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Præsten har ordet
LYS I MØRKET

Nu, hvor novembers mørke har lagt sig over og omkring os, - nu,
hvor vi i mange af døgnets timer er omsluttet af skumring og mørke, da er det tid til at tænde lys.
Tænde lys at se ved og tænde lys at blive set ved.
Vi tænder lys, så vi kan se vejen, når vi kører. Og vi tænder lys eller
tager en refleks på, for at vi kan blive set derude af de andre trafikanter.
Vi tænder lys i køkkenet, for at vi kan se den anden og for at vi kan
blive set af den anden.
- Og vi tænder lys, for at vi kan blive set af den, der kommer til vores hus. Så de kan se, at vi er hjemme… se, at vi er dér, inde bag vore vinduer.
Mon ikke de fleste af os har prøvet at komme hjem til et hus i
skumringen eller prøvet at komme forbi hos venner eller familie i
skumringen, - prøvet at gå ind i det halvmørke hus med ørene helt
slået ud for at lytte efter lyde… lytte efter, om nogen er hjemme.
Og så oplevet glæden ved at komme ind og finde den, vi søgte. Derinde i halvmørket sad de, ikke helt opmærksomme på, at det nu var
blevet så mørkt omkring dem, hvorefter der bliver tændt lys. Lys til
at se ved, og til at blive set ved.
En gammel sang der først for nyligt igen er kommet ind i vores salmebog og i vores højskolesangbog, er Grundtvigs salme: Skyerne
gråner.

I de første to vers beskriver Grundtvig, hvordan året skifter:
”Skyerne gråner, og løvet falder,
fuglene synger ej mer,
vinteren truer, og natten kalder,
blomsterne sukker: det sner!
Og dog bære blus vi med glæde!
Vinteren kommer, og sneen falder,
blomsterne visner i muld,
isen optøs ej af gråd for Balder,
tårene stivner af kuld.
Og dog bære blus vi med glæde!”
Som en trods og en nødvendighed insisterer Grundtvig på, at vi skal
bære blus og tænde lys i mørket der er kommet med november –
som en modvægt mod mørket.
I løbet af salmen får lyset dog en ny drejning og en anden karakter.
Hvor lyset i de første vers er vore lys at se ved i mørket, bliver lyset
længere fremme til det lys, der ser os, - det lys, der øjner os, skjult i
mørket.
Lyset, hvori vi bliver set - er det lys der kommer til verden fra Gud
julenat i det lille Jesus barn.
Og med denne drejning, - fordi vi bliver set i mørket, giver Grundtvig os endnu en grund til at tænde lys.
Ikke kun i trods og som en nødvendighed skal vi tænde lys som en
modvægt mod mørket. Vi skal også gøre det som en tak og i en tro
på, at der skinner et andet lys, end det vi tænder.
”Betlehems-barnet i krybberummet
det er den evige vår,
troende hjerter det har fornummet:
Jul gør lyksaligt nytår!
Derfor bære blus vi med glæde!”

Derfor, skriver Grundtvig – derfor bære blus vi med glæde.
For i Betlehems-barnet, da bliver vi set!
Jesus barnet er det lys, der kastes på os i verden, så vi aldrig i evighed bliver væk i mørket. Det er Guds lys, det evige forår, som vi
gives her midt i vintermørket.
Karin Nebel, sognepræst.
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Anton Julius Pelle, Hammeren 9
Agnes Bøtker, Schmidt,
Krogsløkkeparken 40
Mille Hulgaard Mikkelsen, Åsumvej 261
Oliver Steen Hoel Rimmer,
Bjerggårdsløkken 22

Viede, kirkelig velsignede
28. aug. 2010
Heidi Egert Madsen og Lasse Brokmose,
Morbærhaven 13
4. sept. 2010
Ina Lykke Schmidt og
Thomas Juhlin Raastad Marthinsen,
Karetmagerstræde 10
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28. sept.
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2010

Niels Jensen, Åsum Bygade 2
Leif Nielsen, Gartnervænget 15

Gudstjenester i Seden og Aasum
December

Seden

Aasum

Søndag den 5.
2.s. i advent

kl. 9.30
KN

kl. 11.00 (kor og kirkekaffe)
KN

Søndag den 12.
3.s.i advent

Kirkebil
til Åsum

Kl. 15.00
Fælles julekoncert
KN

Søndag den 19.
4.s. i advent

kl. 11.00
NHE

kl. 9.30
NHE

Fredag den 24.
Juleaften

kl. 14.00
KN
Kl. 15.15
KN
Kl. 16.30
NHE

kl. 15.00
NHE

Lørdag den 25.
Juledag

kl. 9.30
KN

kl. 11.00
KN

Søndag den 26.
2. juledag

kl. 11.00
NHE

Kirkebil til
Seden

kl. 9.30
NHE

kl. 11.00
NHE

kl. 16.30
KN

Januar
Søndag den 2.
Nytår og
Helligtrekonger
Søndag den 9.
1.s.e.h 3 k.

kl. 11.00
kl. 9.30
Kor og kirkekaffe.
KN
KN
Kirkebil bestilles fredag inden kl.12 tlf.: 66109447 .

Søndag den 16.
2.s.e.h.3 k.

