Aasum Sogneblad
Nr. 41

2011

september, oktober og november

2011

10. årgang

Indhold i dette nummer:
Fra kirken

Side

3

Tirsdagscaféer

Side

10

Sogneaftener

Side

12

Arrangementer i Seden

Side

15

Mit Aasum (menighedsråd og bogudvalg)

Side

15

Aktivitetskalender

Side

20

Jens og lille Daysie af Jørgen Lohmann Rasmussen

Side

24

Mit Aasum af Mogens Burmølle

Side

27

Aasum Beboerforening, (cykelsti, markedsdag, julestue) Side

31

Galleri Bækskov: Noget for børn

Side

36

Aasum Idrætsforening

Side

37

Adresseliste

Side

39

Bladet udgives af:
Aasum Sogns Menighedsråd, Aasum Sogns Beboerforening,
Aasum Bylaug og Aasum Idrætsforening.
Redaktionsudvalget:
Per Lind-Thomsen, Walthervænget 6, tlf. 66102673 (ansvarshavende)
Poul Poulsen, Gartnervænget 17, tlf. 21746064
Redaktionens e-mail adresse: Sognebladet@aasumsogn.dk
Annoncer: Alex Hold, Åsum Bygade 4, tlf. 22222282; AlexHold@live.dk
Poul Poulsen, Gartnervænget 17, tlf. 21746064; hogp.aasum@gmail.com
Deadline for næste nummer, der udkommer til december 2011, er
d. 7. november 2011. Indlæg optages i bladet i det omfang, der er plads
(udskydes evt. til næste nummer). Stof, der bringes i bladet, er ikke nødvendigvis udtryk for redaktionens meninger eller holdninger.
Forsidebillede: Cyklister på den nye sti.

Præsten har ordet

Maria-Louize Helbo
Der er ikke mange ting i livet, vi ved med sikkerhed. Når vi står
op om morgenen, ved vi end ikke, hvordan dagen vil ende. Vi kan
lave en masse planer og gøre os en masse forhåbninger, men vi får
aldrig nogen vished om fremtiden. Det eneste, vi ved med sikkerhed om livet, er at døden en dag bliver afløseren. Det betyder i
værste fald, at vi alle lever med bevidstheden om døden hver dag –
og i bedste fald betyder det, at vi alle må leve fuldt ud hver dag,
fordi vi ikke ved noget sikkert omkring dødens tidspunkt.
Lørdag d. 23. juli vågnede vi alle op til nyheden om tragedien i
Norge. En hændelse der virker fuldstændig ubegribelig for os, og
som i særdeleshed for os i Norden naturligt nok har affødt en stor
reaktion af selvransagelse. Hvordan kunne sådan noget ske? Og
hvordan forhindre vi, at noget lignende sker? Og hvordan lever vi
videre med det, der er sket?
Vi er slet ikke vant til den form for menneskelig kynisme og mangel på empati i vores del af verden, derfor kom handlingen så meget desto mere bag på os. I USA for eksempel er våbenloven indrettet efter devisen ”min næste er min fjende”. Man skal kunne
forsvare sig for alle, man møder på sin vej, kan potentielt være til
fare for mig. Det er en meget mere aggressiv tilgang til den verden,
vi lever i, og ikke mindst til vores medmennesker. Men det er jo
helt forfærdeligt, hvis vi skal til at leve med frygten for ethvert
menneske omkring os. Og hvad endnu værre er, hvis vi derfor begynder at tale endnu mindre med dem, vi ikke kender.

Når man tænker på, at den mand Norges politi har angrebet for
terrorhandlingen og massakren, havde planlagt sine ugerninger i
næsten et årti, så er det tankevækkende, at der i den tid ikke er én,
der har fattet mistanke. Det kan jo forhåbentlig være, at det er fordi, vi er så tillidsfulde, at vi netop ikke mistænker Gud og hver
mand for ulovligheder. Men omvendt, så kan det også være vores
frygt for dialog med dem, vi ikke er nære med, der gør, at vi ikke er
opmærksomme på, hvad der sker eller kan ske omkring os. Det at
tale med fremmede, har i lang tid været passé i Danmark. Min mor
kan huske overgangen fra, at man talte med dem, man sad ved siden af i toget til, at folk pludselig havde nok i sig selv og hellere så
væk end talte med en fremmed. En fremmed er jo vores næste og
skal ikke betragtes som en fjende. Det kan være værd at huske på,
som verden ser ud i dag. Vi er nødt til at interagere med verden og
menneskerne omkring os for at få et samfund, der fungerer. Det er
netop det, der prædikes fra mange kirker: at vi må stå sammen, vi
skal tage os af vor næste – og vor næste er ikke kun, dem vi kender, det er ligeså tit en fremmed, og i en verden, hvor en kristelig
ånd skal findes, må vi ikke glemme nogen i mængden.
Lad mig slutte med lidt tankevækkende ord fra Benny Andersens
digt
Små Mennesker, Store Afstande:
Her går vi ved siden af hinanden.
Imellem os er der tolv tusind mil.
For stædige til at skyde den lille
genvej på godt og vel et smil.

Siden sidst
Døbte
29. maj
29. maj
12. juni
3. juli
1.tv.
17. juli
21. august

2011
2011
2011
2011

Emil Bechager Riber, Utzons Allé 16
Mathias Bechager Riber, Utzons Allé 16
Marie Mariager Hansen, Engtoften 16
Malde Tornehave Helligsø, Vanddråben 53

2011 Alfred Loft Gemmer, Norge
2011 Milas Fürstenberg, Utzons Alle 64.

Seden - Aasum Kirkekor
Koret begynder at synge igen efter ferien
mandag den 29. august kl. 19 i Rytterskolen ved Aasum Kirke.
Er du glad for at synge, og har du lyst til at være med, så mød op i
Rytterskolen, når vi øver.
Du behøver ikke at have nodekendskab
Koret medvirker ved gudstjenesten i Seden og Aasum kirker cirka
en gang om måneden.
Henvendelse til organist Hans Brehm
Tlf 20498532

