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Præsten har ordet

N.H.Ellekilde
Farvel og goddag
Sognepræst Maria-Louize Helbo, som har været hos os et halvt år
som vikar og derefter et fuldt år som fastansat, er af biskoppen
blevet bevilliget et års orlov fra stillingen. Maria skal være assistent ved Den Danske Kirke i Hong Kong i det kommende år.
Personale og menighedsråd ønsker Maria et godt år dernede, og
vi glæder os til at se hende tilbage medio 2011 efter den hidtidige
plan.
Samtidigt har menighedsrådene valgt Karin Nebel som årsvikar.
Vi ønsker Karin velkommen til at arbejde i vore to sogne i det
kommende år.
N.H.Ellekilde

Nyt ansigt på prædikestolen

Karin Nebel
I det kommende år, vil der være et nyt ansigt at finde på prædikestolene i Seden og Aasum kirker og i præstens øvrige arbejde. Dette ”nye ansigt” er mit.
Jeg hedder Karin Nebel og har de seneste to år arbejdet som præst
her på Fyn. Først i et vikariat som sogne- og fængselspræst og senest i et vikariat i Tved sogn.
Kvinders alder taler man jo ikke om, men jeg kan fortælle, at jeg
har en datter på 8, og at jeg er nærmere de 40 år end de ungdommelige 30 år. Så er der lidt at regne og spekulere ud fra. Jeg bor i
Faaborg, hvor min mand er præst.
Det er med stor glæde, jeg ser frem til arbejdet i Seden og Aasum
sogne. Fysisk vil jeg være at finde i sognelokalerne i Seden, hvor
mit kontor er placeret. Som udgangspunkt vil jeg være på kontoret
i dagtimerne, så kom endelig forbi og hils på. Ellers ring eller mail
til mig, og vi kan aftale et tidspunkt.
Karin Nebel

Siden sidst

Døbte
16. maj
16. maj

2010
2010

23. maj
23. maj

2010
2010

20. juni

2010

Sofie Østlund Larsen, Islandsgade 13
Gustav Mygind Møllegaard,
Rågelundvej 85
Oliver Elgaard Phillip, Signebjerg 11
Emilie Hvistendal Hedegaard,
Poppelhaven 128
Markus Johannes Nørregaard Kristensen,
Bårfjord

Viede, kirkelig velsignede
8. maj

2010

15. maj

2010

22. maj

2010

22. maj

2010

Karen Bergholdt Jensen og
Jakob Lindegaard Karkov
Nordborggade 6
Helle Gemmer og
Brian Loft Laursen, Norge
Birgitte Kjær Ringe og
Peter Ege Møller
Bjerggårds Allé 1e31
Peggy Möbius og Mads Eibe Sørensen,
Tyskland

Døde, begravede, bisatte
10. maj

2010

Tunad Arshad Mohammed Malik,
Utzons Allé 80

Gudstjenester i Seden og Aasum
August

Seden

Aasum

Søndag den 15.
11.s.e.trin

kl. 9.00

kl. 10.30

Søndag den 22.
12.s.e.trin

kl. 10.30
NHE

kl. 9.00
NHE

Onsdag den 25.

kl. 19.00
aftengudstj.

Søndag den 29.
13.s.e.trin.

Kirkebil
til Aasum

kl. 10.30
KN

September
Søndag den 5.
14.s.e.trin

kl. 10.30
kor og kirkekaffe
og indsættelse
NHE og KN

kl. 9.00
Indsættelse
NHE og KN

Søndag den 12.
15.s.e.trin

kl. 9.00
KN

kl. 10.30
KN

Søndag den 19.
16.s.e.trin

kl. 10.30
Høstgudstj.
NHE

kl. 14.00
Høstgudstj.
NHE

Søndag den 26.
17.s.e.trin

kl.. 9.00

kl. 10.30

Oktober
Søndag den 3.
18.s.e.trin

kl. 11.00
kor og kirkekaffe.
KN

Kirkebil bestilles fredag inden kl.12

kl. 9.30
KN
tlf.: 66109447 .

Gudstjenester i Seden og Aasum
Seden

Aasum
kl. 17.00
fyraftensgudstjeneste NHE

Onsdag den 6.
Søndag den 10.
19.s.e.trin

kl. 11.00
NHE

kirkebil
til Seden

Torsdag den 14.

kl. 17.00
Spaghettigudstj. KN

Søndag den 17.
20.s.e.trin

Kirkebil
til Aasum

kl. 9.30
KN

Søndag den 24.
21.s.e.trin

kl. 9.30
KN

kl. 11.00
KN

Søndag den 31.
22.s.e.trin

kl. 11.00
NHE

kl. 9.30
NHE

Søndag den 7.
Alle helgens dag

kl. 19.00
KN

kl. 16.00
KN

Søndag den 14.
24.s.e.trin

kl. 11.00
KN

kl. 9.30
KN

November

Onsdag den 17.

kl. 17.00
fyraftensgudstjeneste NHE

Søndag den 21.
kl. 9.30
Kirkebil
S. s. i kirkeåret Brunch og menighedsmøde til Seden
NHE
Søndag den 28.
1.s.i advent

kl. 11.00
Julespil NHE

NHE Nils Holger Ellekilde

Kl. 9.30
NHE

KN Karin Nebel

Konfirmation Seden Kirke den 2. maj 2010

Foto: Erik Ringkjøbing
Andreas Brandt Jørgensen
Amanda Overby
Charlotte Klomrod Thomsen
Bjørn Sørensen
Lasse Skovmand
Louise Vedel Jensen
Martin Engmann
Monique Skytte Nilsson
Pelle Walther Knudsen
Therese Engmann
Rasmus Hvas Madsen
Signe Astrid Steen Nielsen
Steffan Kaanbjerg Larsen
Simone Fruerhøj Haudgaard
Thomas Bang Kornberg Nielsen
Nicolai Ladegaard Johansen
Sabrina Frederiksen Lenorman Bonnez