Seden

Aasum

kl. 9.30
NHE

kl. 11.00
kor og kirkekaffe
NHE

Søndag den 23.
kl. 11.00
3.s.e.h.3 k
kor og kirkekaffe
KN

kl. 9.30 menighedsmøde
KN
med kaffe kl. 10.30

Søndag den 30.
4.s.e.h.3 k.

kl. 11.00
NHE

kl. 9.30
NHE

Februar
Torsdag den 3.
Spaghetti gudstj

kl. 17.00
KN

Søndag den 6.
5.s.e.h.3 k.

kl. 11.00
KN

kl. 9.30
KN

Onsdag den 9.
Fyraftensgudst.

Kl. 17.00
NHE

Søndag den 13.
kl. 11.00
sidste s.e.h.3 k kor og kirkekaffe
NHE

Kirkebil til
Seden

Søndag den 20.
11.00
Septuagesima
Søndag den 27.
Seksagesima

kl.

KN

KN

NHE
Nils Holger
Ellekilde

kl. 11.00
NHE

kl. 9.30
NHE

KN
Karin Nebel

kl. 9.30

Gudstjenester i Seden og Aasum
Marts

Seden

Aasum

Søndag den 6.
Fastelavn

kl. 11.00
NHE

Søndag den 13.
1.s.i fasten

kl. 9.30
KN

kl.14.00
Børnegudstj
NHE
kl. 11.00
KN

Menighedsmøde

Efter nye regler skal et menighedsråd indkalde
til menighedsmøde en gang om året.
Aasum Menighedsråd vil naturligvis efterleve
en sådan regel.
Vi glæder os derfor til at se menigheden og
specielt dig i Rytterskolen
søndag d. 23. januar 2011
efter gudstjenesten dvs. kl. 10.30.
Vi byder på kaffe og rundstykker og en snak om
det arbejde, vi har lagt bag os, og ser fremad mod de
nye opgaver.
Du får naturligvis mulighed for aktivt at deltage med
lige netop dine holdninger og kommentarer.
Aasum Menighedsråd
Alex Hold

Julekoncert i Aasum Kirke
søndag den 12. december kl. 15
medvirkende
FYNBO-KORET
dirigent Bodil Rytter
luciapiger ved Hjørdis Poulsen
kirkens organist og præst
Alle er velkomne til en stemningsfuld
eftermiddag
med julemusik for hele familien.

Fynbo-Koret

Sogneaftener i Aasum
Tirsdag d. 11 januar kl. 19.30
„Tryghed i hverdagen”
Tidligere politimester i Odense, Lars Rand Jensen, vil med baggrund
i sit arbejde som politimester og som formand for Det Kriminalpræventive Råd fortælle om et emne, der interesserer og vedrører os
alle.
Lars Rand Jensen er kendt for med indsigt og ægte jysk lune at videregive sin store viden inden for dette vigtige område.
En spændende aften er i vente.

Onsdag d. 9. februar kl. 19.30
Foredrag om Ladbyskibet
Bodil Holm Sørensen
Ladbyskibet er bogstaveligt talt en unik ”oldsag”. Det er Danmarks
eneste vikingeskibsgrav og tillige den eneste vikingeskibsgrav overhovedet, der er udstillet på selv samme sted, hvor gravsættelsen i sin
tid fandt sted. Foredraget begynder med en kort præsentation af,
hvorledes det gik for sig, da Ladbyskibet blev fundet og udgravet,
men hovedvægten bliver lagt på de ting, der blev fundet ved udgravningen. Der er jo først og fremmest skibet selv, men også rester af
stormandens tøj, hans bæltespænde, bordservice, våben og dyr. I
forbindelse med dyrene må vi ikke glemme hundeseletøjet og rideudstyret. Hvorfor fik han alt dette med sig i graven, og hvilket
slags samfund levede han i? Hvad var vikingerne for nogen størrelser? Hvad kan man se på Vikingemuseet Ladby? Disse spørgsmål
kommer vi også ind på – og forhåbentlig mange flere, for I må meget gerne komme med spørgsmål undervejs.

Billede fra kort efter etablering af museumshøjen.

Ladbysmykket,
hængesmykke,
trefliget spænde fra Ladby.
Ladbysmykket er fundet i
en kvindegrav ved Ladbyskibet.

Onsdag d. 23. marts kl. 19.30
Anna og Frits Syberg, fynbomalere i tiden ved Lucy Bergström
Nærmere omtale i næste nr. af Sognebladet.

Tirsdagscaféer
Tirsdag d. 7. december
kl. 14.30
Julehygge,

decemberhygge

Vi samles i den lune Rytterskole, hvor
Lene Bjørn og Inger Reitz står for
bankospil
Hans Brehm med børnekoret sørger for
musikindslag, og Karin Nebel vil læse op.
Der serveres som sædvanlig en god kop
kaffe med kage til.

Tirsdag d. 4. januar kl. 14.30

Knud Aage Larsen
og Ole Hedegaard,
far og søn, spiller,
synger og fortæller
om deres liv i musikken.
Ved klaveret
Hans Brehm.
Billede fra en koncert med Knud Aage Larsen
og Ole Hedegaard i sommer på Drejø.