Gudstjenester i Seden og Aasum
September

Seden

Åsum

Søndag d. 4.
11.s.e.trin

kl. 10.30
NHE

kl. 9.00
NHE

Søndag d. 11.
12.s.e.trin

kl. 9.00
NHE

kl. 10.30
NHE

Søndag d. 18.
13.s.e.trin.

kl. 10.30
Høstgudstjeneste
NHE

Søndag d. 25. .
14.s.e.trin

kl. 9.00
LBM

Kirkebil
til Seden

Søndag d. 2.
15.s.e.trin

kl. 11.00
MLH

kl. 9.30
MLH

Søndag d. 9.
16.s.e.trin.

kl. 19.00
NHE

kl. 11.00
NHE

Søndag d. 16.
17.s.e.trin.

kl. 11.00
MLH

kl. 9.30
MLH

Søndag d. 23.
18.s.e.trin.

kl 9.30
NHE

Kirkebil
til Seden

Søndag d. 30.
19.s.e.trin.

kl. 11.00
MLH

kl. 9.30
MLH

kl. 14.00
Høstgudstjeneste
NHE

Oktober

Gudstjenester i Seden og Aasum
November

Seden

Søndag d. 6.
Alle helgens dag

kl. 19.00
NHE

kl. 16.00
NHE

Søndag d. 13.
21.s.e.trin.

kl. 11.00
MLH

kl. 9.30
MLH

Søndag d. 20.
Sidste s. i kirkeåret

kl. 9.30
NHE

Søndag d. 27.
1.s.i advent

kl. 11.00
NHE

kl. 9.30
NHE

December
Søndag d. 4.
2.s.i advent

kl. 9.30
MLH

kl. 11.00
MLH

Søndag d. 11.
3.s.i advent

Kirkebil
til Åsum

kl. 15.00
Fælles julekoncert
NHE

LBM Lene Bischoff-Mikkelsen
MHL Maria-Louize Helbo
NHE Nils Holger Ellekilde
Kirkebil bestilles
fredag inden kl. 12

tlf.: 66109447 .

Åsum

kirkebil
til Seden

Et år er gået. Hong Kong er ude,
og Aasum er tilbage i kalenderen.
Et år kan jo måles på mange måder. Det behøver ikke være ved et
årsskifte, at man gør status over, hvad man har lavet, og hvad man
vil lave. Når en uge er omme, ser vi jo også tit i kalenderen. Ser
tilbage på, hvordan ugen gik, og ser frem til, hvad vi kan vente i
ugen, der skal komme.
Når jeg ser tilbage på året i Hong Kong, for selvom det blot var
for et øjeblik siden, er man jo allerede videre, og status er nu, at
man skal se tilbage. Så var det et år i en helt anden verden i mere
end en forstand. Og selvom Danmark er det, jeg har kendt det meste af mit liv, så er det uundgåeligt på nuværende tidspunkt ikke at
sammenligne livet i Hong Kong med livet i Danmark. For det er
netop det skønne ved at rejse ud; mødet med en ny kultur gør, at
man åbner øjnene mere for ens egen kultur, ens egne traditioner,
og hvad man ellers har taget for givet, fordi det pludselig bliver sat
i perspektiv: man bliver konfronteret med ting i tilværelsen, hvor
det er nødvendigt at stille spørgsmålstegn ved ting, man ellers har
taget for givet
Det mest pudsige ved at bo i Hong Kong er, at det var første gang
i mit liv, at jeg har været ”den fremmede”. Ved at bo i et land,
hvor menneskerne ligner en selv, og hvor man kan tale sproget,
som det var tilfældet, da jeg boede i Australien, så ligner jeg ikke en
kineser og taler ikke sproget. Og så er man nødt til at agere med
respekt og forståelse for, at man er gæst og må indordne sig efter,
hvad der er norm der.

Det er den ene side af året, og sjovt nok den, der har haft
mindst indvirkning på vores liv i Hong Kong, eftersom arbejdet har foregået blandt det enormt tætte netværk af danskere,
der er omkring den Danske Sømandskirke i Hong Kong. Og
vores arbejde har primært bestået i at værne om det kulturelle
og sociale samvær, der fandtes gennem kirken. Det er kommet
til udtryk gennem forskellige arrangementer, som for eksempel
et dansker-OL, hvor de forskellige landsdele måtte dyste i ti
discipliner mod hinanden, en piratskattejagt for hele familien
over en af Hong Kongs utallige øer, hvor forhindringer skulle
krydses, før skatten kunne findes, og en masse tema-fester, da
det nemmeste at samle danskere til er mad og drikke. Det har
været rigtig skønt at være en del af et lille samfund i samfundet
på den måde.
Og samtidig så er det skønt at komme hjem, og blive mindet om, at Aasum i særdeleshed på samme måde er et samfund
i samfundet, og det er noget af det, jeg især elsker Aasum for. I
Aasum er man gode til at mødes og være sammen og være fælles om arrangementer og aktiviteter. Det er altid muligt at lave
noget, og der er altid en at snakke med.
Bogprojektet, som blev sat i gang inden, jeg tog til Hong Kong,
er blevet realiseret med et fantastisk resultat, der vidner om gode minder fra Aasum fortalt af alle aldre. Det er en fantastisk
bedrift, og samtidig en, der bekræfter det sammenhold, der netop er i Aasum. Jeg glæder mig derfor også til at være med til at
sætte flere projekter i gang til glæde for alle os, der holder af
Aasum.
Maria-Louize Helbo

Tirsdagscaféer

Tirsdag d. 4. oktober kl. 14.30
En tur til Kulturmaskinen i Odense.
Kulturmaskinen er Odenses kulturelle legeplads
Huset er en del af Brandts Klædefabrik, Farvergården 7, nærmest
med indgang fra Pantheonsgade. Den rummer mødelokaler for byens foreninger og samlingsstedet cafeen og biblioteket, hvor alle er
velkomne.
Mediegrafisk værksted, lerværksted, smykkeværksted og tekstilværksted står åbne for byens borgere til fri afbenyttelse.
Vi bliver vist rund og får fortalt om det hele, nok især om tekstilværkstedet, som Eva Holm, Ryttervejen, er leder af.
Vi mødes ved Rytterskolen kl. 14.30 og regner med at kunne fylde
op i privatbiler for at lette problemet med P-pladser og således kunne køre de fleste lige til døren.
Hvis nogle stykker vil køre, skal det nok lade sig gøre.
Kaffen får vi i Kulturmaskinen

Tirsdag d. 1. november kl. 14.30
Livsvilkår i Nepal ved Harald Jensen
Med baggrund i en trekking og oplevelsestur i Nepal i efteråret 2010
vil jeg med billeder og ord berette om mine indtryk fra dette smukke
land med en meget forskelligartet natur.

