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Præsten har ordet 

Så er det jo afsløret, at jeg er "født ind i firmaet": Begge mine for-
ældre var præster, om end på ret forskellige steder. Min mor var 
klassisk travl landpræst med præstegård og både kontor, kirkebøger 
og konfirmandstue hjemme, mens min far var bypræst med flere 
kolleger, kordegn, sognemedhjælper - og kontor i kirken. Senere fik 
han nogle år i Menighedsplejerne, men ville faktisk til at være præst 
igen, da han døde i 1999. Min mor derimod blev 37 år i sin stilling 
indtil hun gik på pension sidste sommer "for at passe børnebørn!". 
Når hun ikke nåede at dø af kedsomhed ved at være samme sted så 
længe, skyldes det først og fremmest et godt bibliotek, 3 uvorne 
unger (...jeg er den ældste..) og at hun blev udnævnt til provst om-
trent samtidigt med, at jeg kom på gymnasiet. 
 

Anne Kathrine Rafn Hauge 

Præster er normalt tæt knyttet til 
deres hjemsogne, bor og arbejder 
samme sted og når i løbet af et 
arbejdsliv at følge sognets familier 
fra vugge til grav - som en dame 
sagde, da min mor gik på pension: 
Du er jo med på alle vores familie-
fotos! 

Om at være præst   —    
her og der og alle vegne. 



 

Mit "præsteliv" er ret forskelligt fra mine forældres: Jeg er karrierevi-
kar, og som sådan er jeg "her og der og alle vegne". Seden-Åsum er 
min 10. præstestilling siden 2009, og herudover har jeg også været 
konfirmandlærer og afløst ved sygdom. Sidst, jeg talte op, havde jeg 
stået for alteret i mindst 27 forskellige kirker og 7 kapeller (..og så 
medregner vi ikke alle de prøveprædikener der hører med, når man 
skifter stilling 2-3 gange om året). Det er blevet til 17 forskellige 
konfirmandhold på 4 år og så mange menighedsrødder, at jeg aldrig 
kan huske, "hvem der hører til hvor" når jeg møder dem på gaden. 
Mine børn (vi har 4) kan aldrig huske, hvor jeg arbejder, og min 
mand bager ikke småkager til menighedsrådsmøderne (..det gjorde 
min far nu heller ikke...) 
Når jeg har valgt et så omflakkende liv, er det ikke kun fordi, jeg 
morer mig storartet ved hele tiden at prøve noget nyt (..for det gør 
jeg!). Det skyldes også, at der ikke er særligt mange faste fuldtidsstil-
linger uden præstegård. Sådan én er jeg vokset op i, så jeg ved hvad 
det vil sige at "bo til leje i sit arbejde" - og det er altså ikke lige mig at 
skulle bede andre om tilladelse til at male mit køkken, altid at holde 
entreen opryddet (..for der kan jo komme nogen..) og have både 
dybt fortrolige samtaler og offentlige møder i det hus, hvor mine 
børn gerne skulle kunne løbe nøgne rundt og skrige som vilde. 
 

Så : Ingen præstegård! - og altså heller ikke den tætte "vugge til 
grav"-tilknytning til et enkelt pastorat. 
 

Men: En meget bred berøringsflade med mange forskellige sogne, 
og et stort indblik i, hvor forskelligt man kan gå til de samme opga-
ver, udfordringer og problemer. Det giver en stor rutine at komme 
så meget rundt, og en bevidsthed om, hvor vigtigt det er altid at væ-
re professionel i mødet med såvel medarbejdere som menighed. 
 

