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Præsten har ordet

Fra juleaften
Hyrderne på marken fik besked om, at de skulle gå ind til byen og
finde barnet svøbt og liggende i en krybbe. Vi andre skal også ud
at finde noget.
Vi skal finde glæden. Vi skal altid være åbne for den. Ikke påtaget
og overfladisk men den ægte glæde. Jeg ser den i kirken, når vi har
dåb. Der er unge forældre med det lille barn. Glæden er også stor
hos den ældre generation. Slægten føres videre. Nu kan de trygt
slappe af og nyde deres otium. Barnet ligesom skænker os fremtiden. Og barnets bærer bud om mange glade og smukke juleaftener
i familiens skød.
Lykken er ikke et dyrt parcelhus eller råd til rejser og gaver. Lykken
er en stor familie, hvor julelysene spejler sig i barneøjne i forventningens glæde.
I julen skal vi finde kærligheden og genfinde kærligheden. Der er
vist ikke noget mere romantisk end de gamle julehistorier, hvor de
unge finder hinanden i juleferien og blir forlovet og går hånd i
hånd til kirke juleaften. På sne naturligvis. Og for os andre.. Her
kan julen være den pause, hvor vi får tid til at genfinde hinanden,
hvis vi skulle have glemt hinanden lidt i hverdagens ræs.
Og så skal vi finde meningen. Det er ellers noget af et spørgsmål.
At finde meningen. At finde meningen med livet, det kan vel ingen. Selvom mange har forsøgt derpå. At finde meningen med den
enkeltes liv er lidt lettere. Men kan sige det således: Meningen med
dit liv, den læser du i øjnene på dem, der står dig nær. Meningen
med dit liv, den læser du i øjnene hos dem, som holder af dig,
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som du holder af.

Den bitre konklusion heraf er, at hvis man ingen har at holde af,
eller som holder af en, så bliver livet let tomt og meningsløst.
For kærligheden er de mursten, de kampesten, selveste det fundament, som vi bygger vores liv på.
Og det handler julen om.
Et bud om en kærlighed, der er større end vi forstår. Guds kærlighed til os mennesker.
Og det skulle Jesus åbne vores øjne for. Det skulle han vise og forkynde for os i ord og i gerning.
Vi kan indimellem opleve, at vores kærlighed, kærligheden mellem
menneskene, mellem to der ikke kan leve uden hinanden, kærligheden mellem forældre og deres børn, den jordiske kærlighed kan være
så lykkelig og glad, at den står som et solstrejf af Guds rige ind over
vort jordiske liv.
Men i den store sammenhæng. hvor liv og død kæmper mod hinanden, der er det Guds kærlighed, som vi må stole på og håbe på. I
julen hører vi om det første gang.
Nils Holger Ellekilde
Sognepræst
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Menighedsmøde 2012
Det årlige møde, hvor menighedsrådet vil
stå til regnskab for menigheden
er berammet til:
Søndag den 29. jan. 2012
efter gudstjenesten kl. 9.30
d.v.s. i Rytterskolen kl. ca. 10.30.
Vi byder på kaffe med friske rundstykker og en snak.
Vi vil, som reglerne foreskriver, komme ind på
regnskabet 2011
budget 2012,
se tilbage på året som gik
og frem på planlagte aktiviteter i 2012.
Selvfølgelig krydret med dine spørgsmål.
VI SES!
Aasum Menighedsråd

Musikfestival d. 9. juni 2012
Endnu er planerne i støbeskeen, men det skulle være ganske vist.
Der lægges planer om at lave en lokal musikfestival i Aasum.
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Gudstjenester i Seden og Aasum
December

Seden

Åsum

Søndag d. 4.
2. s.i advent

kl. 9.30
MLH

11.00
MLH

Søndag d. 11.
3.s.i advent
julekoncert

kirkebil
til Åsum

kl. 15.00 NHE
Fælles

Søndag d. 18.
4.s.i advent

kl. 11.00 MLH
Kor og kirkekaffe

kl. 9.30 MLH
Kor og kirkekaffe

Lørdag d. 24.
Juleaften

på Hvenekilden
kl. 11.00 NHE
Seden
kl. 14.00 MLH

Åsum
kl. 15.00

NHE
Kl. 15.15 MLH

kl. 16.30

MLH
Kl. 16.30 NHE
Søndag d. 25.
Juledag
Mandag d. 26.
2. juledag

kl. 9.30
MLH

kl. 11.00 MLH
Musik

kl. 11.00
NHE

Kirkebil
til Seden

Seden

Åsum

2012
Januar
Søndag d. 1.
Nytårsdag
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kl. 10.00
NHE

kl. 11.00
NHE

Gudstjenester i Seden og Aasum
Januar

Seden

Åsum

Søndag d. 15.
2.s.e.h. 3k.

