder én om stemningen i Åsum, eller en 
sang, der minder én om den oplevelse, man gerne vil skrive om, så 
kan man sætte det på og skrive til det.  
 

Brug en andens tekst! 
Man kan også tage udgangspunkt i en tekst, en anden har skrevet. 
Man kan f.eks bladre op et sted i Åsum Sogneblad, hvor der står 
noget, man har en mening om. Det kan også være, man har lyst til at 
skrive et svar til en historisk artikel om Åsum. Eller uddybe noget, 
der står i én af årbøgerne.  



 

 

 Brug samtale! 
Så kan man også sætte sig ned med sin nabo eller et familiemedlem 
og tage en snak om, hvad Åsum er for én, og tage nogle stikord un-
dervejs. Eller man kan lade som om, man interviewer sig selv om det 
emne, man har valgt. Eventuelt kan man fortælle og optage sig selv. 
Mange er gode til at fortælle en historie mundtligt; dette kan sagtens 
omformes til tekst. Det mundtlige udtryk er tit meget levende.   
 

 Brug automatskrift! 
Man kan også lave automatskrift, som det kaldes. Hvor man sætter 
sig ned med et stykke papir og sætter uret på alt fra fem til femten 
minutter, stiller sig selv fx spørgsmålet: ”Hvad er mit Åsum?”, trykker 
blyanten mod papiret, og så må man ikke holde den stille eller løfte 
den, før tiden er udløbet. Det betyder, at man højst sandsynligt kom-
mer til at skrive en masse vrøvl, så som: ”Jeg ved ikke hvad jeg skal 
skrive, jeg aner det virkelig ikke, åh bare jeg ikke var gået i gang med 
denne åndssvage øvelse, jeg aner jo ikke, hvad mit Åsum er, og jeg 
skulle også have luftet hunden, i det mindste bare nede i skoven, ja, 
skoven, jeg er så glad for den lille trekantede skov i Åsum, når det er 
forår, og bøgetræerne springer ud og…”, og så er man pludselig i 
gang med nogle gode idéer.  
 Et alternativ er den gode gammeldags brainstorm, eller frie as-
sociationer, hvor det bare handler om hurtigst muligt at skrive sine 
idéer og tanker ned, evt. i stikordsform, uden at man nødvendigvis 
skal skrive uafbrudt.  
 

Denne øvelse prøvede vi til idéaftenen, hvor der blev delt papir og 
kuglepenne ud, og de fleste fik fyldt papiret med tanker. Som Nils 
sagde: Det er effektivt, når man bliver tvunget til at skrive! 
 Bagefter fik alle et par minutter til at understrege det bedste på 
papiret. Der kom mange gode idéer på banen. Blandt andet fik vi 
vendt, hvilken skønhedsplet Åsum er naturmæssigt, og også den gam-
le historie om, at det kan være svært at komme til Åsum som tilflytter. 
Vi fik også talt om, hvad man rent etisk kan tillade sig at skrive: Hvad 
hvis man er bange for, at det man skriver skaber splid, skal man så 
hellere holde mund?  



 

 

 Nogen mente ja, andre mente, at det kan være forløsende, at sand-
heden kommer frem. Alle var enige om, at det her ikke handler om 
at hænge andre ud, men at fortælle åbent, som man selv oplever det.
 Det er jo sådan, at det man siger, aldrig er almengyldigt, men 
altid kommer fra én selv. Og dette skaber jo både en frihed, og er 
det spændende ved det her projekt, hvis du spørger mig: Hvem er 
de mennesker, jeg bor her i landsbyen sammen med? Det er den en-
keltes historie, den enkeltes blik på denne by, den enkeltes måde at 
fremstille dette blik på, der er det interessante.     
 Derfor er det heller ikke vigtigt, at man er dygtig til at skrive. 
„Hver fugl synger med sit næb” er projektets motto! Vi skal have så 
mange med som muligt. Og de fleste kan jo skrive, og skriver sik-
kert bedre, end de selv tror, når det kommer til stykket. Der var i 
hvert fald én til mødet, der var knaldgod til at fortælle, men ikke 
mente at kunne skrive; men der er altså ikke langt mellem de to ting, 
i hvert fald ikke i dette projekt.  

 Det handler bare om at komme i gang. Alle de metoder, der 
blev gennemgået til idéaftenen, var induktive; dvs. man skriver sig 
frem til det, man gerne vil sige. Metoderne kan med fordel bruges 
under hele processen. Det handler bare om at få skrevet en masse. 
Det er altid lettere at stryge og rette til og skrive over og ændre 100 
gange, hvis man kan se sort på hvidt, hvad man sådan ca. ønsker at 
sige. Så mit råd er: Bare skriv, det skal ikke være så perfekt, og slet 
ikke fra starten.  