Desuden giver det mig lejlighed til at hugge andres idéer, prøve skø-
re indfald af og samarbejde med mange meget dygtige mennesker. 
 

mvh 
Anne Kathrine 



 

Siden sidst 

 Døbte, fremstillede: 
 
19. maj 2013  Bertram Nyborg Svensson, Åsumvej 397 
16. juni 2013   Liam Louie Lohmann Albrechtsen,  
   Gartnervænget Øst 22 A 
 
Døde, jordfæstede: 
 
13. juli 2013  Jørgen Jørgensen, Vollsmose Allé 40 C 
   tidligere Gartnervænget 12 

Nyt fra menighedsrådet 
 
Sognepræst Lise Marie Ranum går 1. september 2013 på barselsor-
lov. 
Sognepræst Anne Kathrine Rafn Hauge indtræder som barselsvikar 
og indsættes i Åsum Kirke søndag d. 8. september kl. 9.00. 
Vi ønsker Lise Marie Ranum god barselsorlov og byder Anne Kath-
rine Rafn Hauge velkommen til samarbejdet i Åsum. 
 

Menighedsrådet 



 

Gudstjenester i Seden og Aasum 

 September  Seden   Åsum 
 
Søndag d. 8.   kl. 10.30  kl.  9.00 
15. s.e.trin.  Præsteindsættelse Præsteindsættelse 
   NHE + AH  NHE + AH 
 
Søndag d. 15.   kl. 9.00  kl. 10.30 
16.s.e.trin  AH   AH 
 
Søndag d. 22.  kl. 10.30  kl.  9.00 
17.s.e.trin.  NHE   NHE 
    
Lørdag d. 28.      kl. 10.00 
      Høstgudstj. NHE 
    
Søndag d. 29.   kl. 10.30  Se lørdag d. 28.  
18.s.e.trin.  Høstgudstj.  
   NHE   
 
 Oktober 
Søndag d. 6.  kl. 17.00  Ingen 
19.s.e.trin.  LBM 
     
Søndag d. 13.   kl. 11.00  kl.  9.30 
20.s.e.trin  AH   AH 
 
Søndag d. 20.  kl.  9.30  kl. 11.00 
21.s.e.trin.  NHE   NHE 
   
Søndag d. 27.  kl. 11.00  kl.  9.30 
22.s.e.trin  AH   AH  



 

Gudstjenester i Seden og Aasum 

 November   Seden   Åsum 
 
Søndag d. 3.    kl. 19.00  kl. 17.00 
Alle helgens dag  NHE   NHE 
 
Søndag d. 10.    kl.  9.30  kl. 11.00 
24.s.e.trin.   AH   AH 
 
Søndag d. 17.    kl. 11.00  kl.  9.30 
25.s.e.trin   NHE   NHE  
 
Søndag d. 24.    kl.  9.30  kl. 11.00 
Sidste s. i kirkeåret  AH   AH 
 
 December 
Søndag d. 1.    kl.  11.00  kl. 16.00 
1.s.i advent   NHE   NHE 
 
Søndag d. 8.    kl.  9.30  kl. 11.00 
2.s.i advent   AH   AH 
 
Søndag d. 15.   Ingen   kl. 14.00 
3. s. i advent       Fælles julekoncert 
       NHE 
 
AH Anne Kathrine Rafn Hauge 
LBM Lene Bischoff-Mikkelsen 
NHE Nils Holger Ellekilde  

Kirkebil bestilles fredag inden kl. 12  tlf.: 66 10 94 47 



 

Tirsdagscaféer i Aasum 

Fredede og bevaringsværdige 
bygninger i Åsum 
 
Med 65 fredede og bevaringsværdige bygninger fordelt på 37 ejen-
domme i ejerlauget er Åsum en af de landsbyer i Odense Kommune, 
hvor koncentrationen af bygninger med bevaringsværdier er størst. 
Museumsinspektør og arkitekt ved Odense Bys Museer, Jan Bo 
Jensen fortæller om, hvad der gør netop disse bygninger til noget 
særligt. 
Desuden hører vi om, hvordan disse værdier søges sikret gennem 
planlægning og forvaltning – men først og fremmest, hvad man selv 
som ejer kan gøre for at bevare bygningernes kulturhistoriske og ar-
kitektoniske kvaliteter. 