Kirkebil
til Aasum

kl. 11.00
Kor
NHE

Søndag d. 22.
3.s.e.h. 3k

kl. 9.30
NHE

kl. 11.00
NHE

Søndag d. 29.
sidste s.e.h.3k.

kl. 11.00
Musik
MLH

MLH

Søndag d. 5.
kl. 19.00
Septuagesima Kor og kirkekaffe
NHE

NHE

kl. 9.30
Menighedsmøde

Februar
kl. 11.00

Søndag d. 12.
Seksagesima

kl. 11.00
LBM

kl. 15.00
Marimbakoncert

Søndag d. 19.
Fastelavn

kl. 9.30
Musik
NHE

kl. 14.00
Fastelavnsgudstj.
NHE

Søndag d. 26.
1.s.i fasten

kl. 11.00
Kor og kirkekaffe
MLH

kl. 9.30
MLH

LBM Lene Bischoff-Mikkelsen
MLH Maria-Louize Helbo
7
NHE Nils Holger Ellekilde
Kirkebil bestilles fredag inden kl. 12 tlf.: 66109447

Gudstjenester i Seden og Aasum
Marts

Seden

Åsum

Søndag d. 4.
2. søndag i fasten

kl. 9.30
MLH

kl. 11.00
MLH

Søndag d. 11.
3. søndag i fasten

kl. 11.00
Musik
NHE

kl. 9.30
NHE

LBM Lene Bischoff-Mikkelsen
MLH Maria-Louize Helbo
NHE Nils Holger Ellekilde
Kirkebil bestilles fredag inden kl. 12 tlf.: 66109447

Siden sidst
Døbte
11. september

2011 Smilla Holbæk Møller, Utzons All´62

Døde, begravede, bisatte
21. september
2011 Ann-Mari Kingo Hansen, Staupudevej
12
5. oktober 2011 Hanne Trydeman, Skovmålevej 26
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Marimbakoncerten i Aasum Kirke d. 12. februar kl. 15.

NordFyns Percussion

Nordfyns Percussion er historien om en lang tradition fra Søndersø Musikskole, nu Nordfyns Musikskole, om at udklække unge
musikalske talenter. Og specielt slagtøj har været et særkende for
Nordfyn.
Nordfyns Percussion har eksisteret i snart 8 år og har nået et niveau, hvor de regner sig blandt de bedste. Fik prisen sidste år som
det bedste skole-ensemble i Danmark Det var en anerkendelse af
den store indsats, som deres lærer John Syberg har lagt i arbejdet,
samt de mange timers øvelser, de hver især har brugt, både hjemme, men også i øvelokalet.

Musik ved gudstjenester
Når der på gudstjenestelisten ud for en gudstjeneste står „musik” er
det en ordning, som vi arbejder med i øjeblikket. Vi prøver at få forskellige musikstuderende fra konservatoriet eller dets forskole ud og
medvirke med gudstjenesten, spille med på salmerne og spille solo
en eller to gange. Ikke nødvendigvis samme instrument hver gang,
9
men hensigten er at sætte et lille hold, som kan veksle. Alt sammen
for at gøre gudstjenesterne festligere.

Julekoncert
Søndag d. 11. december kl. 15. i Aasum Kirke
Kor a la carte er Odense Politiorkester´s eget kor. De 12 sangere
medvirker hvert år som backing for kendte solister ved de populære
julekoncerter, og her er chancen for at opleve korets helt eget repertoire
Ved denne koncert er der sammensat et program af swingende gospel og julens smukkeste sange.
Alle er velkomne til en stemningsfuld eftermiddag med julemusik
for hele familien.
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Kor a la carte