 En anden ting der muligvis kan begrænse én, når man sidder 
der og skriver sit bidrag, kan være følelsen af, at det er mærkeligt at 
sidde og skrive om sig selv, sit eget Åsum. En ældre Åsumbeboer for-
talte mig, at hun følte sig selvcentreret, når hun skrev, og at det hav-
de hun det ikke så godt med. Men hun var også vokset op i en tid, 
hvor man ikke sagde noget med mindre, man var blevet spurgt. In-
gen kommer vel heller ud over at tænke: hvem er dette dog interes-
sant for? Hvem tror jeg, jeg er, der sidder og skriver om mig og mit?  



 

 

Men det håber jeg, vi kan overvinde, for dette projekt handler om 
dit og mit Åsum og ingen andres. Det er også det, der kommer til at 
adskille denne bog fra det, der tidligere er skrevet om Åsum.  

 Der er intet krav om objektivitet, og det er ikke din nabos hi-
storie, du skal fortælle. Skriver du alligevel om din nabo, så er det fra 
dit personlige perspektiv, det er din oplevelse, verden set fra dit 
sted, og derfor stadig din historie. Når alle disse personlige fortællin-
ger bliver sammensat, så bliver det jo en bog om alle os i Åsum.     

Opmunter og påmind gerne dine naboer og dem, du møder på 
gader og stræder her i Åsum, til at deltage. For jo flere, der er med, 
jo bedre en bog får vi lavet.  
Fortæl også gerne hurtigst muligt pr. mail: bogudvalget@gmail.com 
eller pr. telefon: 22868076, om du har lyst til at levere et bidrag.  
 

 Og så en sidste lille ting, jeg synes er værd at tænke på, når man 
skal motivere sig til at skrive et bidrag til Åsumbogen: Jeg mødte 
Aase nede ved hendes hvide hus på hjørnet af skoven ved 
’rundkørslen’. Hun gik og ordnede haven. Jeg standsede og gav hen-
de en reklameflyer for idéaftenen, og spurgte om hun skulle være 
med til at skrive i bogen? Det vidste hun ikke helt, det var jo egent-
lig hendes mand, der var interessant, sagde hun, det var ham, der 
havde haft smedien, så egentlig skulle han jo have været der til at 
fortælle historien og ikke hende. Ja, sagde jeg, det kan jeg godt se, 
men nu hvor han er borte, er du jo den eneste, der kan fortælle den 
historie.    Dette slog mig som noget vigtigt, jeg ikke 
havde tænkt på, på den måde før: Vi, der er her nu, er de eneste, der 
kan fortælle vores historier, eller vores kæres historier, vores huses, 
vores landsbys historier. Og den historie vi kan fortælle præcis den 
dag, på det tidspunkt, vi sætter os ned og skriver den, kan vi aldrig 
fortælle på samme måde om to år eller ti eller tyve år, for der er vi et 
andet sted. Så lad os lave et øjebliksbillede af Åsum, og af de tanker 
og historier, der florerer her i Åsum i år 2010. Lad os skrive et styk-
ke unikt lokalhistorie sammen. 



 

 

Seden og Aasum Kirkekor fejrede i januar 10 års jubilæum. Som 
organist ved Seden og Aasum kirker har jeg flere gange været på 
kursus på Løgumkloster Kirkemusikskole. På disse kurser har jeg 
fået en hel del noder til kor, som kan bruges i gudstjenesten. Jeg 
syntes det kunne være interessant at oprette et slags sognekor, som 
kunne deltage i kirkerne ved højmessen og andre festlige begiven-
heder en gang imellem 
Der var god tilslutning den første øveaften. Koret blev et ligestem-
mig kor, fordelt på sopran og alt stemmer. I de 10 år koret har ek-
sisteret, har vi deltaget i mange højmesser i Seden og Aasum kir-
ker. Koret har også et mere verdslig repertoire. Vi har sunget på 
plejehjem og andre steder.  
I Aasum er vi så heldige, at vi har en musiker kgl. kapelmusikus 
Knud Aage Larsen. Knud Aage har mange gange været med til at 
akkompagnere koret med sit fremragende spil på sin bratsch. Det 
har givet korets solosange og fællessangen i kirken et mægtigt flot 
løft. Knud Aage er også flink til at deltage i vores øveaftner, og 
med sine små bemærkninger til det, vi øver, er han med til at højne 
korets standard.  
Koret har været meget stabilt igennem årene, der har ikke været 
meget udskiftninger af kormedlemmerne, men vi vil gerne have 
flere korsangere. Synger du alt, eller er du sopran, er du velkom-
men. Korsæsonen slutter her i maj måned. Vi begynder igen den 
sidste mandag i august. Koret øver hver mandag i Rytterskolen ved 
Aasum Kirke Kl. 19. – 20.30. 
 