Tirsdag d. 6. december kl. 14.30
Julehygge

-

decemberhygge

Vi samles i den lune Rytterskole,
hvor Lene Bjørn og Inger Reitz står for bankospil.
Hans Brehm og Maria-Louize Helbo sørger for musikindslag.
Der serveres som sædvanlig en god kop kaffe med kage til.

Sogneaftener i Aasum

Onsdag 21. september kl. 18.30
Historie og natur i Aasum
Ved Poul Bjerregaard fra Park og Natur i Odense Kommune.
Altså allerede kl. 18.30 mødes vi ved Rytterskolen.
Der bliver så en lille gåtur ned til Aasum Enge ved Odense Aa
Efterfølgende bliver der i Rytterskolen oplæg med lidt historie og
med billeder om den dejlige natur, der findes i området. Billeder, der
dækker andre dele af året. Derved kan man få en fornemmelse af,
hvor dejligt, der kan være. Også når årstiderne skifter, og når naturen viser sig fra den mere barske side.
Byen er jo præget af, at
den ligger udenfor
Ódense i den dejlige
natur, som åen er en
vigtig del af.

Iskrystaller ved åbredden
Stemningsilleder fra
Åsum Enge
Foto: Lone Bangsgaard

Tirsdag den 11 oktober kl. 19.30.
På denne aften vil Diva Sloth Jepsen lære dig at meditere, så du får
større overskud, bedre overblik, oplever mindre stress og mere ro.

Diva: Lær at meditere på en time
Meditation behøver ikke være timelange sessioner i lotusstilling.
Flere og flere virksomheder bruger meditation, vi har alle brug for
ar koble fra, for igen at kunne komme op i højeste gear. Din evne
til at generere energi, afhænger i høj grad af din evne til at lade op
og slappe af.
Diva giver dig på en jordnær
måde konkrete redskaber til,
hvordan du kan integrere meditation i hverdagen, så det
bliver nemt at praktisere. Du
får også hjælp til, hvordan du
får den ro inden i , det kræver
for at kunne meditere og være
tilstede i nuet. Endelig får du
indblik i forskellige meditationsteknikker og viden om,
hvorfor meditation er så effektiv.

Diva Sloth Jepsen

Diva er uddannet og arbejder som professionel Neo Coach og meditations lærer. Hun er uddannet Osho terapeut, hvor en stor del
af uddannelsen er læring i og om meditation. Hun har studeret og
praktiseret meditation i de sidste 15 år.
Hun siger: ”Alle mennesker uanset baggrund og alder kan lære at
meditere. Det kræver ingen forudsætninger, kun lysten til at lære
det”.

Onsdag den 16 november kl. 19.30.
Når glæden bliver stækket
Sognepræst og supervisor Lene Bischoff-Mikkelsen, Agedrup vil
fortælle om sit arbejde med samtalegrupper for børn og unge, der
har mistet. Se endvidere: www.børnogsorgfyn.dk. Hun vil fortælle
om sorg hos børn og om at miste i et bredere perspektiv. Der bliver også lejlighed til at snakke om tab og savn og om hvordan man
kan støtte hinanden, så man forhåbentlig kan finde glæden igen.
En lille fugl rammer et vindue.
Den sidder på jorden og sunder sig;
kryber måske i ly under en busk.
Det tager tid. Efter en periode er
den stærk nok til at komme frem
igen og flyve videre.
De fleste mennesker har det som
den lille fugl, når vi mister én, vi har
kær. Vi har brug for tid til at sunde
og nyorientere os. Selvom tabet for
altid vil sidde i os som et slag, så
kommer de fleste heldigvis på vingerne igen.

Lene Bischoff

At miste sker uvægerligt også for børn og unge og tabet af en far,
mor eller søskende er klart noget af det mest ubærlige et barn kan
opleve. Som barn mister man ikke bare den elskede, men også en
del af sig selv, fordi man mister en enestående støtte og rollemodel. Selvom de nærmeste er en naturlig hjælp til at komme videre i
livet, kan det være uvurderligt for sorgbearbejdelsen også at mødes med jævnaldrende, der selv har prøvet at miste. Her erfares det
uden sammenligning, at man ikke er alene.

Arrangementer i Seden
Tirsdag den 27. september kl. 19.00
i konfirmandstuen.
Foredrag ved Ole Flemming Petersen.
Torsdag den 13. oktober kl. 19.00
i konfirmandstuen.
Ved Maria- Louize Helbo
Dukke juleteater for børn
i Seden Kirke lørdag den 3. december kl. 16.30.
Ved teatergruppen Svantevit

Mit Åsum
Af Alex Hold
Bogen ”Mit Åsum” er nu udkommet.
Med så stort og spændende et projekt, må det være relevant med et
tilbageblik.
At udgive en bog er ikke hverdagskost for et menighedsråd, specielt
ikke, når man har sat sig det mål, at forfatterne skal være borgere
med tilknytning til sognet! Var der overhovedet nogen, som ville
tage en sådan udfordring op? Det var med nogen bæven, vi i menighedsrådet sagde ja. Men med Ina og Thomas superoptimisme og
positive tilgang var der ikke plads til pessimisme. Vi blev nødt til at
overbevise os selv om, at der også i det kirkelige arbejde er plads til
et sådan projekt. Da vi fik det færdige resultat i hånden, så vi, at der
ikke var grund til denne bekymring.