Sogneaftener i Aasum
Onsdag d. 25. januar kl. 19.30

Om at være feltpræst

Sognepræst i Kølstrup, Knud Erik Kristensen, vil fortælle om sin tid
som feltpræst, fortrinsvis om sit halve år i Afghanistan i 2011.
Livet, som det formede sig meget tæt på de soldater, som dagligt gik
patruljer, og hvor de ofte var i overhængende fare, når der blev
skudt på og efter dem.
Han vil komme ind på dagligdagen
blandt soldaterne - de mange fredelige
perioder, som der også var midt i det
altsammen. Fortælle om soldaternes
mod, styrke, klogskab, modenhed og
udholdenhed, som langt hovedparten
af de danske soldater er udstyret med.
Og om det at være med til at gøre en forskel i det fremmede. Han vil
komme ind på de mange samtaler, som han har haft med soldaterne.
Han vil kort fortælle lidt om sine andre udsendelser til Bosnien, Kosovo og Irak. Og om de betydelige fremskridt, der er sket i disse lande, og hvor altså danske soldater gennem årene har været med til at
gøre en mængde positive ting for de områder, de har befundet sig i.
Efter kaffepausen er alle mulige såvel som umulige spørgsmål hjertelig velkomne.

Onsdag d. 15. februar kl. 19.30 Bækgården

underholder

Catrin og Per vil med assistance fra deres børn spille, synge og fortælle historier for store og små med udgangspunkt i deres arbejde
som musiker og skuespiller..
Programmet er ikke fastlagt endnu, men vær sikker på, at alle bliver
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involveret i en sjov og underholdende aften.

Tirsdagscaféer i Aasum

Tirsdag d. 6. december kl. 14.30
Jule - advents - hygge
Vi samles i den lune Rytterskole,
hvor Lene Bjørn og Inger Reitz står for bankospil.
Hans Brehm og Maria-Louize Helbo sørger for musikindslag.
Synge sange for os og også spille op til fællessang.
Der serveres som sædvanlig en god kop kaffe med kage til.

Tirsdag d. 7. februar kl. 14.30
Maria-Louize fortæller om sit år ved Den Danske Sømandskirke i
Hong Kong.
Hvordan er det at være dansk kirke i Hong Kong, og hvordan er det
at have en hverdag og et liv i en fremmed og anderledes kultur.
Kirken i Hong Kong holder både til på containerhavnen, hvor den
betjener sømænd på danske skibe, og blandt skyskraberne i centrum, hvor den tager sig af den danske koloni.
Livet i Hong Kong er hurtigt og hektisk - men kan storbyliv og sjælefred forenes?
Kom og hør mere.

Tirsdag d. 6.marts kl. 14.30
Ole Hedegaard vil ved forårstide berige os ud fra emnet
„Fynsk 12
Forår” og dermed især med inspiration fra Carl Nielsen.

Tirsdag d. 10. januar kl. 14.30

Egypten fra andre vinkler
Hvorfor holder en koptisk menighed gudstjeneste i en klippehule
ved en losseplads ?
Og hvad gør man, når en handlende i Egypten nægter at betjene én,
fordi man er fra Danmark, hvorfra muhammedtegningerne kom?
Begge disse spørgsmål - og mange flere - vil

sognepræst Carsten Dybkjær fra Hesselager tale om
Sammen med en gruppe præster deltog han i oktober 2009 i en rejse
til Egypten arrangeret af Teologisk Pædagogisk Center (i Løgumkloster) og Danmission, som har lanceret undervisningstilbuddet
„Konfirmand Aktion”. Formålet er at give inspiration til konfirmandundervisningen og give en oplevelse af, at kirke og kristentro
bryder grænser. De 10 intense dage i bl.a. Cairo bød på adskilligt
andet end det, man som turist normalt ser i Egypten. Myndighederne var således ikke særligt begejstrede for, at gruppen besøgte et
projekt for handicappede børn, beliggende i et slumområde.
I foråret havde Carsten Dybkjær og hans konfirmandhold i Hesselager besøg af en ung egyptisk pige. Det gjorde et stort indtryk på
konfirmanderne at høre om de vilkår, mange børn og unge må leve
under i andre dele af verden.
Med ord og billeder vil Carsten Dybkjær give et indtryk af Egypten,
som har været meget aktuelt i medierne i den senere tid, da præsident Mubarak blev tvunget til at træde tilbage, og nye folk er kommet til - er et ægte forår på vej ?
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Arrangement i Seden
Lørdag d. 3. december kl. 16.30