Tirsdag d. 1. februar kl. 14.30
Må man tage hunden med sig ind i himlen?
Se det er jo dels et godt teologisk spørgsmål - men også en, - på sin
helt egen måde, dejlig sang.
Tirsdag d. 1. februar 2011 indbydes du til en fornøjelig sang og fortælle eftermiddag, hvor Poul Reichardt, Poul Henningsen, Peter
Malberg m.fl. vil være på programmet.
Så smør stemmebåndet, find kasketten og strutkjolen frem og kom
og vær med.
Ved klaveret sidder organist Hans Brehm, introduktionen sker ved
sognepræst Karin Nebel og sangen varetages af os alle.

Tirsdag d. 1. marts kl. 14.30
Hesbjerg Slot og Jørgen Laursen Vig
Jørgen Laursen Vig købte slottet i 1957 og døbte det Hesbjerg Peace Research College med ide i hans fredsfilosofi. Han grundlagde et
russisk ortodoks kloster på slottet med russiske nonner.
Yvonne Suso, der har boet der siden 1974, vil fortælle om slottet i
tiden fra Vig købte det og startede en højskole. Derefter kom den
lille økologiske kunstnerlandsby på slottes
jorde. Jeg vil ydermere fortælle om Vig som
person og hans arbejde med fredsforskning
og hjælp til den 3. verden.
Der vil også være mulighed for at stille
spørgsmål
Jørgen Laursen Vig
1964 foran slottet.
(fotografen ukendt)

Tirsdagscafé-udflugten d. 3. maj er planlagt
til at gå til Hesbjerg Slot.

Arrangementer i Seden
Det foranderlige liv i tro, håb og kærlighed.
Onsdag den 2. februar kl 19.30
Sogneaften i Seden, konfirmandstuen
Ved Michael Brautsch, sognepræst og sygehuspræst i
Esbjerg, og hertil også feltpræst.
"Vi lever i en foranderlig verden. Arbejde, fritid og familie stiller i
dag store krav til os, som de mennesker vi individuelt er. Det er blevet vores eget ansvar at finde en mening med tilværelsen – at få
hold på sit fundament. Kan vi det? Er uddannelse og arbejde lige så
vigtigt som fritiden og familien? Og hvad sker der, når vi bliver
tvunget til forandringer på arbejdet og i privatlivet? For det er ofte
således, at mennesket sædvanligvis ikke udviser modstand mod forandring, men mod at blive forandret.
Og hvad med kærligheden? Vi kan opbygge hinanden i kærlighed,
men kan kærligheden også nedbryde? Hvorfor udvikler kærligheden
sig ofte så dramatisk, og hvordan adskiller kærligheden til ægtefælle,
børn og gode venner sig fra kærligheden til fædrelandet, arbejdet og
det gode håndværk? Kan man virkelig elske et stykke med sild, og
hvordan passer arbejdet og privatlivet sammen i dette store puslespil?
Et omdrejningspunkt må være, at kærligheden kendes på dens frugter og således er vigtig at overveje for forståelsen af livskvaliteten. Vi
skal sætte ny fokus på etikken, men hvis hverdagen og karrieren skal
fungere optimalt, så må der også sættes nyt lys på kærligheden.

Oplægget vil, med Shakespeare, Karen Blixen, gamle Odin og verdenslitteraturen, belyse, hvor vigtigt det er at standse op og spørge
sig selv, hvilke værdier der tæller, og hvad
ethvert anstændigt menneske må overveje,
inden familien stiftes, mens børnene vokser
op og inden pensionen kommer og plejehjemmet venter. Kort sagt: Er det vigtigt:
Troen, håbet og kærligheden?
"Kom og få renset ørerne med dette både
morsomme og tankevækkende foredrag af
sognepræst Michael Brautsch."

Michael Brautsch

Menighedsrådet byder på et lettere traktement. Gratis adgang. Alle er velkomne.
Syng sammen aften
Seden præstegård, konfirmandstuen
torsdag den 3. marts kl.19.30
ved organist og kirkemusikskolelærer
Erling Lindgren

Erling Lindgren har både en almindelig musik og en kirkemusikuddannelse bag sig.
Han har undervist både på Århus Universitet, højskoler, seminarier og musikskoler.
Til daglig er han organist, men samtidigt også leder af Lemvig Kirkekor og Lemvig Kammerkor.
Han fortæller interessant og underholdende om de sange vi skal
synge, og spiller selv til.
Det bliver en både underholdende og gennemmusikalsk aften i
konfirmandstuen.
Menighedsrådet er vært ved et lille traktement.

Af
Hans Lohmann
Andersen

Jul i Rytterskolen
Julen i det gamle landsbysamfunds tid, oplevet af en degnesøn i Aasum Rytterskole i årene omkring anden verdenskrig.
I 1936 tiltrådte min far S.B. Andersen, som førstelærer ved Aasum
Skole. Med ham fulgte min mor, Johanne, der stammede fra gården
med det besværlige navn, Hlidarende, der lå 1 km øst for Aasum, og
min ældre bror Helge og en søster Inger- Johanne. Senere tilkom
endnu en bror, Bertel, født i 1939.
Aasum Sogn var endnu intakt som landsbysamfund af den Morten
Korchske model. Landbrugserhvervet var bakket op af håndværkere
i landsbyen, og der var hele to købmænd i landsbyen med en tredje
kun få hundrede meter væk hinsides Odense Aa. Mejeriet lå på bakken lige nord for Aasum. Og så var der to skoler i landsbyen. I forskolen underviste Olga Jensen de tre første årgange. I Rytterskolen
underviste min far de sidste 4 årgange.
I bagbygningen til forskolen var et pissoir og toiletter til fælles brug
for skolerne. Lige bagved løb jo bækken. Skolen og kirken var tæt
forbundne. Min far var ansat som kirkebylærer, dvs. at han også var
kirkesanger (senere organist) og førte den ene kirkebog.
Også privat var forholdet tæt, idet de skiftende præster, først Poul
Prip og senere Ole Borch Madsen, havde en præstekjole hængende i
Rytterskolen, hvor de før og efter hver gudstjeneste klædte om. Da
der dengang også var eftermiddagsgudstjenester kl. 14, var det blevet en fast tradition, at præsten drak eftermiddagskaffe (under 2.
verdenskrig L. Christensens kaffeerstatning), før han kørte tilbage til
Seden.