Vi har fået en fornem bog med interessante indlæg skrevet af både
de unge og ældre i sognet, en bog der med ord, billeder og kunst på
fremragende vis kommer hele sognet rundt, og det er vi naturligvis
meget stolte og taknemmelige for.
Heldigvis har teknologien i dag
gjort det muligt at gennemføre
et sådan projekt uden, kirken
må gå fallit. Set i lyset af, at vi
har fået en flot bog trykt i 600
eksemplarer, er en pris på små
50.000 kr. ikke alarmerende.
Bogen koster i dag 100 kr., så
alt i alt er det blevet en fornuftig disposition!

Ina ved de første bøger

Kø ved indgangen

Musikfestival
Ved den store Lanceringsfest den 11. juni var alle sejl sat til. Tak for
det store fremmøde, det havde nær taget pusten fra os. Men når solen skinner, og man er i godt selskab, går det an, at man må sidde
lidt tæt.
For nogle af os var det en stor overraskelse, at der i byen er så mange sang- og musik talenter. Vi var helt på det rene med, at der er flere rigtig dygtige musikere i byen, men at der blandt de unge er så
meget talent, var en overraskelse. Så blandt nogle af os blev en tanke og en ide skabt! Vi er så heldige, at have en stor gammel kirke
med en fantastisk akustik. Med alle de talenter og musikudøvere vi
har, må det være nærliggende at forene dette; skal vi ikke afholde en
Åsum Kirkes Musikfestival?
Vi er i menighedsrådet besluttet på at lade tanken blive til handling!
Så her efter sommeren vil vi nedsætte en arbejdsgruppe, som skal
udarbejde et konkret forslag til en sådan festival. Skulle der være nogen, som kan tilføre en sådan arbejdsgruppe inspiration og hjælp,
hører vi meget gerne fra jer!
Maria i gang igen!
Den 3. juli fik vi sagt pænt farvel til Karin Nebel for hendes store
indsats.
Vi siger velkommen tilbage til Maria-Louize Veronica Helbo, som
straks ved sin hjemkomst fra Hongkong kom i arbejde. Vi glæder os
til at genoptage det gode samarbejde med Maria.
Menighedsrådet
Alex Hold

Kære Åsumboere
Vi i bogudvalget vil gerne takke mange gange for de mange fine bidrag til Åsumbogen – tekstlige som visuelle – for det flotte fremmøde til lanceringsfesten, de musikalske indslag samt for Alex Holds
og det øvrige menighedsråds indsats! Vi synes, det var en rigtig god
dag, og er på alle måder glade for, at projektet nu, med hjælp fra alle
kanter, er vel fuldført. Vi håber Mit Åsum kan glæde og gavne mange år frem!
Der er stadig eksemplarer tilbage at købe. Henvend dig på
Åsum Kirkes graverkontor til Bente Knudsen, tlf. 51345541, til Alex
Hold, Åsum Bygade 4, tlf. 22222282 eller til Seden Kirkekontor,
Mindelundsvej 45, tlf. 66109447!
Hermed et farvel og tak fra bogudvalget!
Nils Holger Ellekilde,
Bente Adelgod,

Aktivitetskalender for Aasum Sogn
September
4.
5.
6.
7.
8.
11.
18.
21.
24
25.

søndag 9.00
Gudstjeneste NHE
mandag
19.00
Seden - Aasum Kirkekor øver
tirsdag 17.00
Gymnastik for motionsdamer
onsdag 15-17 Kreativt værksted, Galleri Bækskov
torsdag
16-18 Lokalhistorisk Arkiv åbent
søndag 10.30
Gudstjeneste NHE
søndag 14.00
Høstgudstjeneste NHE
onsdag 18.30 Sogneaften Aasums historie og Natur
lørdag 11-15 Markedsdag
søndag 9.00
Kirkebil til Seden LBM

Oktober
.
2.
4.
6.
9.
11.
16.
30.

søndag 9.30
Gudstjeneste MLH
tirsdag 14.30 Tirsdagscafé Kulturmaskinen
torsdag
16-18 Lokalhistorisk Arkiv åbent
søndag 11.00
Gudstjeneste NHE
tirsdag 19.30
Sogneaften Lær at meditere
søndag 9.30
Gudstjeneste MLH
søndag 9.30
Gudstjeneste MLH

Sæt kryds i
din kalender

Aktivitetskalender for Aasum Sogn
November
1.
tirsdag 14.30
Tirsdagscafe Livskår i Nepal
2.
onsdag 19.00
Andespil, idrætsforeningen
3.
torsdag
16-18 Lokalhistorisk Arkiv åbent
6.
søndag
16.00
Gudstjeneste NHE
13.
søndag 9.30
Gudstjeneste MLH
16.
onsdag 19.30
Sogneaften Når glæden er stækket
20. søndag 15.00
Andespil idrætsforeningen
27. søndag 9.30
Gudstjeneste NHE
16-17 Julestue Galleri Bækskov

December
4.
6.
8.
11.

søndag 11.00
Gudstjeneste MLH
tirsdag 14.30
Tirsdagscafe julehygge
torsdag
16-18 Lokalhistorisk Arkiv åbent
søndag
15.00
Julekoncert

Alle arrangementer er omtalt andetsteds i bladet

Ta’ ud og hæng op
Idrætsforeningens kampprogram
kan læses på side 37 og 38.