Svantevit

Juleevangeliet
fortalt med
dukkespil
Juleevangeliet fortalt med dukkespil, skyggespil og levende klassisk
violinspil. Dukketeatret Svantevit fortæller om Josef og Maria, om
det, der skete i de dage, om rejsen til Bethlehem, brægende får og
hyrder, der nynner, om kloge mænd på kamel. Et barselsskrig og
en stor stjerne i den mørke nat Dukketeatret Svantevit fortæller på
en måde som vedkommer både børn og voksne. Den smukke og
enkle historie om en fødsel fortælles enkelt og virkningsfuldt i teatrets poetiske fortællerum. Fængslende billeder og gribende musik
danner sammen med skiftende dukkespilteknikker et magisk, poetisk univers, der åbner for juleglæden. Forestillingen varer 45 minutter og er for børn, unge og voksne fra 3-103 år.
Dukketeatret Svantevit er et professionelt teater, der beskæftiger
sig med at kombinere dukkespil og levende violinspil. Teatrets hovedkræfter er Sven Haarder, der har gennemgået en 5-årig uddannelse til dukkespiller på den statslige skuespillerskole i Berlin samt
Christina Meisl, der er klassisk uddannet violinist. Teatret har gennem flere års arbejde udviklet sit helt eget kunstneriske udtryk, ud14
fra grundpillerne
musik, fantasi, humor og poesi.

Frugthøsten i
Aasum Rytterskole i 1940’erne
Af Hans Lohmann Andersen
Åsumvej 235
Det lige overståede høstmarked med presning af æbler til most
bragte minder om fjerne tider frem hos undertegnede.

Et sidste gammelt
æbletræ står endnu.

For længe siden, bl. a. under 2. verdenskrig, var
der, netop på trekanten imellem vejene, hvor Rytterskolen ligger, en ganske formidabel høst af æbler, pærer m. m.
Her en kort oversigt over de frugttræer, der var på
trekanten. nogle meter nord for bagbygningen
stod ligeledes et Grev Moltke pæretræ .
Midt for Kirkestræde et par meter fra vejen stod et
stort, gammelt Grev Moltke pæretræ. På græsplænen og længere over mod Aasum Bygade endnu
eet sammen med et æbletræ, der hed noget i retning af Guldpermin. På østgavlen af baghuset var
et stort sveskeblommetræ og på vestgavlen et pæretræ med nogle små, fregnede pærer, som vist
blev kaldt soldaterpærer

På vestgavlen af lærerboligen ved baggården endnu et pæretræ med
nogle, grønne, meget velsmagende pærer. I haven ned mod smedebroen og bækken var 2 Gravensten æbletræer, 2 Filippa, og et Bell
de Boskop. I den såkaldte hønsegård, en lille strimmel have imellem
Forskolens have og anlægget, var yderligere 2 æbletræer, et Pederstrup og et Bell de Boskop. Det træ, som var den største udfordring
at plukke, var et stort Gråpæretræ, der yderligere stod på toppen af
en jordhøj lige ved hjørnet mellem Aasum Bygade og Kirkestræde.
15 grene,
Gråpærerne sad som oftest nærmest i klaser på de allerhøjeste
hvilket krævede sammenbundne stiger for at nå derop

Intet måtte jo gå til spilde. Der var også 2 ( senere) 1 ) kæmpestore
pæretræer, der aldrig blev plukket, men blev spist af skolebørnene i
frikvartererne efterhånden, som de faldt ned. De var ret melede og
smagte ikke af noget særligt. De stod imellem skolestuens østgavl
og kirkestræde.
Til sidst kan nævnes den store vinranke på sydsiden af lærerboligen, der faktisk overlevede til omkring år 2000. Den gav faktisk så
mange druer, at der foruden lærerfamiliens eget forbrug også var et
anseligt overskud, som min far tog med til Odense og solgte til
frugthandler Munk, der havde forretning i Overgade lige over for
Møntergården. Munks datter Åse og undertegnede var forøvrigt
klassekammerater i årene på Katedralskolen
At haverne til lærerne i landsbyskolerne generelt var ret veludstyret
med frugttræer kan også fornemmes på det forhold, at to af de
mest kendte æbler med rod på Fyn, Ingrid Marie og Filippaæblet,
begge er opkaldt efter døtre af landsbydegne henholdsvis i Høed
og i Hundstrup
Hans Lohmann Andersen

Små nyplantede æbletræer i den gamle have ved Rytterskolen
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Aktivitetskalender for Aasum Sogn
December
1.
4.

torsdag
16-18 Lokalhistorisk Arkiv åbent
søndag 11.00
Gudstjeneste MLH
13-17 Julestue, Galleri Bækskov
6.
tirsdag 14.30
tirsdagscafe, advents-jule-hygge
11.
søndag 15.00
Fælles julekoncert
18.
søndag 9.30
Gudstjeneste MLH, Kor og kirkekaffe
24. lørdag 15.00
Gudstjeneste NHE
16.30
Gudstjeneste MLH
25. søndag 11.00
Gudstjeneste MLH, Musik

Januar
.