 Organist Hans Brehm  

Seden og Aasum Kirkekor  



 

 

Sogneaften i Aasum 

Den næste sogneaften foregår ikke i Rytterskolen, men er flyttet til 
 

 Rågelund Efterskole. 
 

Efterskolens skoleleder Anders Bøtker har inviteret os til at kom-
me og se skolen og dens omgivelser.  
Det bliver  

onsdag d. 8. september 2010 kl. 19.00. 
 

Vi vil få fortalt om skolen, som den fungerer i dag som en moder-
ne skole for unge læsesvage elever.  
Skolen er vært ved en kop kaffe. 
Tilmelding gerne senest mandag d. 6. september til Hanne Lind-
Thomsen  66102673. 



 

 

Arrangement i Seden 

Familien Danmarks hverdag - sat på humoristisk spids 
 
Seden Menighedsråd inviterer til foredrag med socialpædagog, 
familievejleder og foredragsholder Lola Jensen (kendt fra bl.a. 
TV3 programmet ”Hjælp vi har børn”) 
Onsdag 18. august 2010 kl. 19:00-21:00 i konfirmandstuen.  
Arrangementet er gratis.  
 Lola Jensen har en bred erfaring med det, der rører sig i 
"familien Danmark" netop nu. Alle forældre vil jo deres børn det 
bedste. Det er bare ikke altid, at mål og handling kommer til at 
stemme overens. Måske fordi usikkerhed, dårlig samvittighed, 
manglende selvtillid, stress osv. overhaler de gode intentioner. 
 
Lola vil bl.a. komme ind på: 

Parforholdets positive 
(u)muligheder  --   efter ankomst 
af ønskebarnet. 
Trivsel i familien Danmark /foræl-
dreroller i dag – job, børn.  
 
Få det hele til at hænge sammen.  
 
Er forældrerollen år 2010 sikret? – 
Hvordan ”overlever” man foræl-
drerollen?  
Hvem bestemmer hjemme hos jer? 
  
Model til at turde sætte omsorgs-
fulde rammer og give værdisætning 
til børn.  



 

 

Har du hørt! 

FERNISERING  
 

 ONSDAG   D. 16. JUNI 2010 
KL. 16.30 - 17.30 

PÅ 
 

 GALLERI BÆKSKOV 

VÆVERSTÆDE 5 
 

 10 børn og unge fra Aasum har hver onsdag her i foråret udfoldet 
deres  kreative evner på Galleri Bækskov.  
Deres arbejder fremvise på ferniseringen. 

 ALLE ER VELKOMNE 

Arbejde  - 
 
og  
glæde 
ved  
egne 
skabende  
evner 

at der er: 



 

 

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

 

 ÅSUM BYGADE 13 • 5240 ODENSE NØ 

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

 
Tlf.   66 10 17 38    Mobil 40 27 45 08 

        MURERMESTER 

    Hardy Clausen 
Eftf. ApS 

         
Engtoften 30 

5320 Agedrup 

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

     www.marslev-vvs.dk 

Ryttervejen 19 
2540 Odense 

NØ 

          www.havnensgourmet.dk 



 

 

Aktivitetskalender for Aasum Sogn 

Juni 
 

  3. -   6. torsdag 16-18 Lokalhistorisk Arkiv åbent 
  6.  -  6. søndag   9.00  Gudstjeneste NHE 
    14.00  Udflugt, Lokalhistorisk Arkiv, til 
      Gartnervænget Øst 
 13.  - 6. søndag 14.00  Kirkebil til Seden - Gospelkoncert 
 16.  - 6. onsdag 16.30-17.30 Fernisering på galleri Bækskov 
 20.  - 6. søndag 11.00  Gudstjeneste NHE 
 23.  - 6.  onsdag 18.30  Sankthansaften 
 27.  - 6. søndag   9.00  Gudstjeneste MLH 
 

Juli 
 
  1.  - 7. torsdag 16-18 Lokalhistorisk Arkiv åbent 
  4.  - 7.  søndag 10.30  Gudstjeneste NHE 
 11.  - 7. søndag   9.00  Gudstjeneste MLH 
 18.  - 7. søndag 10.30  Gudstjeneste NHE 
 25.  -7.  søndag 10.30  Kirkebil til Seden 