Når julen nærmede sig, skete der altid en voldsom stigning i aktivitetsniveauet omkring kirke, skole og forsamlingshus. I forsamlingshuset blev der dekreteret træning i julelege med mødepligt nogle eftermiddage efter skoletid. Her øvede Olga Jensen og min far på
skift gamle julelege, der skulle afvikles ved det store skolejuletræ, der
altid var 4. juledag i forsamlingshuset. Herudover blev der også nogle aftener i vores privatbolig i skolen afholdt produktion af julestads
til at hænge på skolejuletræet. Her blev bl. a. flettet stjerner af papirstrimler i massevis. Disse aftener deltog eleverne fra de ældre klasser. Undertiden læste min far så nogle historier imens. Senere serveredes kaffe og vandkringle og slik.
En eftermiddag op til jul tog så lærerinde Olga Jensen og min far til
Odense og købte en masse gaver, der skulle bruges til uddeling til
alle de børn, der gik i skolerne ved juletræet 4. juledag. Herudover
købtes slik i store mængder, der skulle fyldes i poser, så alle sognets
børn, også de, der ikke gik i skole, kunne få en slikpose hver ved
juletræet. Selve det store juletræ blev i 1940érne sponsoreret af proprietær Stevnsmose på ”Bjergager”, der lå lige overfor Aasum Mejeri. I den forbindelse inviterede han hele mejeribestyrer Brønseruds
familie og lærerfamilien i Aasum Skole på en årlig juletræstur ned i
Ræveskoven, hvor såvel skolejuletræet som vore private juletræer
blev fældet og hjemkørt på en gammeldags høstvogn. Det var en
virkelig frisk oplevelse. Man bør lige erindre, at det var længe før
den globale opvarmning var blevet opfundet. I 1940érne kom isvintrene på stribe, og oftest foregik turene ad frosthårde og snedækkede mark- og skovveje. I krigsårene var det med hesteforspand,
men efter 2. verdenskrig blev hestene udskiftet med en JEEP som
trækkraft. JEEPen var det lille, labre, firhjulstrukne køretøj, som
blev anvendt af vestmagterne under 2. verdenskrig, og et sådant anskaffede Stevnsmose sig kort efter krigen til lettere landbrugsarbejde
og transport. Det var imidlertid svært ikke at køre lidt stærkere end
hestefart, og jeg erindrer endnu Stevnsmoses storsmilende ansigt i
JEEPen, når han så bagud og så den rystetur, som degnen og mejeribestyreren med familier fik på den gamle landbrugsvogn over

de frosne markveje. Efter turen til Ræveskoven ventede fru
Stevnsmose med et stort kaffebord på ”Bjergager”. Det var altid
meget hyggelige ture.
I julen var der også altid ekstra travlt i kirken. Vi børn hjalp far
med at sætte salmenumre op i kirken samt sætte stearinlys i holderne på de to juletræer, der var i kirken. Der skulle nye lys i både juleaften og 1. juledag. Først når skolejuletræet 4. juledag havde fundet sted, kunne en vis afslapning indfinde sig. Skolejuletræet var jo
ved siden af høstfesten, én af de virkelig store begivenheder for
alle sognets beboere. Alle disse begivenheder var muligvis årsag til,
at mine forældre altid lod juletræet stå til Hellig Trekongers aften
lidt hen i januar for ligesom at trappe lidt varsomt ned.
Til sidst lidt om, hvilke pligter, vi som børn blev pålagt. De af os,
der kunne cykle, skulle på skift hente mælk, fløde og smør på mejeriet hver morgen inden skoletid. Hver lørdag eftermiddag skulle
den dengang grusbelagte legeplads rives, og baggården skulle fejes.
Så skulle brændekassen i køkkenet holdes opfyldt med tørv i den
ene ende og optændingsbrænde i den anden. Jeg fik under krigen
pålagt at sørge for mørklægningen om aftenen. Rullegardinerne
skulle trækkes ned og kantlisterne på i begge sider. Så skulle vandgryden i komfuret altid holdes fyldt, så der altid var varmt vand.
Og lidt om klimaet. Koldt var det ofte, rigtig koldt. Nogle vinteraftener var der rim på dynerne, når vi gik i seng om aftenen. Når
temperaturen kom meget langt under frysepunktet knirkede sneen
på en særlig måde, når man gik eller kørte på den. Dengang var
saltning af isbelagte veje ikke opfundet. Jeg erindrer, at min ældre
bror og jeg, efter at vi var kommet på katedralskolen i Odense,
igennem en hel uge løb på ski til skolen i Jernbanegade, fordi cykling var umulig på de isbelagte veje. Og på engene nede bag karetmageren kunne Aasums børn og unge ofte i flere uger muntre sig
med skøjteløb. At global opvarmning engang kunne blive et problem indgik naturligt nok slet ikke i vores forestillingsverden.