Konfirmation Aasum Kirke den 30. april 2010

Foto: Erik Ringkjøbing
Simone From
Julie May Thomsen
Therese Engmann
Josefine Sia Lykke Hansen
Katja Andrea Hansen
Amanda Urban Jensen
Maja Danielle Reifling Hansen
Natasja Møller Andersen
Sabine Kilde Hansen

Frederik Egelund Nielsen
Martin Borup Andersen
Martin Engmann
Jesper Riis Larsen
Mathias Jørgensen
Jonas Stisen
Lasse Bergholdt Nielsen
Alexander Simic
Karl Frank Johansson

Konfirmation Seden Kirke den 8. maj 2010

Foto: Erik Ringkjøbing
Caroline Vorstrup Hahn
Maria Bjørn Kjær Hansen
Signe Rask Kyhe
Pernille Løkke
Simone Kaehne Westphalen Alnor

Mads Hedemand Stokholm
Simon Lynggaard Jørgensen
Christina Simmelkær Olsen
Tobias Fischer
Jens-Henning Hansen

NY PRÆST
I 2008 blev Maria-Louize Helbo ansat som ny præst. Vi var i menighedsrådet opmærksomme på, at hun med sit talent og sin unge
alder (25 år), stadig har en stor appetit på nye udfordringer og oplevelser.
Det kom derfor ikke som den store overraskelse, da hun i maj måned ringede og meddelte, at hun og kæresten Kent Tonsgaard lige
var blevet tilbudt jobbet som juniorassistentpar ved den Danske sømands- og udenlandskirke i Hongkong. Så hvis biskop Kresten
Drejergaard ringer, for at spørge om menighedsrådet ville modsætte
sig, at han bevilger 1 års orlov, så var jeg orienteret, og i øvrigt var
det allerede med start den 15. juli.
Men biskoppen ringede aldrig; det er også ham der suverænt afgør
bevilling af en sådan orlov.
Det eneste jeg kunne gøre, var naturligvis at ønske tillykke med
jobbet. Selvfølgelig er det da ærgerligt, at Maria-Louize efter kun 2
år trænger til nye oplevelser, men som sagt kan det ikke komme bag
på nogen. Hun er en person, der stiller sig selv store opgaver. Hendes lyst til at deltage i forskellige aktiviteter i lokalsamfundet har været fantastisk, hun er en kvinde, der meget nødig går forbi en udfordring uden at samle den op. Selvom det denne gang bliver lidt bøvlet for vores kirke, må vi tage det som den udfordring, det reelt er.
Vi fik den 11. juli, ved Maria-Louize ”sidste” gudstjeneste i Aasum
Kirke, sagt pænt farvel og ønsket hende og Kent held og lykke med
det næste år i Hongkong. Vi glæder os til at se dem igen, friske og
udhvilede den 15. juli 2011.
Heldigvis har interessen for et etårigt vikarjob været tilfredsstillende.
Der har været 8 kvalificerede ansøgere. Vi har i samarbejde med Seden Menighedsråd presset på for hurtigt at få en afgørelse, og den
27. juli kunne vi ønske Karin Nebel velkommen som sognepræst i
Seden Aasum pastorat.

Karin Nebel er 37 år, blev færdiguddannet som præst i 2007, gift
med sognepræsten i Fåborg og derfor bosiddende der. Vi glæder
os meget til at samarbejde med Karin Nebel, som er en præst med
erfaring bl.a. med et længerevarende vikarjob i Tved sogn.
Karin Nebel vil officielt blive indsat i Aasum Kirke
søndag den 5. sep. kl. 9.00.
Men hun vil inden da have haft sin første gudstjeneste i Aasum
søndag den 29. aug. kl. 10.30, hvor hun alene vil stå for højmessen.
Menighedsrådet
Alex Hold

Fra Odense Havn til Hong Kong Havn
- om arbejdet ved den danske sømandskirke i Hong Kong
Man tror, man ved det hele, når man er vokset op på havnen. Jeg
har været vant til at se skibe hele mit liv, sejle ind og ud af kanalen,
men har naturligvis aldrig vidst noget om, hvad der foregik om bord
på skibene. De var bare store og flotte. Nu er det pludselig blevet
hverdagskost at starte bilen, køre en tur i venstre side af den store
motorvej, over broen, vise sit VIP-ID skilt, der giver adgang til havnen, køre ind mellem utallige containere – mange af dem med danske logoer – parkere tæt ved kranerne, gå de godt 80 skridt op af
landgangsbroen og så ellers være om bord og i snak med de danske
sømænd, der besøger Hong Kong. Desværre er skibene her ikke så
længe, det er nogen hurtige stops, de laver her. Nogen af dem har
dog tid til at tage en tur ind til byen, måske skal der handles lidt ind,
souvenirs til familien eller andre af de billige ting, der kan købes i