 

 

Aktivitetskalender for Aasum Sogn 

Alle arrangementer er omtalt andetsteds i bladet 
 
 
 
 

 Ta’ ud    og   hæng op 
 
 

Idrætsforeningens aktiviteter er nævnt side 34 

 

August 
 
  1.  - 8. søndag 10.30  Gudstjeneste MLH 
  5.  - 8. torsdag 16-18 Lokalhistorisk Arkiv åbent 
  8.  - 8. søndag   9.00  Gudstjeneste MLH 
 14.  - 8. lørdag 13.00  Petanqueturnering 
 15.  - 8. søndag 10.30  Gudstjeneste MLH 
 22.  - 8. søndag   9.00  Gudstjeneste NHE 
 29.  - 8. søndag 10.30  Gudstjeneste MLH 



 

 

 

OKSEKØD SÆLGES 

 
Oksekød i halve eller kvarte dyr, 
slagtet og udskåret efter eget øn-

ske 
Nærmere oplysninger 

Tlf. 66 10 21 11 
Hanne & Viggo Føns 



 

 

v/ Preben V. Christensen 

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

EL-FIRMAET 
KAY CHRISTENSEN 

WWW.raagelund.dk/viva 

26 877 877 

 

Alt indenfor: 
VAND • VARME • SANITET 

V/ Peter Henriksen 
Windelsvej 61 • 5000 Odense C 

66 10 72 78   •   22 17 72 78    Virksomheds/Flytning 



 

 

Sankthansaften 
 

Onsdag d. 23.06.2010. 
 

Aasum Sogns Beboerforening indbyder igen i år til vores traditions-
rige Sankthansaften i Rytterskolens have.  
 
Beboerforening sætter telte/bord/stole op, og den store grill er 
tændt.  
Programmet for aftenen er følgende: 
  
Kl. 18.30:  Fællesspisning i Rytterskolens have. 
   Medbring kød eller andet til grillen, samt bestik og  
   grillredskaber. 
  Beboerforening laver igen i år salatbar og flutes. 
 
Kl. 20.45: Båltale og sang på Engen. 
   Bålet med den altid flotte heks tændes, vi synger  
  og hører årets båltale af Rasmus Skovmand. 
 
Efter arrangementet på Engen er der kaffe og småkager til ALLE i 
Rytterskolens have. 
 
Pris for spisning:   Voksne: 30,-kr. og Børn 10,-kr. 
 
 Der er salg af øl/vand/vin. 
  

 Alle er Velkomne - 
også venner og familie. 



 

 

NYT  FRA TRAFIKUDVALGET. 
v/ Poul Poulsen 

Lidt om skraldda-
gen i Aasum. 
 
De 15 der var mødt 
op samlede ca. 250 kg 
affald, der iblandt var 
der ca. 1000 soda-
vand/øldåser og 5 
cykler samt diverse 
bilreservedele. 

Anlæggelse af cykelsti 
Odense Kommune  har meddelt, at der frigives 5.000.000 kr. i 
2010 til anlæggelse af stiforbindelse mellem Aasum og Seden Syd. 
Kommunen har udspillet med hensyn til at informere de berørte 
grundejere. Det er mindst 30 års anstrengelser, der nu ser ud til at 
bære frugt, så mon ikke vi finder en god måde at fejre åbningen af 
cykelstien på 
 
Busforbindelser. 
Kerteminde og Odense  kommuner har besluttet at betale lidt eks-
tra til FYNBUS, og det betyder, at rute 885 fortsætter. For at vise 
dens eksistensberettigelse bør vi bruge den så meget som muligt. 
 
Beboerforeningen har foreslået FYNBUS, Odense Bytrafik og råd-
mand Jan Boye, at en af de mange bybusser, der kører til Seden 
bliver omlagt, så den betjener Aasum, Utzons Alle og H.C. Ander-
sen Skoven på vejen til og fra centrum. Vi har ikke fået noget svar. 



 

 

Aasum Sogns Beboerforening afholdt generalforsamling ons-
dag d. 17. marts 2010 med et jævnt fremmøde. 
 
Referat af generalforsamlingen og formandens beretning, samt be-
retning fra Trafikudvalget og Lokalhistorisk Arkiv kan læses på 
www.aasumby.dk under Beboerforeningen.  
Hvis nogen ikke har mulighed for at komme ind på vores hjemme-
side, kan I kontakte Bente B. Knudsen tlf.: 22 56 44 51 og få til-
sendt et referat. 
 
Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig således: 
 
Formand: Helle Troelsen, Ryttervejen 7. Tlf.: 66. 172 416 
Næstformand: Poul Poulsen 
Sekretær og presseansvarlig: Bente B. Knudsen 
Kasserer: Poul Poulsen 
Aktivitetsudvalg: Lene Uglebjerg og Dorte S. Jeppesen 
Trafikudvalg: Dorte S. Jeppesen og Poul Poulsen 
 

Kontingent uændret:  
150,- kr. for enkelt personer,   100,- kr. for pensionister 
 Nyt girokort vil blive omdelt. 
 

Markedsdag. 
Reserver allerede nu dagen til vores årlige markedsdag,  
som er d. 25. september. 
Kun fantasien sætter grænser for, hvad du/I kan komme med til en 
bod. 
Mere omtale i næste nr. af sognebladet. 
 

 Husk - Husk - Husk. 
 Husk at kigge og benytte vores hjemmeside.  www.aasumby.dk 
 

 Har du/I et arrangement eller andet, som har interesse for hele by-
en, så send det til vores webmaster: Kenlyndrup@hotmail.com. 



 

 

 PETANQUETURNERING 
 

 ” Aasum Open ” 
 

 Lørdag d. 14. august kl. 
13.00. 

 
  Reserver dagen til den årlige petanqueturnering . 

 
 Indskrivningen begynder kl. 13.00.  

Turneringen starter kl. 13.30. 
 

 Alle kan spille med – børn og unge – voksne og gamle – kvin-
der og mænd – men ikke mindst øvede som uøvede.  

 
 Voksne betaler 25,- kr. og børn deltager gratis. 

 
 Dagen afsluttes med fællesspisning  

af medbragt mad kl. ca. 17.30.  
Beboerforening sætter telte og grill op! 

 
 Der er mulighed for at købe vand, øl og vin  

ved hele arrangementet.  
 

 VEL MØDT- 
 

 til alle på petanquebanen i Inger og Hjalmars have. 



 

 

Lokalhistorisk Arkiv 

Udflugt til Gartnervænget Øst 
 
  

Søndag den 6. juni 2010 kl. 14.00 – 17.00 
 

Vi mødes længst ude mod øst i Gartnervænget Øst ved brødrene 
Bredskov, som vil fortælle om deres start og virke i 50 år i Gartner-
vænget. 
 
Derfra går turen til Annette og Jan Knudsens gartneri ved Ring 3. 
Her får vi kaffe og mere fortælling om livet i Gartnervænget igen-
nem 50 år.  
Jan Knudsen stiller op med hest og vogn til kørsel. 
 
Alle er velkomne. 
 

Aasum Sogns Lokalhistoriske Arkiv. 

Gartnervænget set fra øst    (gammelt foto) 



 

 

Forsamlingshuset 
 

 Foranlediget af salget af Aasum Forsamlingshus og den ende-
lige afslutning på en epoke i sognets historie bringer vi denne 
artikel, som tidligere har været trykt i Fyns Tidende. Artiklen 
er skrevet af lokalhistoriker, gårdejer Svend Frederiksen, 
”Lundsgård” Aasum. 

 
 Et ”venstrehus” – Åsum Forsamlingshus. 
 
 Åsum Skytteforening, der udelukkende var rekrutteret af vaskeægte 
venstrefolk. Var årsag til bygningen af det første Åsum Forsamlings-
hus. Skytterne, der om sommeren havde skudt på skydebanen med 
de fra staten udlånte rifler – som sammen havde marcheret, exerce-
ret og lavet gymnastik, savnede et sted, hvor de kunne samles om 
vinteren for at pleje det om sommeren udviklede kammeratskab. 
Derfor stiftede skytteforeningens bestyrelse i efteråret 1871 en for-
ening, ”Åsum Sangforening”, hvis formål var” at nære sansen for 
åndeligt liv ved modersmålets brug i sang og tale.” 
Den viste, at den opfyldte et savn. En lille trofast kreds mødtes gen-
nem mange år hver lørdag aften til fællessang og oplæsning. De før-
ste 8 år holdt foreningen til i skolestuen. Det var et nogenlunde stort 
lokale, der var kakkelovn, men lys var der ikke. Det sørgede pigerne 
for. Hver pige havde et tællelys med, som blev stukket i skolebordets 
blækhus. De mange lys gav en egen stemning i skolestuen – en glans, 
som mødedeltagerne mange år efter mindedes med en varmende 
glæde lig den, hvormed Napoleon på St. Helena mindedes solen på 
Austerlitz. 
Forfatteren Anton Nielsen, Vester Skerninge kom ofte – talte og læ-
ste op. Hans lille aftensang: ”Ved solbjergslag” blev kredsens kæreste 
sang. Havde det været nu om dage, ville man have sagt, at det var 
dens kendingsmelodi.  