1.
5.
8.
9.
10.
15.
22.
25.
26.
29.

søndag 11.00
Gudstjeneste NHE
torsdag
16-18 Lokalhistorisk Arkiv åbent
søndag 9.30
Gudstjeneste MLH
mandag
16.30
Hjertestarter-instruktion
tirsdag 14.30
Tirsdagscafe, Egypten, Carsten Dybkjær
søndag 11.00
Gudstjeneste NHE, Kor
søndag 11.00
Gudstjeneste NHE
onsdag 19.30
Sogneaften, feltpræst, Knud Erik Kristensen
torsdag 18.00
Bylaugsmøde
søndag 9.30
Gudstjeneste MLH
10.30
Menighedsmøde
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Aktivitetskalender for Aasum Sogn
Februar
2.
5.
7.
12.
15.
19.
len
26.

torsdag
16-18 Lokalhistorisk Arkiv åbent
søndag 11.00
Gudstjeneste NHE
tirsdag 14.30
Tirsdagscafe, Hong Kong, MLH
deadline for Sognebladet
søndag 15.00
Marimba-koncert
onsdag 19.30
Sogneaften, Bækgården underholder
søndag 14.00
Gudstjeneste NHE
14.30
Tøndeslagning ved Rytterskosøndag

9.30

Gudstjeneste MLH

Marts
1.
4.
6.

torsdag
16-18 Lokalhistorisk Arkiv åbent
søndag 11.00
Gudstjeneste MLH
tirsdag 14.30
Tirsdagscafe, Ole Hedegaard

Alle arrangementer er omtalt andetsteds i bladet

Ta’ ud og hæng op
Juni
9.

lørdag

?? - ?

Musikfestival i Aasum
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Virksomheds/Flytning

OKSEKØD SÆLGES
Halve
eller

kvarte dyr
Slagtet og
udskåret
efter eget
ønske

20

Hanne
&
Viggo
Føns
Tlf. 66 10 21 11
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JULESTUE
Søndag d.4.12.11.
på

Galleri Bækskov
Væverstræde 5
13.00 - 17.00:
DER

KREATIVE VÆRKSTE-

- Juledekorationer - medbring lys og skål
- Pileflet
- Mejsekugler
- Konfekt

15.00 - 16.00:

HYGGELIGT SAMVÆR
Julekoncert v/ Voxpop
Odense Musikskoles Pigekor
Fællessang

Alt dette nydes med gløgg og æbleskiver

Alle er velkomne
Pris: 20,00 kr. pr. person
22
Aasum
Beboerforening og Galleri Bækskov

Opslagstavle
Efter den gamle smedie er blevet
sat i stand og porten ved postkassen er blevet malet har Aasum Beboerforening aftalt med
Odense Kommune, at der opsættes en egentlig opslagstavle
for at skåne den pæne port.
Opslagstavlen vil blive opsat
der, hvor der tidligere, som det
fremgår af bladets forside, var et
udstillingsskab på hjørnet af
smediebygningen. Vi håber, at
den ny placering vil fungere lige
så godt som porten, har gjort,
idet det forventes, man som hidtil selv fjerner opslag, som ikke
mere er aktuelle.