Hong Kong, ellers køber vi det for dem, og tager det med
om bord. Andre af dem tager en tur med os retur i bilen til
Danish Room, hvor vi bor – her kan de få en lille forfriskning og lidt fri snak. Der er ikke mange danskere om bord
på de danske skibe længere, men dem der er om bord er
vældig søde. De har været rigtig gode til at tage imod os
landkrabber, der hverken kender styrbord, bagbord eller
alt det andet slang, der følger med en sømands hverdag.
Og det er tydeligt at mærke, at de sætter pris på det arbejde kirken gør hernede. De bliver glade for at se nogen andre danskere (de går jo trods alt op af de samme mennesker i ca. to uger på et lukket skib), og de bliver glade for
de danske nyheder, vi tager med til dem i avisform.
På mange måder er Hong Kong en fascinerende by. Der er så meget, der ligner vesten, når man bare ser sig hurtigt omkring. Men
når man så bevæger sig ud, er intet som i vesten. Systemet og mentaliteten er helt anderledes, og vi er naturligvis – med kun 14 dage
på bagen hernede – ikke integrerede endnu. Vi finder fint rundt i
metroen, som er misundelsesværdigt godt lavet. Den kører uden
forsinkelser, der er rent og det er billigt. Mindre godt går det med
sproget hernede. Engelsk er de overraskende dårlige til, der har
nok været et lille oprør mod engelsk, da Hong Kong som koloni
blev frigivet. Det giver af og til lidt problemer, især fordi kineserne
tror, man kan tale kinesisk. De bliver i hvert fald ufortrødent ved
med at forklare på deres eget sprog. Det kan jo kun betyde en ting!
Vi har dog lært lidt kinesisk hernede, fx (noget lignende): mo mo
fu fu, der betyder ”det går nogenlunde”. Det gør det dog ikke. Det
går alletiders. Der er ingen tvivl om, at året hernede bliver anderledes, oplevelsesrigt, spændende, inspirerende og på alle måder berigende. Og forhåbentlig er vi allerede klogere og har oplevet mere,
næste gang der er nyt.
De bedste hilsner,
Maria

Sogneaftener i Aasum
Onsdag d. 8. september kl. 19.00.
Efterårets første sogneaften er ikke i Rytterskolen, men på
Rågelund Efterskole.
Efterskolen ved skoleleder Anders Bøtker indbyder til at komme og
se skolen og dens omgivelser.
Skolen er i dag en moderne skole for unge læsesvage elever.
Tilmelding senest mandag d. 6. september til
Hanne Lind-Thomsen telefon 66102673 eller
aasumgraveren@mail.dk telefon 51 34 55 41
Skolen er vært ved en kop kaffe.

Torsdag d. 7. oktober kl. 19.30.
Drømmeturen Down Under.
Rikke og Martin, Aasum vil fortælle om deres store tur til Australien. En fortælling om at afbryde det daglige liv i Aasum.
Om at rejse med sine børn, og hvordan det påvirker turen.

Kom til en spændende aften, hvor vi skal høre om en familie på 5,
der her i efteråret 2009 realiserede drømmen og rejste 8 uger rundt i
Australien. Vi skal høre om landets fantastiske natur, gæstfri befolkning, anderledes dyreliv og enorme vidder. Derudover vil vi komme
ind på planlægning, økonomi og praktiske overvejelser, der er gjort
forud for sådan en tur. Det hele er selvfølgelig krydret med en masse
flotte billeder fra turen.
Der vil blive rig lejlighed til at stille spørgsmål ...

Sogneaftener i Aasum
Torsdag d. 11. november kl. 19.30

Skuespillerne Bente Meldgaard og
Bent Hansen fra Nedergadeteatret opfører skuespillet Kærestebreve af A.R. Gurney.
En historie om to menneskers
forelskelse, der starter allerede
medens de er børn. Deres kærlighed vokser, som tiden går, men af
skæbnens uransagelige veje får de
aldrig hinanden, og først i deres
livs efterår går det op for dem, at
de kastede vrag på en kærlighed,
der var større end den, mange
mennesker nogensinde kommer i nærheden af, men det store
spørgsmål er, om kærligheden havde holdt, hvis de havde fået hinanden?

Tirsdagscaféer
Tirsdag d. 5. oktober kl. 14.30
Ida Frederiksen: Herman Madsen (1878-1970)
Minder, oplevelser, fortælling om Herman Madsen
Kunstmaleren Herman Madsen boede
hele sit liv i Aasum. Han var meget aktiv, skrev hver søndag i Fyens Stiftstidende, udgav flere kunstbøger især om
de fynske malere, som han ofte samlede i Aasum. Selv var han meget produktiv, og hans billeder hænger i mange hjem på egnen.
Ida Frederiksen boede i sine barne– og
ungdomsår ved siden af ham og deltog
på motorcykel på flere af hans rejser.
Vi vil få at høre om mange morsomme
og gode oplevelser sammen med ham.

Herman Madsen:
Hest på Engen ca. 1945

Tirsdags cafe 2. november kl 14.30
VEJEN TIL UTAH.
Foredrag ved sognepræst Nils Holger Ellekilde.
Vi kender sikkert alle de smilende velklædte unge mennesker fra
USA, som er på missionsår i Europa. De er mormoner, og de fleste
af dem kommer fra Utah.
I vore sogne bor der flere mormoner. Søde og venlige, og meget
regelrette mennesker. Nogle gange bliver man lidt nysgerrig og kunne spørge: Hvordan opstod det mormonske trossamfund?
Hvad ligger bag den mormonske vækkelse, som ramte Danmark i
slutningen af attenhundredetallet? Vi skal høre om folks skifte til
den nye tro, om de omvendtes udvandring, om håndkærrekompagnierne for de fattige, som ikke havde råd til prærievogne med forspændte heste eller okser. Og om hvordan det gik dem derovre.