 

 

To studiekammerater – senere kendt som provst Vilhelm Han-
sen, Mors, og provst Alfred Hey, Almind, havde her deres debut 
som folkelige talere. Også Holger Begtrup, der på den tid var 
huslærer på Højstrupgård, trådte talermæssigt sine børnesko her. 
Han holdt en række foredrag om angelsakserne på grundlag af 
Bedas kirkehistorie. Mange år dvælede de gamle med et smil ved 
den kendsgerning, at den senere mestertaler i starten var så højst 
ubehjælpsom. 
 Men havde den lille kreds det hyggeligt inden døre, så var der 
andre udenfor, der skumlede og søgte at fortrædige foreningen. 
Der var på dette tidspunkt opstået stor spænding i sognet mellem 
Højre og Venstre. Det var udelukkende de sidste, der samledes i 
sangforeningen. Det kunne aldrig falde en højremand ind at sætte 
sine ben inden for de døre, hvor sangforeningen havde til huse. 
Og med rette eller ej, så var det den almindelige mening blandt 
venstremænd, at højre gjorde, hvad de kunne, for at drille sang-
foreningen. En af de første vintre i skolen var der en urostifter på 
spil.  
En lammehale hang i en snor neden på hans jakke. Med en snor 
over skulderen kunne den efter behag hæves og sænkes til forly-
stelse for dem, der sad bagved. Der var ingen, der lo. 
Da tilhørerne kom ud efter foredraget, sagde Niels Larsen – en 
helt igennem reel og fredsommelig karl - til urostifteren: ”Hvis 
du begynder på de kunster tiere, Rasmus, så får du tærsk ”! Han 
kom ikke mere. 
 
 Men uroen var ikke ovre med den episode. En aften, da den se-
nere provst Hey stod og talte om Heimskringla, blev der med et 
slået en nævestor flintesten gennem en rude. Den ramte ikke fo-
redragsholderen, hvad vist var tilsigtet, men endte i væggen bag 
ham. Alle var målløse. Først alt for sent blev der gjort anstalt til 
at forfølge overfaldsmanden. Han var sporløst forsvundet.  



 

 

Var det en af Højres folk? Eller en, de havde lejet? Spørgsmålet er 
aldrig blevet besvaret, og måske er det ganske uberettiget at stille 
det? 
Men at der var en gruppe uden for kredsen i skolestuen, der så med 
alt andet end blide øjne på den sfærd, blev med al ønskelig tydelig-
hed dokumenteret af en klage til Odense amtsråd 3. novb. 1872, un-
derskrevet af 18 i sognet bosiddende mænd. De ankede over, at der 
ved disse møder ”taltes for friskoler og frimenigheder”, og der hæv-
dedes, ”at skoleloven af 1814 havde været folket til mere skade end 
gavn.” Endvidere, at skolebordene tilsvinedes af de medbragte lys”, 
samt ”at inventaret led overlast, f.eks. var brændekasselåget trådt i 
stykker.” 
Der blev afgivet adskillige erklæringer i sagen. Pastor Lintrup skrev 
19. novb. 1872, at han havde overværet et af møderne, hvor forfat-
teren Anton Nielsen læste op. Der var absolut intet revolutioneren-
de i den lille historie: ”En familie” fra hans egen almanak. Skole-
kommissionen, sogneråd og provst var ganske på linie med præsten 
– ingen kunne se noget urigtigt i forholdet. 
Amtsrådets kendelse kom først 6. marts 1873, og den overlod gan-
ske afgørelsen til sognerådet, men henstillede dog, at der ikke toges 
beslutninger, der kunne vække splid i sognet. Sangforeningen fik lov 
at fortsætte. 
Nu var forholdene sådan, at forsamlingshustanken begyndte at spø-
ge. I Ryslinge havde de bygget øvelseshus 1871, i Ferritslev 1872. 
Kunne ikke også Åsum? 
Modstanderne fik hurtigt fært af, at der var noget i gære. ”Nu skal 
der nok bygges en mormonkirke omme i skægsnedkerens have”, 
sagde den gamle hjulmandskone til en flok skolebørn. 
Mormonkirke – det var hån og spot, og skægsnedker, det var heller 
ikke rosende ment. Alle  Venstre- og højskolefolk havde anlagt fuld-
skæg for at dokumentere, at de var i modsætning til de glatragede og 
bakkenbartprydede Højremænd. I Fraugde talte man om 
”Skægmændene i Åsum d.v.s. Venstremændene. 