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
www.havnensgourmet.dk

Tlf. 66 10 17 38 Mobil 40 27 45 08

MURERMESTER

Hardy Clausen
Eftf. ApS
Engtoften 30
www.marslev-vvs.dk

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

5320 Agedrup

Aktivitetskalender for Aasum Sogn
December
2. - 12 torsdag
5. - 12. søndag
7. - 12.
12. - 12.
19. - 12.
24. - 12.

16-18
11.00
13-17
14.30
15.00
9.30

tirsdag
søndag
søndag
fredag

15.00

25. - 12 lørdag
26. - 12. søndag

16.30
11.00
11.00

Lokalhistorisk Arkiv åbent
Gudstjeneste KN (kor og kaffe)
Julestue på Bækskov, Væverstræde
Tirsdagscafé, julehygge
Fælles julekoncert KN
Gudstjeneste NHE
Gudstjeneste NHE
Gudstjeneste KN
Gudstjeneste KN
Kirkebil til Seden

Januar
2. - 1.
4. - 1.

søndag
tirsdag

11.00
14.30

6. - 1.

torsdag

16-18

9. - 1.
11. - 1.
16. - 1.
23. - 1.

søndag
tirsdag
søndag
søndag

27. - 1.
30. - 1.

torsdag
søndag

9.30
19.30
11.00
9.30
10.30
18.00
11.00

Gudstjeneste NHE
Tirsdagscafé, Knud Aage Larsen
og Ole Hedegaard
Lokalhistorisk Arkiv åbent
Aasum Forsamlingshus, afsluttende
generalforsamling, se s.34
Gudstjeneste KN
Sogneaften, Lars Rand Jensen
Gudstjeneste NHE (kor og kaffe)
Gudstjeneste KN
Menighedsmøde
Bylaugets generalforsamling
Gudstjeneste NHE

Aktivitetskalender for Aasum Sogn
Februar
1. - 2

tirsdag

14.30

3. - 2.
6. - 2.
9. - 2.

torsdag
søndag
onsdag

13. - 2.
20. - 2.
27. - 2.

søndag
søndag
søndag

16-18
9.30
17.00
19.30
11.00
11.00
9.30

Tirsdagscafé, Hans Brehm og
Karin Nebel
Lokalhistorisk Arkiv åbent
Gudstjeneste KN
Fyraftensgudstjeneste NHE
Sogneaften, Ladbyskibet
Kirkebil til Seden
Gudstjeneste KN
Gudstjeneste NHE

Marts
1. - 3.
3. - 3.
6. - 3.

tirsdag
torsdag
søndag

13. - 3.

søndag

14.30
16-18
14.00
14.30
11.00

Tirsdagscafé, Hesbjerg Slot
Lokalhistorisk Arkiv åbent
Børnegudstjeneste
Tøndeslagning ved Rytterskolen
Gudstjeneste KN

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

Tlf.
65 95 14 96
Privat 65 95 11 96
Fax. 65 95 21 90
EL-FIRMAET
KAY CHRISTENSEN

Virksomheds/Flytning

v/ Preben V. Christensen

Støt vores annoncører
De støtter dig

Lokalhistorisk Arkiv
Der var mange som udvandrede,
men enkelte vendte hjem igen.
Af Hans Pedersen, Kerteminde,
tidligere Dyrebjerggåd Rågelundvej
Ejendommen Engbakken, Staupudevej 9

Dette hus er bygget af Jens Nielsen, som var gift med min bedstefars helsøster, Marie, fra den gamle gård ved åen. Jens Nielsen var
fra Aasum, vist nok Krogsgaard, Åsum Bygade 11.
Jens Nielsen var interesseret i Marie som ung, men der var vist tvivl
fra hendes side om det var gensidigt. Derfor rejste hun som ung til
Amerika for at få klarhed på tingene. Og Jens Nielsen var frisk og
rejste efter hende, og det endte med giftermål. De var bosat på en
farm og fik børnene Frankie, Daysie, Alma og Jens (Min fars kusiner og fætter).

Da Frankie, som den ældste var 8 år, rejste de hjem igen på grund af
Maries død. Den første tid boede de i København hos min mormor
og bedstefar, vistnok fordi bedstefar i København havde en plejesøster, som blev husholderske og plejemor på Dyrebjerggaard efter
farmors død ved Anes fødsel. Efter en kort tid i København Rejste
Jens Nielsen med familie til Aasum, hvor de boede en tid på Dyrebjerggaard. Nu kniber det lidt med at udrede historien for mig,
men jeg mener, at Jens derefter forpagtede Krogsgaard i nogle år.
Gården blev derefter solgt, og Jens Nielsen byggede ejendommen
Engbakken til familien. Jens Nielsen havde to søstre, som han byggede hus til ved siden af Snedkerhuset, Staupudevej 7.