Hvad er der i gang på Aasum Kirkegård?
I 2009 og 2010 har der været travlhed på Aasum Kirkegård.

Det første problem var kastanjetræerne.
De store træer havde udgåede grene og var angrebet af minermøl.
I 2009 blev der holdt nogle møder med kirkegårdskonsulenter og
andre forstfolk for at finde ud af , hvordan man løste problemet
mest hensigtsmæssigt. 5 træer var ikke til at redde, så de blev skovet
i foråret 2010. De resterende 5 blev i tyndet i kronerne, så de fik
mere lys. Vi kan se nu, at det har hjulpet en smule, men træerne har
stadig angreb, så vi må se, hvor længe, de kan holde.
Nyt kirkegårdsregulativ.
I 2009 kom der et nyt kirkegårdsregulativ, som omfatter nye numre
på gravsteder, samt et nyt program på computeren. Per Lind Thomsen var graveren behjælpelig med at få gamle kirkegårdsoplysninger
skrevet ind. I det nye regulativ skal der tages hensyn til, at der oprettes bredere gange, når der nedlægges gravsteder.
Det er vi allerede godt i gang med på Aasum
Kirkegård, men det er en langvarig proces.
Nyt indgangsparti foran våbenhuset.
Den gamle belægning var hullet og kunne ikke
repareres, derfor er der lagt ny brolægning.
Nye urnegravsteder.
Ved siden af de eksisterende urnegravsteder
skal der anlægges 16 nye urnegravsteder, som
vil blive udført i efteråret 2010.
Nye opgaver.
På stendiget rundt om kirkegården er der vokset uønsket træbevoksning såsom vedbend m. m.
Det skal fjernes, fordi stendiget tager skade af denne bevoksning.
Kirkegårdsudvalget.

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

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

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

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

Alt murerarbejde udføres

Aktivitetskalender for Aasum Sogn
September
2. - 9.
5. - 9.
7. - 9.
8. - 9.

torsdag
søndag
tirsdag
onsdag

16-18
9.00
17-18
14-17
19.00

Lokalhistorisk Arkiv åbent
Gudstjeneste
Gymnastik for damer begnder
Kreativt værksted begynder
Sogneaften, Rågelund Efterskole

12.
19.
25.
26.

søndag
søndag
lørdag
søndag

10.30

Gudstjeneste

14.00
11-15
10.30

Høstgudstjeneste
Markedsdag
Gudstjeneste

- 9.
- 9.
- 9.
- 9.

Oktober
3.
5.
6.
7.

- 10.
- 10.
- 10.
- 10.

søndag
tirsdag
onsdag
torsdag

10. - 10.
11. - 10
17. - 10.
24. - 10.
31. - 10.

søndag
mandag
søndag
søndag
søndag

9.30
14.30
17.00
16-18
19.30
11.00
20.00
9.30
11.00
9.30

Gudstjeneste
Tirsdagscafé, „Herman Madsen”
Fyraftensgudstjeneste
Lokalhistorisk Arkivet åbent
Sogneaften, Rikke og Martin
Kirkebil til Seden
Lancier begynder
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste

Aktivitetskalender for Aasum Sogn
November
2. - 11.
3. - 11.
4. - 11.
6. - 11.
7. - 11.
11. - 11.
14. - 11.
21. - 11.

tirsdag
onsdag
torsdag
lørdag
søndag
torsdag
søndag
søndag

28. -.11.

søndag

14.30
19.00
16-18
10-16
16.00
19.30
9.30
9.30
15.00
9.30
11.00

Tirsdagscafé, N.H.Ellekilde
Andespil, Aasum Idrætsforening
Lokalhistorisk Arkiv åbent
Arkivernes dag
Allehelgensgudstjeneste
Sogneaften, Kærestebreve
Gudstjeneste
Kirkebil til Seden
Andespil, Aasum Idrætsforening
Gudstjeneste
Julespil i Seden

Alle arrangementer er omtalt andetsteds i bladet

Ta’ ud og hæng op
Idrætsforeningens aktiviteter er nævnt side 37

OKSEKØD SÆLGES
Oksekød i halve eller kvarte dyr,
slagtet og udskåret efter eget ønske
Nærmere oplysninger
Tlf. 66 10 21 11
Hanne & Viggo Føns

Arrangementer i Seden
Babysalmesang. Start torsdag den 12. august kl. 09. 40 – 10.30.
I konfirmandstuen i præstegården, Mindelundsvej 45.
Babysalmesangen er et tilbud til mødre/fædre/ bedsteforældre med
børn i alderen 0 – 3 år
Vi sidder på tæpper på gulvet, hygger med og synger for de små.
Gode glade sange med mimik, fagter og rasleæg.
Babysalmesangen ledes af musikpædagog Katrine Daugaard og ledsages af organist Hans Brehm på klaver.
Deltagelse er gratis.
Alle er velkomne med deres børn i den nævnte alder.
Aftengudstjeneste i Seden Kirke.
Onsdag den 25. august kl. 19.00.
Medvirkende: Knud Aage Larsen, bratsch, og
Heidi Aagaard, solosang
En stemningsfuld aften i Seden Kirke, hvor vi især synger
de smukke og kendte aftensalmer.
Koncert i Seden Kirke torsdag den 16. september kl. 19.00 .
Medvirkende: Tenor Hans Henriksen og
Kor A la Carte ved Therese Andersen.
Hans Henriksen, tidligere kirkesanger i Seden, er kendt fra flere roller på bl.a. Nyborg Voldspil og vil selvfølgelig også give smagsprøver derfra ved aftenens koncert.
Kor A la Carte, ledet af Therese
Andreasen, er sammensat af håndplukkede sangere fra det fynske,
og medvirker til daglig som backing ved Odense Politiorkester´s
succesfulde koncerter.
Aftenens program er sammensat
af musicalsange, danske sange og
glade gospelsange.