Støt vores annoncører
De støtter dig

Virksomheds/Flytning

OKSEKØD SÆLGES
Halve
eller

kvarte dyr
Slagtet og
udskåret
efter eget
ønske

Hanne
&
Viggo
Tlf. 66 10 21

Lille Jens og Daysie
Af Jørgen Lohmann Rasmussen
Lille Jens´ og Daysies hjem, ”Engbakken” i Aasum var noget for
sig selv. I Daysies tid pænt og velholdt overalt. Haven var fyldt
med hasselbuske rundt om hele huset, og bregner var den eneste
bundvegetation - de stod tæt over hele grunden. Gangstier og
pladsen foran indgangen altid nyrevet grus. Jeg har en enkelt gang
været inde i huset, som i Daysies tid var net og probert og fyldt
med store grønne potteplanter og blomster, som stod på stivstrøgne hvide lyseduge på bordene. Mit ærinde var, at jeg havde
fået lov til at se Jenses fastelavnsmasker, som blev fremvist med
stor andægtighed. Hans Pedersen beretter i Sognebladet nr. 38, at
de to søskende Jens og Daysie, som med aasumsk udtale blev til
”Dæssi”, var lidt specielle i deres livsstil. I sin beretning om Jens
”Amerikaner” og hans børn fortæller Hans Pedersen, Dyrebjerggård, om dette søskendepar, der i midten af 1900-tallet prægede
bylivet i Aasum med deres arbejdsindsats rundt omkring i byen de ville dog ikke arbejde hvor som helst.
Mit fødehjem, Krogsgård, var et af de steder, hvor de gerne ville
arbejde, så jeg havde et godt kendskab til dem i min barndom fra
krigstiden og frem til begyndelsen af halvtredserne.
De var begge venlige og glade for børn. Vi drenge på Krogsgård
glædede os, når de skulle komme. Daysie ville gerne fortælle, og
var god til det - Jens holdt sig lidt i baggrunden og lyttede med.
Hun fortalte om Jenses karnevaller og maskesamling. Hun fortalte
om deres specielle, meget principfaste livsstil. De gik i seng, når
solen gik ned og stod op med solen. Agurkesalat var den vigtigste
ting i deres madprogram. Som fra Dyrebjerggård fik de også fra
Krogsgård grisehjernen og grisetæerne, når der blev slagtet. De
elskede kager og søde sager, ofte sendte Daysie Jens til Odense for
at gøre indkøb. En dag lige efter krigen kom Daysie ind til min
mor og fortalte glædestrålende, at nu kunne man få ”jubi-jææ”-

kager hos en bager i Odense - om ikke Jens skulle tage nogle med
til os - de var altid søde og betænksomme. De var flittige og nærværende i deres arbejde. På loftet over svinestien opbevaredes
årets høst af skalotte- og zittauerløg: Løgene lå spredt ud over hele
loftet i et 15 cm tykt lag. Efterhånden som løgene skulle klargøres
til GASA lå Jens og Daysie på knæ og afpudsede løgene med fåreklippesakse. Deres lille gadekrydsfoxterrier ”Bobby” var som
altid med på arbejde. Når hunden ind imellem skulle aktiveres tog
Jens eller Daysie et løg og spyttede på det: ”Pfyt-pfyt-pfyt” og kastede løget af sted. Bobby drønede af sted efter løget, fandt det og
bragte det tilbage, hvorefter der vankede ros og klap.

Den gamle pumpe på
Krogsgård

Vi drenge sad tit på løgloftet og hørte på Daysies fortællinger- mens
hun arbejde flittigt og intenst. Men når graveren Hans Jensen ringede solen ned klokken 4, var det fyraften. På det første slag fra kirkeklokken lod de begge løgsaksene falde, de rejste sig straks og gik ned
ad stigen - Jens med Bobby under armen og så af sted hjem i seng.
A´propos Hans Jensen: En gang glemte han at ringe solen ned, hvilket alle syntes var meget morsomt… Men min mor fortalte en dag
Jens om Hans Jensens fadæse, hvortil Jens svarede: ”ja men den gik
vel ned alligevel”. Især Jens havde humor, hans øjne strålede, når
han kunne fortælle nyheder om sin konkurrent på det aasumske arbejdsmarked ”S´gu Marius”. Omvendt kunne S´gu Marius også med
et glimt i øjet fortælle vitser om ”Jens Dæssi”.

Min far, Niels Lohmann, havde altid sideløbende med det traditionelle landbrug gang i mange eksperimenter. Over årene kan nævnes:
champignondyrkning, nye kartofler, løg persille, solbær, æbleplantage, asparges, drivhus med tomatdyrkning og sågar lige efter krigen
cementstøberi. Noget af alt dette blev fiasko, og andet lykkedes helt
godt. Jens og Daysie var gode til at varetage disse specialopgaver,
idet de engagerede sig med interesse. De ville i øvrigt helst arbejde
for sig selv og ikke sammen med karlene. Jens deltog dog altid i
skovarbejdet om vinteren sammen med karlene. I høstens tid arbejdede de på Hlidarende. Daysie fortalte om hvor sirligt det hele skulle være ude hos Helge (udtalt med skarpt g): Når det sidste kornlæs
var kørt i lade skulle korngulvenes sider ud mod ladegangen klippes
med en hæksaks.
Omkring 1950 var Daysie udbrændt fysisk og psykisk - hun tilbragte
herefter mange år på plejehjem. Engang var jeg med min mor på
besøg hos Daysie, som lå på det gamle sygehus i Albanigade. Daysie
blev dybt rørt, helt opløst i tårer - det gjorde et stærkt indtryk. Efter
Daysies indlæggelse på plejehjemmet boede Jens så alene i huset i
nogle år til han en dag blev fundet død liggende foran kakkelovnen,
som han havde været i færd med at tænde op. I sin alenetid mistede
Jens livsmodet, han magtede ikke at holde hjemmet i den gamle sirlige orden. Hans humor kom dog stadig til udtryk for eksempel ved
at lave telefonfis sammen med Knud Solbakke. En dag hvor Solbakkens tjenestepiger var på havearbejde gik Knud ned til Jens. De fik
den ide at ringe til Solbakkens nummer og se en af pigerne styrte ind
til telefonen; det morede de sig meget over. Når Jens forlod sit hus
lagde han et lille stykke papir på telefonklokkens hammer; hvis papiret var faldet ned mens han havde været ude, havde nogen ringet!
Både Jens og Daysie var forankrede i slægtsfølelsen og var stolte af
det. Jens Nielsens familiegravsted på Aasum Kirkegård betød noget
for dem og blev sirligt passet. Jens var dog bekymret over hvordan
de også kunne være der, men han havde regnet ud, at de jo ”kunne
ligge på tværs”
Jørgen Lohmann Rasmussen