23

Fortsættelse af Mogens Burmølles ”Mit Åsum”, der gik tabt i mailsystemet og
derfor aldrig kom med i Åsumbogen. Første del er at finde i forrige nummer af
Sognebladet.
Om Aasum Bylaug
Mange mennesker - efter Aasums målestok - er flyttet hertil gennem
de sidste år. Mange ejendomme i Aasum har skiftet ejere. Hvad der
ikke fremgår af skødet, når der handles hus er, at man som grundejer i Aasum samtidig er medlem af Aasums Bylaug.
Bylauget har rødder et par hundrede år tilbage. Bystævnet er
på sin nuværende plads fra 1903 det mest iøjefaldende mindelse om
lauget. På bystævnet samledes bymændene, når oldermanden blæste
til samling i byhornet. Femten sten fortæller, at der ca. år 1700 var
15 gårde i Aasum og dermed 15 bymænd.
Igennem de sidste 100 år har Aasum Bylaug eksisteret i stort set sin
nuværende form. Formålet med bylauget er at passe og bevare
landsbyens fællesejendom, der består af bystævnet, to anlæg og to
fredede alléer m.m.. Endvidere at forvalte bylaugets formue og i øvrigt at varetage fælles interesser.
Det gamle byhorn anvendes endnu - én gang årligt. Bylaugets generalforsamling indledes med, at oldermanden blæser til samling i hornet. Generalforsamlingen, der indvarsles i Aasum Sogneblad, finder
traditionsmæssig sted sidste torsdag i januar måned i Aasum Forsamlingshus, der bedre lever op til nutidens krav end stenene på
bystævnet. Denne årlige begivenhed ser gamle Aasumbeboere hen
til, men ligeså glædeligt er det at byde nye medlemmer velkommen
til generalforsamling, til debat om fælles anliggender og endelig, efter spisning af gule ærter, til selskabeligt samvær, hvor der er rig lejlighed til24at lære Aasums mandlige beboere at kende igennem en
snak over en kop øl, eller måske som deltager i en whist.

Bylauget administreres p.t. af et udvalg bestående af Søren Carlsen,
Brolandvej 17, Jan Knudsen, Gartnervænget 18, Hans Jørgen Nielsen, Aasum Bygade 8, Glen Nielsen, Rågelundvej 117 samt Mogens
Burmølle, Staupudevej 10.
Såfremt du er interesseret i yderligere oplysninger om Aasum Bylaug, er du meget velkommen til at rette henvendelse til en af de
nævnte. Husk hvert år i december at læse annoncering i Aasum Sogneblad. Dels for at være med til at bevare en gammel tradition, men
især for at være med til at styrke sammenholdet og fællesskabet i
landsbyen og knytte nye bekendtskaber grundejerne imellem vil vi
opfordre såvel "gamle" beboere som de nylig tilflyttede til at møde
op, når der blæses i byhornet ...
Aasum Bylaug, Mogens Burmølle, Oldermand

25

Aasum Sogns Lokalhistoriske Arkiv
Interesserer du dig for Aasum, og måske specielt for det, der tidligere er sket i byen, skulle du melde dig som aktiv i lokalhistorisk arkiv.
Vi holder til på 1. sal af Rytterskolen og har åbent den 1. torsdag i
hver måned fra kl. 16-18.
Desuden mødes vi for at bearbejde det indleverede materiale.
Der er anskaffet det landsdækkende registreringssystem Arkibas4,
men registreringen er ikke startet endnu.
Arbejdet er absolut ulønnet, men vi hygger os meget sammen.
Henvendelse i arkivets åbningstid eller til kassereren,
Poul Poulsen, Gartnervænget 17. tlf. 2174 6064
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Aasum Sogns
Lokalhistoriske
Arkiv

Hanne Trydeman er ikke mere.
Selvom vi gennem nogle måneder godt har vidst, at hun var alvorlig
syg, er det ikke til at fatte.
Hanne var ildsjælen bag oprettelsen og driften af lokalarkivet i Aasum.
Hendes viden omkring den lokale historie, og det aktuelle liv i byen
var imponerende.
Vi kunne ikke finde et billede eller en tekst uden Hanne havde en
kommentar til det, og sín hel uforbeholdne mening omkring stedet
eller personerne. Hun var skarp i sine analyser og gav klart udtryk
for sine synspunkter.
Vi savner at se firehjulstrækkeren rulle ind på pladsen ved Rytterskolen.
Æret være Hannes minde.
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FASTELAVN

Med familiegudstjeneste og tøndeslagning
Søndag d. 19.02. 2012. kl. 14.00
i vores kirke.
Det er en tradition, at børnene kommer udklædt.
Tøndeslagning kl. 14.30
i haven ved Rytterskolen.
Alle er velkomne, og det er gratis at deltage.
Men det er kun børn under konfirmationsalderen,
som kan slå katten af tønden.
Når kattekongen/dronningen er kåret
samles vi i skolestuen til fastelavnsboller og saft/kaffe.
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Aasum Sogns Beboerforening
Aasum Sogns Menighedsråd

NYT FRA TRAFIKUDVALGET.
v/ Poul Poulsen
Bybusser.
Mandag d. 31.10.2011 sendte vi følgende pressemeddelelse ud til
aviser og TV.