”Spaghetti-gudstjeneste”
Torsdag den 14. oktober i Seden Kirke kl. 17.00
Her vil vi efter den almindelige gudstjeneste spise sammen i konfirmandstuen. Maden koster 30 kr. Da maden bliver bestilt udefra, er
det nødvendigt med tilmelding senest 8 dage før gudstjenesten.
Drikkelsen kan man købe for 5 kr.
Tilmelding senest den 6. oktober til kirkekontoret på telefon: 66
10 94 47 eller på e-mail til kirkekontoret elr@km.dk
Allehelgensaften i Seden Kirke
Søndag den 7. november
kl. 19.00
Medvirkende
Kirstine Sand, violin og Marie Sønderby, klaver/orgel. Begge uddannede på Det Fynske Musikkonservatorium.
En smuk og højtidelig aften i vores
kirke, hvor vi mindes dem, der er
døde i vores sogn i det år, som er
gået siden sidste allehelgen. Vi læser deres navne op.
Brunch og menighedsmøde
Søndag den 21. november i Seden Kirke kl. 9.30.
Efter den nye lovgivning om menighedsråd skal rådet hvert år holde
et møde, hvor alle i sognet er indbudte, og hvor menighedsrådet vil
give en orientering om sit arbejde. Det vil foregå med gudstjeneste i
Seden Kirke kl. 9.30. Dernæst er der dækket op til brunch i konfirmandstuen, hvor vi først spiser sammen, og så følger menighedsrådets orientering. Naturligvis med mulighed for spørgsmål og debat.

”Kirkespil ved juletid”
Seden Menighedsråd har i år sat focus på børn og børnefamilier,
hvorfor vi i foråret har haft et hold minikonfirmander. I efteråret er
der et tilbud for elever i 4. klasse om at deltage på et dramahold,
som skal øve et kirkespil. Det opføres:
Søndag 28. nov. i Seden Kirke kl. 11.00.
Og muligvis andre steder.
Kirsten Janby, som i flere år har arbejdet på Fjordagerscenen, er
"instruktør" og Elin Jensen, tidligere lærer på Seden skole, er
"støttelærer". Vi øver hver onsdag kl. 13.45-15.15 i konfirmandstuen ved Seden Præstegård, og vi starter ons. d. 1. sept.
Der udleveres tilmeldingssedler i 4. klasserne på Seden Skole i august, men det er også muligt at tilmelde sig til Kirsten Janby,
tlf. 40 87 99 38 senest torsdag d. 23. aug.
Elin og Kirsten

Garn ønskes
Aktion Børnehjælp
Vera Brik fra Seden Menighedsråd fortæller, at de er en flok damer,
som strikker til børn og de fattigste i Indien. Bluser, halstørklæder
og tæpper. Derfor, hvis man har noget garn liggende, som man ikke
har brug for, modtages det med glæde.
Akryl, bomuld og uld.
Det kan afleveres på Bjerggårdsløkken 44. Tlf. 66 10 95 61
eller i Munkebjerg Kirke første tirsdag i hver måned mellem 14.00
og 16.00.
Man kan også være med til at strikke, når man har tid og lyst.

Majfest
Siden sidst har vi i beboerforeningen afholdt den første majfest,
som gik godt. Gå ind på vores hjemmeside og se billeder fra dagen.
Vi har besluttet, at det skal være en ny tradition og håber, at der næste år kommer mange flere.
Sankthans aften
Sankthans aften blev igen i år en stor succes, med ca. 70 til spisning
og mange flere ved bålet.
Julestue
Søndag d. 5. december.
Sammenkomst for hele familien
Aasum Sogns Beboerforening har besluttet at tage endnu et nyt tiltag.
Efter opfordring fra flere beboere og i erkendelse af, at der er langt
imellem markedsdag og fastelavn, hvor hele familien kan deltage,
har vi besluttet at starte en ny tradition.
Vores ide er at samle alle de kreative mennesker, der er i Aasum, til
at lave en lille “bod”, hvor alle så kan blive inspireret til at lave juleting.
Mere omtale i næste nr. af sognebladet. Kig også på vores hjemmeside.