Mogens Burmølles ”Mit Åsum”
– Et godt bidrag, der aldrig nåede frem.
Mogens Burmølles bidrag til Åsumbogen nåede af uransagelige grunde aldrig
frem til bogudvalgets mailboks og kom derfor ikke med i bogen. Dette blev vi
bekendt med, da vi et stykke tid efter lanceringen talte med Mogens, og vi blev
både kede af det og har ærgret os meget over det! Vi ville på alle måder gerne
have haft Mogens meget fine, personlige beretning med i bogen. Han havde også
skrevet et interessant afsnit om bylauget. Der er tale om to gode og vigtige tekster, der desværre gik tabt i systemet.
Men heldigvis har vi fået lov af Mogens og af Sognebladet til at trykke
dem her. Selv om det ikke er det samme, håber vi alligevel, at beretningerne kan
nå ud til sognets beboere og blive læst som et velvilligt bidrag til styrke for vores
lokalsamfund på lige fod med de andre bidrag i bogen.
Tak, Mogens Burmølle, for dit bidrag!
Bogudvalget

Sammenhold og foreningsliv
– Skrevet af Mogens Burmølle, født 1955. Mogens er bankrådgiver og bor
Staupudevej 10. Endvidere sidder han i Åsum Bylaugs bestyrelse som Oldermand.
Det startede i 1975.
Inge og jeg boede hjemme og var bankelever i Provinsbanken. Inge
i Sct. Jørgensgade afd., hvor hun arbejdede sammen med Preben
Schack. Preben var også dengang formand for Aasum Idrætsforening, og vi havde været med til Idrætsforeningens afslutningsfest i
Aasum Forsamlingshus, som gæster inviteret af Preben. Det drejede
sig også dengang om, at få flere medlemmer, så her så Preben chancen for at få mig involveret i Aasum Idrætsforening. Jeg spillede
dengang fodbold i Dalum If.
En anden af vore kolleger i Provinsbanken var Poul Erik Martinsen,
som boede i Gartnervænget. Han var også i bestyrelsen for Aasum
Idrætsforening.

En forårsdag ringede Inge til mig i banken. Hun sagde, at Preben
Schack havde fortalt hende, at der var et hus til leje i Aasum, som
måske kunne være noget for os. Han kendte ejerne, så han ville gerne formidle kontakten. Vi blev enige om, at vi da kunne tage ud og
se på huset og så tage tingene derfra.
Det gjorde vi så. Vi fandt Fichsstræde 1 lige overfor Aasum Kirke.
Vi kørte gennem den lille skov, inden vi kørte over bækken. På højre hånd lå Bækgården og på venstre hånd Fichstræde 1. Huset er
opført som en aftægtsbolig til Bækgården. Hidtil havde huset været
udlejet til en politibetjent, så der var jo noget at leve op til.
Vi faldt pladask for huset og omgivelserne, så der gik ikke
længe inden, vi sad i Bækgårdens hyggelige stue og skrev lejekontrakt med ejerne. Helge Nielsen, Ryttervejen, hjalp sine forældre,
ejerne af Bækgården, med udlejningen. Han var derfor også med i
stuen. Først blev lejekontrakten underskrevet, dog med det problem, at jeg ikke var fyldt 20 år (myndighedsalderen dengang). Det
syntes Helge dog ikke var noget problem, idet Inge jo lige var fyldt
20 år. Lejen blev aftalt til 500,00 kr. om måneden. Den blev dog reguleret op med 25,00 kr., inden vi flyttede ind, idet kommunen havde pålagt, at vi skulle have renovation og ikke bruge møddingen,
ligesom de gjorde på gården. Da lejekontrakten var underskrevet,
blev der budt på kaffe og hjemmebag.
Vi flyttede ind i løbet af foråret, og jeg startede som fodboldspiller i Aasum Idrætsforening til efterårssæsonen 1975. Vi havde egen brønd, som om sommeren havde problemer med at kunne
levere det vand, vi skulle bruge. Det var ikke så rart, når vi stod under bruseren, i kælderen lige ved siden af oliefyret, med håret godt
smurt ind i shampoo. Så lyder der en hylende lyd fra vandpumpen
og trykket fra bruseren forsvinder. Øv. Vi må så bevæge os over til
Helges forældre på Bækgården og hente en spand koldt vand, så badet kan afsluttes. Det oplevede vi flere gange.
Det var en fornøjelse at bo som naboer til Hjalmar og Inger på den
ene side og Helge Nielsens forældre til den anden side. Bækgårdens
have var fuldt ud på højde med Hjalmars, så der var noget at leve op
til rent havemæssigt.

Da vi nåede 1977, begyndte vi at se os om efter eget hus.
Helges mor skulle rykke ind i aftægtsboligen, og Bækgården skulle
sælges. Vi var meget rundt omkring i hele Odense-området for at
finde en bolig. Vi kunne dog ikke forlige os med de moderne villaveje og huse omgivet af høje hække. Heldigvis havde jeg gennem en
af mine fodboldkammerater (Lars Jørgen Hansen, søn af Ejnar
Hansen, medejer af Aasum Maskinfabrik) fået at vide, at hans bedstemor lige var død, og at hendes hus skulle sælges. Huset, Staupudevej 10, blev besigtiget, og vi syntes, at det var yderst interessant.
Dog med lidt frygt for hvorledes bindingsværkshusets stand var, og
om vi, som ikke håndværkere, turde gå i gang med det. Det gjorde
vi, og huset blev købt.
Vi må ærligt erkende, at vi efter at have gennemsøgt husannoncer, besigtiget huse og kvarterer i Odense og omegn, ja så kunne
vi altså ikke finde noget, der kunne hamle op med Aasum: Landsbyen blot en lille cykeltur fra Odense centrum, beliggende ved Odense
å og med små gader, anlæg og smukke huse. Sidst men ikke mindst
sammenholdet med de øvrige beboere i Aasum. Det være sig gennem foreningslivet eller blot, når vi mødes på vor færd gennem byens gader og stræder.
Det var lidt af en udfordring at bosætte sig lige midt i familien Hansen. Ejnar Hansens brødre Åge og Hans Erik bor på hver
sin side af os. De har været vant til at gå gennem forældrenes hus og
have. Nu skulle de lige blive vant til at gå udenom. De var selvfølgelig velkomne, hvis det var os de ville besøge.
I august 1977 blev vi gift i Aasum Kirke med efterfølgende
fest i Aasum Forsamlingshus. Ikke et øje var tørt. I mange år holdt
Aasum Idrætsforening sportsfest i sommerferien. Hele ugen var vi
engageret sammen med sportskammerater og beboere fra Aasum.
Herfra har vi mange gode minder. Tiderne har forandret sig, så
grundet manglende tilslutning de sidste par år vedtog bestyrelsen at
stoppe med sommerens sportsfest.