 

 

Det gik nu ikke særligt hurtigt med ”Mormonkirken”, men i slutnin-
gen af halvfjerdserne blev det dog alvor. Murer Hans Hansen gav 
tilladelse til, at der måtte bygges til hans husgavl. En indsamling i 
kredsen gav 436 kr. – samt langhalm til taget. Hele byggeriet stod i 
736 kr. De 300 skaffedes ved lån. 
18. oktober 1879 indviedes det ny forsamlingshus med pastor 
Strøm, Marslev, som taler. Starten fik en noget dyster baggrund. 
Den gårdmand som stærkest havde ivret imod forsamlingshusbyg-
geriet, gik i harme hen og hængte sig. Der er nok noget stedsegyldigt 
i Dagfin Bondes replik i Henrik Ibsens ”Kongsemnerne”: ” Vil 
Haakon Haakonsen i Norge frem, da går det over Skule Baardsøns 
lig!” Sådan er vilkårene evigt for nyt og gammelt. 

Selv med det ny forsamlingshus var muligheden for gymnastik me-
get ringe. Forsamlingshuset var med sine 10 gange 15 alen gulvareal 
ikke en gang så stor som ”Salen ” i de omkring 1850 byggede stue-
huse, der var 12 gange 15 alen. Skytterne måtte vedblive med fri-
luftsgymnastikken. 
 
Beretningen fortsættes i senere nummer af Sognebladet 

Det oprin-
delig for-
samlingshus 
er fra døren 
og hen til 
den grund-
murede 
bygning 



 

 

Referat af formandens beretning: 
I efteråret holdt vi vort årlige møde med Park og Vej afdelingen 
fra Odense Kommune, Jørn Edgar, hvor vi gennemgik de grønne 
områder.  
I trekanten ved Slagenvej er egene i vækst og ved busholdepladsen 
vil busskuret blive fjernet eller renoveret efter nærmere aftale med 
busselskabet. Der vil blive ryddet op og plantes på arealerne. De 
store bøge ved Aases garage holdes der øje med. De er delt langt 
ned.  
I Det gamle Bysstævne giver Hans Jørgen Nielsen  en gang lindolie 
til skulpturbænken/sneglene. Tak for det. Ved Bystævnet udskiftes 
et træ, og så roste vi Jørn Edgar for den nye allé ved Rytterskolen 
ligesom menighedsrådet havde skrevet til stadsgartneren.  
Vandpytten foran postkassen vil forsvinde til sommer, når en bro-
lægger har været i gang. 
Anlægget over for kirken vil blive grundig gennemarbejdet, og der 
tænkes på om gelænderne over broerne kan udskiftes. 
Aasumgaards Allé tager sig flot ud. Bøgene er beskåret, og nye bø-
ge skal gro op. 
Dertil kommer at poplerne mellem Aasum og Rågelund i år er ble-
vet stynet. 
Aasum Sogneblad; tak for et godt blad; brug det så vedbliver at 
være interessant. 
Aasum Sogns hjemmeside; jeg har lagt oplysninger om Bylauget 
der; brug den; først da blive den interessant. 
Til Beboerforeningen og Lokalhistorisk Arkiv i Aasum har vi lavet 
støtteerklæringer for ansøgninger til forstadspuljen til deres aktivi-
teter. 

Aasum Bylaug  
afholdt generalforsamling  
hos Havnens Gourmet  
den 28/1-10.  
Der var et fremmøde på  
34 deltagere. 



 

 