NYT FRA TRAFIKUDVALGET.
v/ Poul Poulsen
Anlæggelse af cykelsti.
Der har været afholdt åstedsforretning med de berørte grundejere.
Enkelte grundejere har gjort indsigelse overfor Odense Kommune,
så nu afventer cykelstien en politisk behandling.
Trafiktælling.
Odense Kommune har i juni måned udført trafiktælling på Snedkerstræde. Beboerforeningen vil følge op på det. Vi håber, tællingerne
giver os ret i, at trafikken er voldsom, og at der skal laves chikaner i
en eller anden form.
Skelmarkering.
Mange har sikkert bemærket, at der på Ryttervejen/Kirkestræde og
Staupudevej/Snedkerstræde er sat skelmarkeringer op. Vi troede
måske, at der var tale om kommende trafikreguleringer, da det er
disse veje, vi har nævnt for kommunen som problematiske.
På en forespørgsel til kommunen var svaret: ”det er Myndighed og
Vejdrift, der har gang i en udskillelse af vejarealer i matrikel. Berørte lodsejere
skulle have fået besked fra Landinspektør.”
Brevene fra landinspektøren er nu kommet ud og har
følgende indhold:
Skellet er grænsen mod den offentlige vej, og der er i foråret
2010 afmærket grænser mod en række veje i et samlet projekt. Derfor kommer orienteringen samlet og til sidst i forløbet. Odense Kommune har bestilt afmærkningen. De har ikke
planer om ændringer af vejene, men afmærkningen er del af
den løbende ajourføring af vejen på matrikelkortet og et generelt krav i vejloven.
Skelafmærkningen består af nyetablerede eller genfundne og
kontrollerede gamle skelmærker (normalt skeljernrør eller
betonskelpæle). Der er normalt placeret en markeringstræpæl med rød top ved skelafmærkningen.

Markedsdag
Lørdag d. 25. september 2010
Kl. 11.00 - 15.00.
Rytterskolen.
Så er tiden igen kommet til vores årlige markedsdag.
Beboerforeningen vil igen i år opstille vores æblepresse, så der er
mulighed for at lave most af egen avl.
Sæt fantasien i gang og tilmeld jer med en bod.
Stadepladserne er forbeholdt lokale beboer og er gratis. Man er
dermed også selv ansvarlig for at sætte bod op og ligeledes at rydde pladsen.
Tilmelding til stadeplads: Bente B. Knudsen. 22.56.44.51. /
bentebknudsen@gmail.com
Mød op til en hyggelig dag - med eller uden bod.
Beboerforeningen sælger kaffe/kage. Øl/vand og pølser.

Foto: Ken
Foto: Ken

Der gøres klar til varerne
på markedsdagen.

Der kan bydes og falbydes.
Fristelser for enhver smag.
En god handel, en god stemning..

Nyt om Aasumbogen
Kære Aasumbeboere.
Den 1. august er nu passeret, og det var deadline for indlevering af
bidrag til Aasumbogen.
Vi har modtaget seks bidrag, som vi takker mange gange for.
Yderligere 11 personer har sagt, at de har et bidrag på vej – nogle
havde glemt det, andre havde ikke kunne afse nok tid til det.
Derudover har vi talt med flere, der har været positive i forhold til projektet, og som måske godt ville skrive et bidrag.
Det er jer, der synes projektet er en god idé, men ikke lige selv
har fået skrevet, vi henvender os til nu: Vi har brug for jer!
Da vi i sin tid fik idéen til Aasumbogen, og gik i gang med planlægningen, håbede den optimistiske del af bogudvalget på 50 indlæg.
Den mere måske realistiske del håbede på 30 indlæg. Indtil videre er
vi med de, der kommer til at aflevere, oppe på 17 indlæg. Der bliver
en bog ud af det – helt sikkert, vi gennemfører projektet! Men det
bliver ikke helt den bog, vi havde forestillet os, som skulle repræsentere et bredt udsnit af Aasumbeboere i alle aldre og i forskellige erhverv, med vidt forskellige interesser.
Skal vi ikke høre noget om landbruget i Aasum, om Idrætsforeningen, om Bylauget, om naturen, om at være født her, om at være tilflytter, om at være en børnefamilie, om at være barn i Aasum i dag?
Skal vi ikke høre om, hvordan det er at være kunstner i Aasum, at være med i menighedsrådet, om beboerforeningen, om at
være skribent på Sognebladet, om nogen af de lokale aktiviteter, der
er og har været: Sankt Hans, dilettant, petanque?
Skal vi ikke høre om det almindelige daglige liv i Aasum, om
stemningen i Aasum, om tiden da Aasum stadig havde en skole og
købmænd, og om hvilket landsbysamfund, vi ønsker, i en tid hvor
det lokale er udsat?

Vi opfordrer og beder alle jer, der synes om bogidéen, og som
godt kunne tænke sig nogle projekter, der er orienteret omkring at
styrke lokalmiljøet, til at skrive nogen tanker ned – en halv side er
nok – omkring spørgsmålet: ’Hvad er dit Aasum?’
Vi har vurderet, at mange måske har haft travlt udenfor her i sommertiden, og vi har derfor valgt at inddrage vinteren til projektet
også, så det kommer til at forløbe i alt et år.
Vi sætter 1. marts som sidste frist for indlevering af bidrag, men
opfordrer til, at I leverer inden 1. december, så vi kan påbegynde
korrekturlæsning mv.
Vi vil meget gerne have tilbagemelding fra enhver, der læser
dette: om I har tænkt jer at levere et bidrag eller ej, så vi kan få en
fornemmelse af, hvor stor opbakningen er. Skriv til bogudvalget@gmail.com. Vi vil også meget gerne have, at I fortæller jeres
børn, der måske ikke lige læser Sognebladet om Aasumbogen, så
de også får mulighed for at være med.
Vi i bogudvalget brænder for idéen og er parat til at lægge mange
kræfter i for at få lavet et flot og indbydende slutprodukt, vi alle
kan have glæde af.
Så hjælp os! Vi har brug for det.
De bedste hilsner
Bogudvalget.
NB. Lidt praktisk: Indlæg kan sende pr. mail bogudvalget@gmail.com. Hvis man ikke har mulighed for at skrive på computer, kan man levere håndskrevet i postkassen på Karetmagerstræde 10. Spørgsmål kan rettes til Ina på telefon 22868076. Anbefalet frist for indlevering: 1. december. Sidste frist: 1. marts 2011.
For mere information se sognebladene fra marts og juni 2010.