I 1985 fik vi vores datter Annemette. Det betød, at vi begyndte at
bruge åstien utroligt meget. Først med barnevogn, klapvogn, på gåben og
på cykel. Da vi fik stibroen over åen, blev der åbnet for endnu en dejlig
rundtur. Senere er HCA-skoven kommet til. Med den nye cykelsti til Seden må vi forvente, at også en gåtur hertil vil kunne foregå uden risiko for
at blive kørt ned.
Aasum Bylaug har gennem alle vore år i Aasum været en del af
os. Gunnar Klavsen, der boede på Slagenvej, sørgede for, at jeg kom til
det årlige Bylaugsmøde den sidste torsdag i januar. Det var en meget god
oplevelse. Der var udelukkende mænd til stede. Vi drøftede løst og fast
om, hvad der var sket og forventedes at ville ske i Aasum.
Formålet med driften af Bylaugets ejendom er at forskønne byen. Bylaugets ejendom udgør: trekanten ved Slagenvej, trekanten mellem Staupudevej, Snedkerstræde og Aasum Bygade, området overfor kirken mellem
Fichstræde og Væverstræde, arealerne på begge sider af Aasumgårds Allé,
den gamle stævneplads ved siden af Salon Helle, bystævnet med stævnestenene, alléerne på Aasumgårds Allé, Ryttervejen ved Rytterskolen,
Fichstræde og Væverstræde. Derfor forgik en del af drøftelserne selvfølgelig også herom.
Jeg blev for en del år siden valgt til Bylaugets bestyrelse
(udvalg, som det hedder i vedtægterne) og er oldermand. Dette arbejde
har medført, at jeg følger med i alt, hvad der foregår i Aasum. Elmesygen
har nok været det mest udfordrende. I samarbejde med Odense Kommune er det heldigvis lykkedes at udskifte alléerne og i tilgift fået genetableret
den gamle rønneallé ved Rytterskolen. Orkanen den 3/12-1999 påvirkede
også vores lille landsby.
Aasum Sogns Beboerforening er også udsprunget af Aasum Bylaug. På et bylaugsmøde blev bestyrelsen pålagt at indkalde til stiftende generalforsamling. Årsagen hertil var, at der som sagt ikke deltager
kvinder til Bylaugets generalforsamling, endvidere er det alene grundejere
i Aasum sogn, der er med i Bylauget. Beboerforeningen omfatter os alle
sammen.
Hvis jeg selv får lov at bestemme, så vil Aasum være min by til
mine dages ende.

Mogens Burmølle
Resten af bidraget trykkes i næste nummer af Sognebladet!

Åbning af cykelsti
Endelig efter over 30 års venten gik ønsket i opfyldelse. Vi fik fredag den 12. august en cykelsti fra Aasum til Seden.
Cykelstien er blevet meget smukkere end forventet, går langs levende hegn langt fra den trafikerede vej og snor sig gennem Utzonparken.
Vore skolebørn
kan nu cykle mere sikkert til og
fra skole. Alle
andre vil også
kunne nyde turen. Prøv den.
Mange har allerede både gået og
cyklet turen bare
for fornøjelsens
skyld. Der er vejbelysning til den
mørke tid.

De første elever cykler ind til Aasum
Og kommer i fin stil
tilbage til Seden,
hvor der var officiel
åbning

Den officielle åbning af cykelstien.
Nynne og rådmand Jan Boye klippede snoren inden de cyklende
kørte igennem.

De første friske aasumborgere havde taget den nye sti i brug og var også nået
frem til åbnings ceremonien. Nogle var
på cykel, og andre var gået hele vejen i
det dejlige vejr.

Markedsdag
Lørdag d. 24. September 2011.
Kl. 11.00 - 15.00.
Rytterskolen.

Så er tiden igen kommet til vores årlige markedsdag.
Beboerforeningen vil igen i år opstille vores æblepresser, så der er
mulighed for at lave most af egen avl.
Desuden vil Lars Tinus introducere vores nyindkøbte geocaching skattejagt for hele familien - via en GPS, hvor vi kan finde skatte i
vores lokalområde.
Sæt fantasien i gang og tilmeld jer med en bod, som er gratis og forbeholdt lokale beboere.
Tilmelding til stadeplads: Bente B. Knudsen
tlf. 22. 56. 44. 51. Bentebknudsen@gmail.com
Mød op til en hyggelig dag.
Beboerforeningen sælger kaffe/kage, øl/vand og pølser.

JULESTUE
Søndag d.27.11.11.
på

Galleri Bækskov
Væverstræde 5

13.00 - 17.00
Galleri Bækskov og Beboerforeningen har besluttet, at lave Julestue igen i år. Sæt kryds
i kalenderen og mødt op med familien.

13.00 - 17.00: KREATIVE VÆRKSTEDER
mulighed for at lave forskellige
ting.