Giv os bare én bybus linie til Åsum.
Da servicebusserne blev nedlagt, var det med et løfte om, at de ville blive erstattet
af bybusser. Dette gælder bare ikke Åsum, der nu kun har rute 885 der kører
hverdage morgen og eftermiddag, med sidste afgang fra centrum kl. 18.12.
Hvis man bevæger sig til 'Seden krydset', er det umuligt ikke at støde ind i en
bybus, her mødes alle linierne 30, 50 og 70 samt regionalbussen til Kerteminde.
Vi foreslår derfor, at man lader en af disse busliner køre over Åsum, herved får
man dækket behovet for transport for Duedalen/Åsumvej, Åsum, Utzons Alle
og Odenses hemmelige turistattraktion H.C. Andersen skoven.
Der er en naturlig sammenhæng mellem Seden og Åsum, da mange beboere fra
Åsum benytter institutioner og fritidsaktiviteter i Seden.
Med venlig hilsen
Aasum Sogns Beboerforening,
Trafikudvalget ved Poul Poulsen, Gartnervænget 17, Aasum.
Samtidig henvendte vi os til Odense Kommune og FYNBUS.
Trafikudvalget har holdt møde med Odense Kommune omkring
vore ønsker til bybusser.
Kommunen kunne selvfølgelig ikke imødekomme vore ønsker, men
kunne se problemet.
Som den næstbedste løsning vil de arbejde på en telebus løsning,
som påstås at være en succes i Birkum/Davinde området. Vi argumenterede for en løsning med tilslutning både mod centrum og Seden.
Kommunen vil arbejde videre med sagen, men det kræver en politisk behandling.
Området ved den gamle endestation vil de sørge for bliver renove29
ret, der er lidt diskussion, om det er Fynbus eller Odense Kommune, der skal klare det.

Kære beboere og bestyrelsen for Aasum Beboerforening.
Efter at have været formand for beboerforeningen i godt 3 år har
jeg valgt at stoppe, fordi jeg sammen med min samlever har købt
hus på Tåsinge.
Jeg vil derfor benytte lejligheden til at sige jer mange tak for det gode samarbejde og mange sjove oplevelser i beboerforeningens regi.
Jeg var nytilflytter til Aasum, da jeg blev valgt ind i bestyrelsen. Bestyrelsesarbejdet var en god måde hurtigt at blive en del af byen og
lære folk at kende. Jeg kan på det varmeste anbefale andre til at blive
aktiv i bestyrelsesarbejdet. Det er givende for både byen, sammenholdet og for en selv.
Venlig hilsen Helle Troelsen

Bestyrelsen for Aasum Sogns Beboerforening vil gerne sige Helle
tak for den tid hun har været med.
Helle har altid gået til opgaverne med godt mod og har set tingene
fra en ny vinkel.
Vi ønsker hende og Thomas held og lykke i Troense (Vi skal nok
komme ned for at se, hvordan I får indrettet det nye hjem).
Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig således:
Annette Vestergård er indtrådt i bestyrelsen,
Poul Poulsen er formand og
Lene Uglebjerg er ny næstformand.
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Fagfolk opsætter en hjertestarter ved Rytterskolen i Åsum.

Hjertestarter
Der er opsat en hjertestarter i Rytterskolens baggård.
Den er anskaffet for nogle af de midler, vi fik fra salget af forsamlingshuset. Hjertestarteren er allerede nu klar til brug og tilgængelig
hele døgnet.
I Rytterskolen afholdes der demonstration af udstyret mandag d. 9.
januar 2012 kl. 16.30 ved Henrik Holm-Nielsen fra Medidane. Demonstrationen tager ca. en time, og der serveres en forfriskning.
Der foreligger også en DVD med instruktion, som kan lånes.

Vi er tilmeldt „Hjertestarter.dk”
som er en oversigt på internettet over,
hvor der findes hjertestartere.