Lille Jenses familie
Alma, Frankie Jens Daysie

Familien boede nu i
huset Engbakken,
men Frankie rejste
igen til Amerika
som 16-årig ifølge
med en dame fra
Aasum. I Amerika
blev Frankie gift, og
de fik fem piger.
Jeanett, Ethel. Dolores, Rosemary og
Ruth.
Jeg mener at kunne
huske, Jens Amerikaner kom på besøg
på Dyrebjerggaard,
men han døde i tyverne. Daysie og
Lille Jens overtog
Engbakken og havde

Alma boende, men hun havde et dårligt sind og døde på Hvedholm Plejehjem.
Daysie og Jens var også lidt specielle i deres livsstil. Men meget
flittige med arbejde rundt på gårdene i omegnen. Jens var en tid
tækkemand, men han sluttede på Aasum Maskinfabrik. Daysie
overlevede Jens. Hun var på plejehjem i mange år i Odense. Jens
levede som eneboer resten af sit liv. I mange år havde han en lille
hund Bob, som han hentede frikadeller til i Odense. Selv levede
han mest af gammelt wienerbrød og drikkevarer.
NB. Som dreng blev jeg sendt op til Daysie og Jens med slagtemad. (Blandt andet hjernen fra grisen, når vi slagtede gris på Dyrebjerggaard) så fik vi slik og vin. Jeg var gerne med oppe på loftet
for at se Jens´ gamle masker. Han kørte nemlig rundt til mange
karnevaler og hentede mange førstepræmier. Han var en speciel
herre.

Jens Nielsens familiegravsted
på Aasum Kirkegård

Fra Kirkenyt nr. 2 1992
Pengegave til Åsum Kirke
Åsum kirke har modtaget en testamentarisk gave fra afdøde Daysie
Nielsen, som stammede fra Aasum. Det er udtrykt i testamentet, at
pengene 140.000 kr. skal anvendes til kirkegården eller, hvad menighedsrådet bestemmer. Der er endnu ikke taget endelig stilling til,
hvad pengene skal bruges til. Stiftøvrigheden skal godkende vores
forslag, inden det må sættes i værk.
Daysie Nielsen var født i 1896 i USA. Det fortælles, at faren, Jens
Nielsen rendte efter en ung pige fra en af Åsum gårdene. Hun rejste
til Amerika, fordi hun ikke ville have med ham at gøre, men han
solgte sin gård og fulgte efter hende. I Amerika var der ingen vej
udenom, de blev gift og fik fire børn, Daysie, Alma, Frankie og Lille-Jens. Imidlertid døde moren ret efter det sidste barns fødsel, og
Jens Nielsen rejste hjem til Åsum med sine fire børn i 1903.
Frankie tog allerede som 16-årig tilbage til Amerika og lever endnu
derovre. For at ernære sig og sin familie fik faren, Jens Amerika, en
gård i forpagtning. Senere bygede han et lille hus på Staupudevej
”Engbakken” og både faren og Lille Jens og Daysie gik på arbejde
på gårdene i Åsum. Daysie holdt også hus for sin familie og passede
søsteren Alma, som var psykisk syg. Efter farens og søsterens død
boede Lille-Jens og Daysie alene i huset. De var flittige, men havde
deres egen ide om, hvem de ville arbejde for. I 1950 var Daysie på
en måde slidt op på legeme og sjæl og kom på hospitalet og derfra
på plejehjem. Her levede hun en, for os at se, ensom og spartansk
tilværelse til sin død som 95-årig i februar 1991.

Fra Kirkenyt nr. 5 1993
Indvielse af altertæppe og messehagel i Åsum Kirke
ved højmessen søndag den 21. november kl. 10.30
Det nye altertæppe, som er vævet af kunsthåndværkeren Jette Nevers vil denne søndag være lagt på plads. Samtidig vil den nye messehagel også blive taget i brug. Efter gudstjenesten kan man gå op
og se nærmere på tæppet, og Jette Nervers vil være til stede og besvare spørgsmål. Dernæst går vi ned til kirkekaffe i Rytterskolen.

NYT FRA TRAFIKUDVALGET.
v/ Poul Poulsen
Anlæggelse af cykelsti
Anlæggelse af cykelstien skulle have været til behandling i det politiske udvalg d. 5. oktober 2010. Mødet blev aflyst, og nu forventes
sagen at være på dagsordenen d. 9. november 2010. Ved redaktionens afslutning var der ikke kommet nyt i sagen..
Odense Kommunes lokalplan nr. 3-646 dækker området for det nye
boligområde ved Aasum. Der er indføjet et stiforslag for cyklister,
hvor det påtænkes, at vore cyklende skoleelever og også andre cyklister forestilles at skulle cykle fra Seden Skole til Aasum ad stibroen
over Kertemindevej, gennem Seden Syd og ud på Svendsagervej ved
en rundkørsel, hvorfra der så langs vejen kan komme en cykelsti til
Utzonparken. Der kan cyklisterne køre gennem boligområdet og ud
i Aasum enten det så bliver ud på et farligt sted over for Brejngårdsvej eller bag om gården Bjergager og ind i Aasum by. Afgørelsen
for linieføringen forventes inden længe, og derefter kan cykelruten
anlægges, pengene er bevilliget.

Redaktionen ønsker alle
en glædelig jul
og et godt nytår

JULESTUE

Søndag 5. december 2010
Kl. 13.00 - 17.00.
Sted: Galleri Bækskov
Væverstræde 5
Sammenkomst for hele familien
Aasum Sogns Beboerforening afholder JULESTUE i samarbejde
med Galleri Bækskov.
Der vil være mulighed for at blive inspireret til at lave forskellige
juleting, samt noget underholdning og lidt til “ganen”.
SÆT KRYDS I KALENDEREN OG KOM TIL EN NY TRADITION I AASUM.
Nærmere program kommer på vores hjemmeside og via opslag.