15.00 - 16.00: HYGGELIGT SAMVÆR
- gløgg og æbleskiver
- fællessang
- underholdning

Alle er velkomne
Pris: 20,00 kr. pr.person

Legeredskaber
FritidsaktiviI forbindelse med fordeling af overskuddet fra salg af forsamlingshuset blev der også sat et beløb af til legeredskaber til børnene i
Åsum.
Der er børn i mange aldre, og vi vil gerne prøve at tilgodese alle
(om muligt).
Vi har bl.a. tænkt på at købe en shelter /en tipie hvor børnene kan
sidde i læ og hygge sig.
Vi vil meget gerne have forslag fra forældre og børn i Åsum til
hvilke legeredskaber, man kunne ønske sig her i Åsum.
Det skal være noget, der falder godt ind i landsbymiljøet.
(Der er i alt sat ca. 25.000 kr. af til telt og legeredskaber).
Eventuelle forslag bedes sendt til Dorte Strøm Jeppesen, Snedkerstræde 11, email: info@healing-helse.dk

Vindere af petanqueturneringen 2011.
Per Lykke Hansen og
Martin Bergholdt Jensen

Nu sker der igen noget for
børnene i Åsum.
Galleri Bækskov, Væverstræde 5,
holder åbent, kreativt, innovativt værksted
Godt tilbud til alle børn i Åsum.
Start, intro og tilmelding
onsdag d.7.sep. kl. 15.-17.
Hver onsdag vil vi samles, hygge og være kreative, lave malerier,
collager, skulpturer og fotografere.
Land art og street art vil indgå - alt efter vejr og humør.
Vi kan lave scrapbooking. hvor vi bl. a. indsamler ideer fra vores
familie og vores by.
Materialer vil blive stillet til rådighed.
Der er masser af ideer til at opøve den kreative evne, som vi ser
som en fin bagage at have med sig i livet fremover: at lege sig til
nyttig kreativ viden, samt bevare den umiddelbare kreative evne alle
børn besidder, er en af vore ideer.
Vi vil gerne høre både børns og forældres ønsker, så mød op d. 7.
sep., hvor vi serverer kaffe og kage, og vi præsenterer vores ideer.
Vi har en ide om at lave en eller flere kreative familiedage søndag
eftermiddag. Vi vil gerne høre, om der er interesse for denne ide.
Vi har fået midler fra forstadspuljen, så derfor er projektet gratis at
deltage i.
Kærligst
Bente fra beboerforeningen og Grethe Husted fra aftenskolen Dua.
Galleri Bækskov Væverstræde 5 Åsum. tlf 66106519

Aasum Idrætsforening
Aasum Idrætsforening er startet på den nye turnering med hold i serie 1, serie 4, serie 5 og Super Veteraner.
Dag

Dato

Kl.

Søn

14-08-2011

10:00

Lør

20-08-2011

15:00

Tor

25-08-2011

18:45

Tir

30-08-2011

18:30

Søn

04-09-2011

10:00

Søn

11-09-2011

10:00

Man

12-09-2011

18:30

Lør

17-09-2011

15:00

Fre

23-09-2011

17:30

Lør

01-10-2011

15:00

Søn

02-10-2011

10:00

Søn

02-10-2011

13:00

Søn

16-10-2011

10:00

Søn

16-10-2011

13:15

Søn

23-10-2011

10:00

Lør

29-10-2011

15:00

Pulje

Hjemmehold

Udehold

Pulje 1

Åsum IF

Nyborg G & IF

Pulje 2

Åsum IF

FC Kosova

Pulje 1

Åsum IF

Munkebo BK

Pulje 4

Åsum IF

OKS

Pulje 2

Åsum IF

KR 70 (1)

Pulje 1

Åsum IF

Krarup/Espe
SG & I

Pulje 4

Åsum IF

B 1909

Pulje 2

Åsum IF

Oversidder

Pulje 1

Åsum IF

Langeskov IF

Pulje 1

Åsum IF

Ringe BK

Pulje 2

Åsum IF

Ø.B. (1)

Pulje 4

Åsum IF

Røde Stjerne

Pulje 1

Åsum IF

Tåsinge f. B.

Pulje 4

Åsum IF

DSIO

Herre S4,
efterår
2011

Pulje 2

Åsum IF

B.1909 (2)

Herre S1,
2011/2012

Pulje 1

Åsum IF

Stjernen BK.

Række
Herre S1,
2011/2012
Herre S4,
efterår
2011
Herre S1,
2011/2012
Herre S5,
efterår
2011
Herre S4,
efterår
2011
Herre S1,
2011/2012
Herre S5,
efterår
2011
Herre S4,
efterår
2011
Herre S1,
2011/2012
Herre S1,
2011/2012
Herre S4,
efterår
2011
Herre S5,
efterår
2011
Herre S1,
2011/2012
Herre S5,
efterår
2011

Aasum Idrætsforening

Kampprogram Super Veteraner
Tirs 23-08-2011 kl.19.00 Aasum - Rødestjerne
Tirs 30-08-2011 kl.19.00 Gislev – Aasum
Ons 07-09-2011 kl.18.45 Aasum – Kerteminde
Tirs 13-09-2011 kl.18.30 Munkebo – Aasum
Tirs 20-09-2011 kl.18.15 Aasum - Thurø
Tirs 27-09-2011 kl.18.00 B1913 – Aasum
GYMNASTIK FOR MOTIONSDAMER
Starter igen tirsdag d. 6. september kl. 17.00 i Store Sal v/Havnens
Gourmet, Ryttervejen 19, Aasum
Jytte Storm vil igen i år lede gymnastikken.
Vi håber at mange vil møde op til denne motion i vinter.
Det gamle lancierhold mødes over lidt mad i klubhuset, fortrinsvis søndage. Første gang søndag d. 23.10.2011 kl. 17.00.Alle der er
interesserede i at være med kan kontakte Preben på tlf. 20117338
ANDESPIL
Aasum Idrætsforenings klubhus, Ryttervejen 21, Aasum
Onsdag d. 2. november kl. 19.00
Søndag d. 20. november kl. 15.00
Aasum Idrætsforening
Preben Schack

Adresseliste for Aasum Sogn
Kirkekontoret
Ellen Rasmussen
dighed
Mindelundsvej 110, 5240 Od. NØ
Tlf. 66 10 94 47
ELR@km.dk
tirsdag, onsdag, torsdag
og fredag kl. 9-13.
17-18

Sognepræst, kirkebogsfører,
vielses- og begravelsesmyn-

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

Sognepræst
Maria-Louize Helbo
Tlf. 23 23 15 16
træffes efter aftale i sognegården

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

N. H. Ellekilde
Mindelundsvej 45, 5240 Od. NØ
Tlf. 66 10 93 43
NHE@km.dk
tirs., ons., fre. kl. 12-13, tors.

Aasum Sogns hjemmeside
www.aasumsogn.dk

Postkasser i Aasum
Den 1. januar vil postvæsenet
have alle postkasser ud til vejen.