I byen er der som sædvanlig sket forskellige forandringer: 
Kaj Theilmann, Slagenvej 4 har bygget stor ny bygning, flot tilpasset 
det bestående. Mangler blot havemæssige tilpasninger. Gården, 
Staupudevej 22 må rive de 3 udlænger ned. Spændende at se. Kar-
sten Schmidt, Staupudevej 18 har på sin gårdspladsen fældet det sto-
re asketræ, et af byens største. Per Schack har ryddet op mellem 
Krogsgård og Brydeland og fjernet hegn. Det bliver spændende at 
se resultatet af renoveringen. I Hjulmandsstræde er Knud Erik Møl-
legård i gang med at bygge et nyt stort hus. Spændende at se det fær-
dig.  
Tommestokfabrikken er ved at blive sat i stand efter branden, tårnet 
er væltet sammen med en del af bygningerne, renovering af resten er 
i fuld gang. Stuehuset er færdig. (red. og nye beboere flyttet ind). 
Brejngårds hovedbygning er sat flot i stand, nye vinduer har pyntet 
enormt; spændende at se resultatet af resten af projektet. 
Erik Jensen er flyttet ind i sit nye hus, en meget smuk ejendom. 
Utzons Allé er ved at blive bebygget. I 5 huse er ejerne flyttet ind. 
Gadelyset der virker voldsomt, når vi tænker på hvor meget vi har 
ønsket belysning på skolevejen til Seden herunder cykelsti. 
Aasum beholdt sit valgsted. Det kvitterede vi for ved at have den 
næsthøjeste stemmeprocent på 78,05 af 360 vælgere. Odenses gen-
nemsnit var 64,74. 
Vi glæder os over byens store aktivitet. 
Beretningen blev godkendt 
Regnskabet godkendt med underskud på 2832,36 kr og formue på 
108870,38 kr. 
Bestyrelsen kom til at bestå af Mogens Burmølle (oldermand), Hans 
Jørgen Nielsen (næstformand), Jan Knudsen, Søren Carlsen og ny-
valgt Glen Nielsen, idet Erik Jensen ikke ønskede genvalg. Som re-
visorer fortsatte Harald Jensen og Martin Bergholdt Nielsen. 
Efter generalforsamlingen var der gule ærter og pandekager med is 
og som sædvanlig hyggeligt samvær. 



 

 

Gudmund Schack-pokalen for året 2009 
blev i år overrakt til fodboldspilleren Niels 
Buch for hans gode sportsånd igennem 
årene. Han har været aktiv i klubben siden 
1986. 
Mogens Burmølle kunne i år fjer 25 års 
jubilæum som medlem af bestyrelsen; 22 
år som kasserer for klubben. Han har pas-
set denne post med stor dygtighed. Han 
blev hædret af Fyns Boldspil Unions næst-
formand Bjarne Christensen som overrak-
te ham FBU´s sølvnål. 

Aasum Idrætsforening 

Kurth Eriksen er nu passiv medlem, men trofast tilskuer til alle 
kampe på sportspladsen. Han har tidligere været aktiv håndboldspil-
ler, været i bestyrelsen og en god sponsor. 
        Til lykke til alle. 

Aasum Idrætsforening har på den årli-
ge generalforsamling uddelt forskellige  
hædersbeviser. 

Som æresmedlemmer blev udnævnt: 
Bent E. Hansen for hans trofasthed igen-
nem 41 år som aktiv medlem. 
Børge Olsen for 35 år som aktiv fodbold-
spiller 
Jytte Storm for sin indsats som dygtig 
gymnastikleder igennem 33 år og stadig 
leder af motionsholdet for damer. 



 

 

Aasum Idrætsforening 

Pokalkamp tirsdag d. 4. maj kl. 18.30. 
   Aasum serie 3  -  Tårup serie 1. 
. 
Turneringskampe: 
Hold 1. serie 3      (hjemmehold  - udehold) 
Lørdag   d. 15. maj  kl. 15.30   Hjallese  - Aasum 
Torsdag d. 20. maj kl. 18.45  Aasum  - Hjallese 
Søndag  d. 30. maj kl. 10.00  Aasum  - Kerteminde 
Fredag   d.  4. juni kl. 18.45  Chang  - Aasum 
Lørdag   d. 12. juni kl. 15.00  Aasum  - Aunslev 
 
 
Følgende kampe spilles på Aasum Sportsplads 
 
Hold 2 serie 4 
Fredag   d.  7. maj kl. 18.45  Aasum  - Aunslev 
Lørdag   d. 29. maj kl. 15.00  Aasum  - Rolfsted 
Søndag  d. 13. juni kl.  9.00  Aasum  - F.C.Nyborg 
 
Super Veteraner 
Tirsdag  d. 11. maj kl. 19.00  Aasum  - Gislev 
Tirsdag  d. 25. maj kl. 19.00  Aasum  - B67 
Tirsdag  d.  8. juni kl. 19.00  Aasum  - Kerteminde 
Tirsdag  d. 29. juni kl 19.00  Aasum  - B1913 
 
 Vi håber, at byens borgere vil besøge 
 Aasum sportsplads til kampene 
 
 God sommer 
 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 
aasumgraveren@mail.dk   Tlf. 31530110 
      Maria-Louize@hotmail.com 
 
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. 22222282    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   Helletro@gmail.dk 

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



 

 

Emma Strøm Jeppesen i det øjeblik hun bliver kattedronning 