HUSK!

Fastelavn

Søndag d. 06.03.11. kl. 14.30.

Østens New York, bliver Hong Kong kaldt
En hilsen fra Maria-Louize Helbo,
sognepræst på orlov.
. For nyligt interviewede vi den nye Generalkonsul, Ambasadør Torben Gettermann til vores kirkeblad (der udkommer en gang om måneden!). Han sammenlignede Hong
Kong med at være Manhattan på steroider. Det siger lidt
om tempoet og livet i byen her. Og på mange måder har vi
erfaret, at Hong Kong er en storby, der adskiller sig fra andre storbyer.
For det første er her utrolig fredeligt. Ikke i larm og
mængden af mennesker. Der passer ambassadørens beskrivelse fint. Men i antallet af kriminalitet og destruktion.
Man behøver ikke frygte for sit liv eller sine værdigenstande, når man bevæger sig ud. Uanset hvornår på dagen/natten det er, og uanset hvilket kvarter man befinder
sig i. Det er rigtig dejligt. Det betyder også at ting ikke bliver
ødelagt bare fordi, der er nogen der keder sig og partout
skal ødelægge noget. Det må være den form for selvjustits,
der opstår, når mange mennesker skal kunne fungere sammen på meget lidt plads.
For det andet er her utrolig rent, når man tænker på antallet af mennesker der bor her. Hong Kong er på størrelse
med Lolland og alligevel bor her ligeså mange mennesker
som i Danmark – og det er kun 20% af byen, der er bebygget. Så der hvor der er mennesker, er man tæt. Et metrotog
kan transportere 3000 mennesker og de afgår hvert 3. minut – i myldretiden hvert 2. minut. Alle 10 linier. Men der er
altid rent i togene og på stationen. Altid! Også på gaden.
Der er rigtig mange mennesker ansat til at holde rent og
holde orden i byen. Af og til ser man 4 mennesker spule et
fortov. Tre der holder en afskærmning, der kan stå af sig
selv(!) og en der spuler. Unødvendigt tænker vi – men hvordan skal man ellers skaffe arbejde til så mange millioner

bruge dem igen rigtig hurtigt. Eller det er en by, hvor du
går konkurs, kommer ud af trit med pulsen og måske ikke
finder vejen tilbage i det høje gear.

Mange af de unge der er herude, sidder i nogle rigtig høje stillinger. De har rigtig mange penge og lever det hurtige
og vilde liv. Pengene sidder løst, man kan gå i byen torsdag, fredag, lørdag og stadig passe sit job. Jeg synes, det
er imponerende, men det må handle om en rutine (og en
stærk lever). Det varer kun et par år, så er de allerede videre. Hong Kong er nemlig en by, hvor intet andet end forandringen er konstant. Butikker kan åbne den ene dag og være væk ugen efter. Man kan ikke regne med noget, for det
hele skifter. Men det har også sin charme.
For det fjerde, så er Hong Kong ikke i modsætning til andre storbyer eller hovedstæder – endda København, ikke
en by med et nært så blomstrende kulturliv. I de fleste andre storbyer kan man gå til koncert, i teateret, på udstillinger og så videre. Det kan man også i Hong Kong, men markedet for det er her bare ikke på samme måde. Vi har dog
fundet frem til de steder, hvor man kan få nogle dejlige oplevelser.
Og så er Hong Kong bare en exceptionel storby, for udenom alle
de høje bygninger har du bjerge i sigte hele tiden – og man skal ikke

På vej mod Aasumbogen.
Nu begynder kulden at snige sig ind gennem sprækkerne i huset, der
er sjappet i haven, og det er mørkt, nærmest før man kommer hjem
fra arbejde. Derfor er det nu blevet den perfekte tid til at tænde op i
brændeovnen eller skrue op for radiatoren, sætte sig godt tilrette ved
skrivebordet – evt. med et tændt stearinlys og lidt god musik på anlægget – og stille sig selv spørgsmålet: ”Hvad er mit Aasum?”
Siden sidst har vi modtaget nogle af de anmeldte indlæg og ét nyt.
Vi har fået tilbagemeldinger både fra folk, der gerne vil skrive og
folk, der ikke vil. Og vi har været glade for at få den feedback.
Vi havde en lille stand på markedsdagen, hvor vi fik flere nysgerrige spørgsmål. Én udefra ville gerne vide, hvordan han fik fat i
den Aasumbog, og vi kunne så meddele, at den var under tilblivelse.
Vi har sat 1. marts som absolut sidste frist for indlevering af
bidrag og opfordret til, at I afleverer inden 1. december, hvis I har
muligheden for det. Det er snart. Så grib den første sætning eller
impuls til at begynde at skrive.