31

Aasum Bylaug
Indkaldelse til generalforsamling.
Aasum Bylaug afholder ordinær generalforsamling
torsdag den 26. januar 2012 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 19. januar 2012
til oldermanden Mogens Burmølle tlf. 21366589,
e-mail: Burmoelle@mail.tele.dk
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Aasum Idrætsforening

Fodboldsæsonen er nu godt afsluttet, og ser vi tilbage, kan vi
godt være tilfredse med de resultater, vi har opnået i klubben.
Det har været et spændende år for vort serie 1 hold. Vi har haft
mange spændende kampe på Aasum Stadion. Mange trofaste tilskuere har nydt de gode kampe på det dejlige stadion, hvor vi har flotte
bandereklamer, pølsebod og andre gode ting. Vi håber, at endnu
flere vil møde op, når den nye sæson starter.
Vores øvrige seniorhold har også klaret sig godt. Serie 4 holdet blev
nr. 4; serie 5 placerede sig midt i rækken, og super old boys holdet
blev nr. 6.

Vi takker alle, som har bakket op om foreningen i året 2011.
En stor tak til sponsorer for de flotte bandereklamer på stadion og
andet sponsorat til foreningen; også en stor tak til pølseholdet Heidi
- Kenny og Finn.
Vi holder nu en lille pause med fodboldholdene, bortset fra Super
old boys, som spiller vinterturnering.
Hvis der er nogle, som gerne vil spille fodbold i Aasum på serie 1,
eller serie 4 og 5, det gælder også børnehold eller old boys, så kan I
melde jer til Preben Schack tlf. 20117338.
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Aasum Idrætsforening

Gymnastikholdet for motionsdamer har en flot tilslutning under Jytte Storms ledelse, men flere kan være med. Der trænes om
tirsdagen fra kl. 17.00 til 18.00 Havnens Gourmet.

Foreningens første andespil fik en flot tilslutning. Alt var
optaget i klublokalet. En stor tak til alle dem, der mødte op. En særlig tak til alle de, der gav gaver til spillene. Alt var sponsoreret.
Til slut vil jeg på foreningens vegne takke alle, som har bakket op
om foreningen, sponsoreret og anden frivillig hjælp.
Det har været et godt år for foreningen.
Alle ønskes en glædelig jul samt et godt nytår.
Aasum Idrætsforening
Formand Preben Schack.

Aasum Idrætsforening har for første gang trukket lod blandt de passive medlemmer om „årets snaps”. Den heldige vinder blev medl.nr.
111 Mogens Schack
Gevinsten kan afhentes hos formanden.
Vi takker for støtten fra de passive medlemmer.
Årets kontingent er kr.300,-. Hvis flere ønsker at være passiv medl.
kan de henvende sig hos Preben Schack.
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Adresseliste for Aasum Sogn
Kirkekontoret
Ellen Rasmussen
dighed
Mindelundsvej 110, 5240 Od.NØ
Tlf. 66 10 94 47
NØ
ELR@km.dk
Tirsdag, onsdag, torsdag
og fredag kl. 9 - 13.
18.
Graver: Bente Knudsen
Helbo
Tlf. 51 34 55 41
(ikke mandag)
aasumgraveren@mail.dk

Sognepræst, kirkebogsfører,
vielses– og begravelsesmynN.H.Ellekilde
Mindelundsvej 45, 5240 Od.
Tlf. 66 10 93 43
NHE@km.dk
tirs., ons., fre. kl. 12 - 13, tors. 17 Sognepræst: Maria-Louize
Tlf. 23 23 15 16
træffes efter aftale i sognegården

Regnskabsfører: Ingrid Olesen Organist: Hans Brehm
Hyldegårdsvej 23, 5240 Od. NØ
Egholmen 7, 5240 Od. NØ
Ingrid@Sedennet.dk
Tlf. 20 49 85 32
Menighedsrådsformand:
Alex Hold
Åsum Bygade 4, 5240 Od. NØ
AlexHold@live.dk

Aasum Sogns hjemmeside
www.aasumsogn.dk

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: Poul Poulsen
Gartnervænget 17, Od. NØ
hogp.aasum@gmail.com
Tlf. 21 74 60 64

Aasum Sogns Lokalhistoriske Arkiv
Poul Poulsen
Gartnervænget 17

Bylauget
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Oldermand
Mogens Burmølle

Årets æblehøst
Store og små
opsamler saften
og den samlede produktion
køres hjem
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