Innovativt kreativt børneværksted
Galleri Bækskov
Væverstræde 5 Åsum.
Børneværkstedet er født og har med succes været i gang i foråret. 10
børn og unge fra Aasum har været samlet hver onsdag .

Vi har hygget og arbejdet seriøst. Takket
være en masse eksperter udi papirmageri,
papmache, paverpol skulpturer, decopace,
collager og billekunst er der blevet skabt
en masse kunstværker.
Vi kan også takke Bente fra beboerforening for hjælp og opbakning. Bente har
været her hver gang . Vi har fået støtte fra
fonde, så derfor har vi kunne tilbyde det
hele gratis.

Vi sluttede festligt med flot fernisering.
Børnechampagnen bruste, og stor lokal
opbakning gjorde ferniseringen til en rigtig
god oplevelse. Der blev såmænd også solgt
nogle værker, så vi håber, det gør, at børnene
og de unge fortsætter med at være kreative.

Innovativt kreativt børneværksted
starter efterårssæson.
Galleri Bækskov,
Væverstræde 5, Aasum
Onsdag d. 15.-9.-10
Kl. 15.00 – 17.00
Pris 400 kr. + lærreder.
Vi har maling, pensler og andet værktøj.
Tilmelding: 66106519

Lokalhistorisk Arkiv

Efterlysning
I forbindelse med salget af Aasum Forsamlingshus i 2009 har Aasum Sogns Lokalhistoriske Arkiv fået flere henvendelser, forespørgsler vedrørende 3 fotoalbum med fotografier fra byen og sognet. Arkivet har ingen oplysninger om disse 3 fotoalbum og ved
heller ikke, hvor de eventuelt kunne befinde sig. Derfor denne efterlysning.
Skulle nogen af sognets beboere vide noget om de tre fotoalbum,
vil arkivet gerne høre om det. Henvendelse kan ske til arkivleder
Hanne Trydeman, Skovmålevej 26, 5320 Agedrup tlf. 6610 20 96,
eller man kan møde op i arkivet på første sal i Rytterskolen i arkivets åbningstid: første torsdag i hver måned fra kl. 16 – 18.

Den 25. september, hvor Beboerforeningen afholder sin årlige
markedsdag har Lokalhistorisk Arkiv ekstraordinært åbent.
Der vises film med lokalhistorisk indhold.
Lørdag den 6. november på arkivernes dag har
Lokalhistorisk Arkiv åbent fra 13.00 – 16.00.
Der vil blive vist film, og der kan ses på arkivets samlinger.

Forsamlingshuset
Fortsættelse fra forrige nummer af Svend Frederiksens artikel om

Et ”venstrehus” - Åsum Forsamlingshus.

Fra 1888 og 12 år frem i tiden blev der i Raagelund skov hver sommer udlagt en stor bræddebresje (estrade), hvor karle og piger, hver
på deres aftener, lavede gymnastik sommeren igennem. I Dansk
Skytte Tidende no. 243 Torsdag den 20. august 1891 , kan vi læse
om, hvordan en københavner oplevede en sådan begivenhed.
”…. Denne Løvsal og Højsal var det, jeg kom ind i forleden Aften
efter Solnedgang. Og de kan ikke tænke dem, hvor det var morsomt
her at se over 20 hvidklædte unge Bønderkarle udføre ordnede gymnastiske Idrætter med Kraft og Ynde i den grønne Skov, hvor Aftenens Fred raadede rundtomkring”….. Over 20 Karle skrev jeg. Men
det var nu da Høsten var begyndt og Travlheden paa Landet derfor
er ved at naa sit Højdepunkt. Inden Høst, fortalte man, havde der
kunnet være over 30, hvilket er troligt, eftersom Åsum Skyttekreds
ved Jubilæumsfest – i Odense forrige Lørdag mødte med 33 Gymnaster.
Over for det lille Stykke friske Ungdomsliv, som jeg nu har fortalt
fra Åsum, håber jeg, at vi er enige om at sige: ”Respekt”!
1900 byggedes der en større sal ved det gamle Åsum Forsamlingshus, og samtidig med denne sal fik forsamlingshuset en bredere basis. Den lille kreds af vestrefolk, der i 20 år havde administreret det
gamle hus, afstod deres interesser til et nydannet aktieselskab: Åsum
Forsamlingshus, der praktisk talt omfattede alle beboere i sognet.
Venstrehuset i Åsum havde afviklet og var afløst af et almindeligt
folkeligt forsamlingshus.
Men også dette havde sin tid.