Flere af dem, vi har snakket med, giver udtryk for, at det, de har at
fortælle, måske ikke er så spændende at læse for andre, fordi det jo
bare handler om dem selv og deres aasumhistorie. Men det er nu
engang dette projekts idé, at den enkelte med sit sprog giver sit billede af noget, vi alle sammen har et forhold til, og projektet adskiller
sig derfor fra projekter, hvor én person prøver at fortælle mange
menneskers historie. Alle vores historier tilsammen kommer til at
udgøre en mosaik, der fortæller noget overordnet om Aasum og den
tid, vi lever i og den tid, der er gået her i sognet. Det bliver interessant, og især hvis så mange som muligt skriver, både indfødte og
tilflyttere.
Vi håber på din opbakning og glæder os til at modtage dit bidrag.
For spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte Ina på telefon
22868076. Dit bidrag kan du aflevere elektronisk på
bogudvalget@gmail.com.
Eller hvis du ikke har en computer: håndskrevet i postkassen på
Karetmagerstræde 10.
Hav et godt efterår og en glædelig jul!
På genhør i 2011.
De bedste hilsner, Bogudvalget.

Bestyrelsen for Den selvejende institution Aasum forsamlingshus og likvidator, advokat
Per Demant, har på baggrund af det på generalforsamlingen den 24. marts 2010 aftalte
udarbejdet endeligt revisionspåtegnet likvidationsregnskab pr. 30. juni 2010, udvisende
en egenkapital på kr. 404.717,98.
Der er herefter foretaget a´conto udlodning til de tre foreninger på i alt kr. 343.750,00.
Der resterer p.t. alene endelig opgørelse vedrørende moms, der forventes at medføre en
reduktion af egenkapitalen på kr. 18.296,44, således at egenkapitalen herefter udgør kr.
386.421.
Der vil herefter blive udloddet yderligere kr. 42.671,00 med tillæg af renter, hvorefter
den selvejende institution kan anses for endeligt opløst.
For en ordens skyld bør likvidationsregnskabet dog forelægges generalforsamlingen for
endelig godkendelse.
I betragtning af, at likvidationen har fulgt den plan, der blev udstukket på seneste generalforsamling, og idet provenuet svarer til det på samme generalforsamling oplyste, forventer bestyrelse og likvidator ikke, at generalforsamlingen bliver noget tilløbsstykke.
Generalforsamlingen er derfor i første omgang tænkt afholdt på likvidators kontor med
krav om forudgående tilmelding.
Såfremt tilmeldingen mod forventning overstiger mødekapaciteten, vil generalforsamlingen blive flyttet til en anden lokalitet, idet der inden yderligere udlodninger vil blive tilbageholdt midler til eventuel finansiering heraf.
Odense den 20. oktober 2010
Per Demant

Indkaldelse til generalforsamling.
Aasum Bylaug
afholder ordinær generalforsamling
torsdag den 27. januar 2011, kl. 18.00
hos Havnens Gourmet
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 20. januar 2011
til oldermanden Mogens Burmølle
tlf. 21366589, 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

OPRYKNINGSKAMP
Fodbold
Å.I.F.’s serie 2 hold blev nr. 2 i deres pulje og skal derfor spille om
oprykning til serie 1.
Første kamp blev spillet i Aasum lørdag den 30. oktober mod
KRFC (Korgsbølle/Roerselv) - og som billedet viser, var der rigtig
mange mennesker på sportspladsen, ca. 75. Resultatet blev desværre, at KRFC vandt med 2 - 1. Derfor er returkampen i Krogsbølle af
meget stor betydning - kampen blev spillet lørdag den 6. november.
Dommertrioen

Sensation, fantastisk
Aasum er for første gang
nogensinde i Serie I.
Holdet tog til Krogsbølle
med en kæmpe sejrsvilje,
som gav bonus. Krogsbølle blev slået med hele 4 - 0,
og så blev der festet.
Tekst og foto: Kurth Eriksen

Aasum Idrætsforening

Status for fodboldturneringen efterår 2010.
Det blev en flot afslutning for førsteholdet i serie 2. De fik en placering som nr. 2, 1 point efter nr. 1 og fire point foran nr. 3.
Der skal nu spilles oprykningskampe til serie 1, det er aldrig tidligere
opnået i Aasum Idrætsforenings historie, så det bliver spændende.
Hold 2 i serie 4 blev placeret på en flot 3. plads, så vi kan være stolte
af, at seniorafdelingen er placeret i toppen.
Tak til alle der har hjulpet senior afdelingen, stor tak til trænerne
Quy og Luan.
Superveteranerne fik også en flot placering. De blev nr.7 efter et
meget stabilt fremmøde, tak for det.

Gymnastikafdelingen under
ledelse af Jytte Storm er igen i år
en bragende succes med stor
tilslutning. Du kan stadig nå at
være med om tirsdagen fra
kl.17.00 til 18.00 i Havnens
Gourmet. De har også hyggemøder i klubhuset.

Aasum Idrætsforening

Nyt fra lancierholdet:
Vi holder hyggelig sammenkomst i klubhuset, hvor vi spiser sammen, snakker, og får måske en dans.
De enkelte møder aftales fra gang til gang, og oplysning om næste
møde kan fås ved henvendelse til Preben Schack tlf. 66102423 eller
20117338.

Tak til alle som har hjulpet foreningen i året 2010, sponsorer og
hjælpere, med håbet om at flere møder op på sportspladsen i året
2011, vi har det rigtigt hyggeligt.
Aasum Idrætsforening ønsker alle

en rigtig god Jul samt et Godt Nytår.
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.com
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. 21 36 65 89 Burmoelle@mail.tele.dk

Aasum Sogns hjemmeside
www.aasumsogn.dk

Markedsdag i Aasum d. 25. september 2010