I 1962 byggedes der et nyt forsamlingshus i byens østlige udkant.
Det var meget større end det gamle, men også meget dyrere –
450.000 kr. for bygninger og inventar. Kredsen, der stod bag byggeriet – aktionærerne – var stadig de samme. Formålsparagraffen var
uændret.
Og så var alt dog ganske anderledes.
Landbrugets rationalisering havde givet sognets folkelige liv en alvorlig rystelse, ja vel egentlig et dødeligt knæk.
1860 var der i Åsum sogn 101 tjenestekarle og 70 tjenestepiger
(tyende). 1970: 6 mandlige medhjælpere og 4 kvindelige.
Det er forståeligt, at foredragssalens bænke stod tomme – at der
manglede mandskab i gymnastiksalen – at der blev langt mellem
skuddene på skydebanen. Udviklingen i Åsum blev sådan, at der i
mismodig stund kunne siges: ”Alt bliver skår i dette hus”. I 1943
forsvandt foredragsforeningen, 1956 mejeriet, 1959 hovedskolen,
1961 sygekassen, 1962 det gamle forsamlingshus, 1966 Seden –
Åsum sogneråd, 1968 forskolen, 1969 sangforeningen, 1970 sognebogsamlingen, 1971 andelsfryseriet og skytte- og gymnastikforeningen.
Sognesamlende er der snart kun kirken tilbage. Sognet er vel ikke
mere afkristnet end andre købstadnære sogne, men der er unægtelig
adskillige, der kun kommer bårne til kirken – til dåb og til grav.
Under disse vilkår har det ny forsamlingshus tilrettelagt sin økonomi. Det er ikke længere foredrag, gymnastik og mangfoldig mødevirksomhed, der regnes med. Med et veludbygget køkken og en dygtig vært forventes god økonomi ved at huse forenings- og familiefester.
Forsamlingshuset – og det gælder ikke alene Åsum, men mange andre, ikke mindst de i byernes nærhed – er hovedsagelig blevet en
sognerestaurant.
Før lød det taktfast, når gymnasterne marcherede ind i salen til opvisning: ”Modig ungdom – ingen vege sjæle”!
Nu istemmer de velfornøjede festdeltagere: ”Skål! Skål! Petersens
skål!”
Til tider - andre toner.

Aasum Idrætsforening
Følgende fodboldkampe spilles på Aasum Sportsplads
Senior Hold 1 Serie 2
Tirsdag d. 17. august
Lørdag d. 28. august
Søndag d. 19. sep.
Lørdag d. 2. okt.
Søndag d. 17. okt.

kl. 18.45
kl. 15.00
kl. 10.00
kl. 15.00
kl. 10.00

Aasum - F.C.Campus
Aasum - Allested IF
Aasum - Fjordager IF
Aasum - Krystalpaladset
Aasum - OKS

Senior Hold 2 Serie 4
Mandag d. 23 august
Mandag d. 6. sep.
Lørdag d. 18. sep.
Lørdag d. 9. okt.
Søndag d. 24. okt.

kl. 18.45
kl. 18.30
kl. 15.00
kl. 15.00
kl. 9.00

Aasum - Aunslev IF
Aasum - B67 1.
Aasum - F.C.Nyborg
Aasum - Marslev IF
Aasum - Holluf Pile

Super Veteraner
Tirsdag d. 24. august
Tirsdag d. 7. sep.
Tirsdag d. 21. sep.
Tirsdag d. 5. okt.

kl. 19.00
kl. 18.45
kl. 18.15
kl. 17.45

Aasum - Hillerslev
Aasum - Langeskov
Aasum - Munkebo
Aasum - Thurø

Afslutningen for foråret i fodbold for
Senior Hold 1 i Serie 3 blev meget flot
med en førsteplads 4 point foran nr. 2.
Aasum rykker derfor direkte op i Serie 2.
Aasum spillede om at
blive fynsmester i Serie 3.

Billeder fra
kampene

Vi startede med at vinde over Stjernen
Svendborg med 3 - 2, derefter vandt vi
over OB med 4 - 1. Så kom finalen mod
Krystalpaladset, og her vandt Aasum med
8 - 1, meget flot, så nu er Aasum Fynsmester og modtog en flot pokal samt en
check fra Albani. En stor tak til alle, som
var tilskuere til kampen i Tved; også tak
til sponsorer, som yder bidrag til kampene.
Spillere og ledere deltog efter finalekampen i en stor fest arrangeret af F.B.U. og
Albani. Efter festen tog spillerne og lederne hjem i bus med en stor pokal.

Billeder fra festen

Efter en god sommer starter vi vinterarrangementer i foreningen.
Gymnastik for damer hver tirsdag kl. 17.00 - 18.00 under Jytte
Storms ledelse. Vi træner ved Havnens Goumet, Ryttervejen 19,
Aasum. Første gang d. 7. september 2010.
Evt. henvendelse til Henny eller Preben Schack tlf.. 20117338.
Lancier starter d. 11. oktober kl. 20.00 i Aasum Idrætsforenings
klubhus. Vi håber de trofaste møder op, nye er meget velkomne.

Andespil
i Aasum Idrætsforenings klubhus

onsdag d. 3. november kl. 19.00. og
søndag d. 21. november kl. 15.00.
Vel mødt til alle.
Preben Schack

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

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

Graver
Bente Knudsen
Mobil 51 34 55 41
(ikke mandag)
aasumgraveren@mail.dk

Sognepræst Årsvikar
Karin Nebel
træffes i sognegården
Mindelundsvej 110 efter aftale
Tlf. 29 27 65 91
kaneb@km.dk

Menighedsrådet
Formand
Alex Hold
Åsum Bygade 4, 5240 Od. NØ
AH@aasumsogn.dk
Tlf. 22222282

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
Helletro@gmail.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

Sankthansaften i
Aasum
Foto: Ken