Tirsdagscafé d. 8. oktober kl. 14.30 



 



 

Tirsdagscaféer i Aasum 

Tirsdagscafé den 5. november kl. 14.00 
Bemærk tidspunktet 

Ved du hvad du skal gøre,  
når der sker uheld ? 

Instruktør i førstehjælp fra Røde Kors, Ingrid Simonsen, vil vise 
hvad vi skal gøre.  
Emnerne er: 
  Førstehjælpens 4 hovedpunkter 
  Stabilt sideleje  -  hvornår og hvorfor ? 
  Orientering om den vigtige ilttransport 
  Demonstration af Hjerte-Lunge-Redning (HLR) 
  Demonstration af en AED  -  hjertestarteren 
  Noget galt i halsen 
  Psykisk Førstehjælp 
 
Der bliver tid til at stille spørgsmål! 

Tirsdagscafé d. 3. december kl. 14.30 
Advents-julearrangement, hvor 
Anne Kathrine Rafn Hauge og Hans Brehm medvirker. 



 

Onsdag, den 4. september kl. 19.00 

 
Denne sogneaften skal vi ud af huset. Vi besøger Fjordagers nye  
attraktion: Minigolf. 
 
Vi mødes ved klubhuset i Seden kl. 19.00. 
Der er også mulighed for fællescykling fra Rytterskolen kl. 18.30. 
 
Vi får intro og hygger os med et spil, hvorefter der er kaffe og kage. 
Tilmelding:  leneuglebjerg@ofir.dk elller sms 22828288. 
 
På gensyn... 
 
Menighedsrådet og Beboerforeningen. 

Sogneaftener i Aasum 



 

Sogneaftener i Aasum 

Tirsdag, den 1. oktober kl. 19.00 

Bemærk tidspunktet 

Rådmand Jane Jegind 

 
Rådmand Jane Jegind (V) kommer og fortæller om sine visioner for 
Odense. Med afsæt i erfaringerne med at udvikle ældre- og handi-
capområdet i Odense giver hun bl.a. sit bud på, hvordan vi kan vi-
dereudvikle og styrke det stærke fællesskab i Odenses mange lokal-
samfund. Hvordan kan vi både binde byen sammen på tværs og 
styrke det lokale sammenhold, så vi får en by, der er rar at bo i -  
også når vi når den tredje alder? 

Fællesskab og alderdom  
i Odenses forstæder 



 

Torsdag, den 28. november kl. 19.30 

Richard Møller Nielsen fortæller livfuldt om sine oplevelser 
inden for dansk fodbold med en række anekdoter fra EM 1992; 
nogle af dem, som ikke kom i pressen.  Der beskrives, hvad der ved 
godt lederskab fører til gode resultater specielt som træner for 
landsholdet, men også uden for sporten.  Det hele fortalt med hu-
mor og varme og krydret med eksempler fra virkelighedens verden.  

Hvordan jeg blev træner for vores 
fodboldlandshold, og hvordan det dog 
kunne gå til, at Danmark blev Europamestre 

Sogneaftener i Aasum 

 
Richard Møller Nielsens karriere bragte 
ham rundt i verden, og hans store interesse 
for dansk idrætsungdom har gennem årene 
jævligt ført ham til tribunen på Åsum 
Stadium, hvorfra han interesseret har fulgt 
hjemmeholdets kampe 



 

     Kommende arrangementer  i                
    Seden Kirke 

 
Baby salmesang  starter den 20. august, kl. 9.30  
 
Opstart af Sognecafé torsdag den 5. september, 
  kl. 14.30 i Sognehuset, Mindelundsvej 110.  
  Den 1. torsdag i hver måned! 
 
Søndag, den 3. november kl. 19.00 
 Allehelgensaften med musikindslag... 
 
Onsdag, den 13. november kl. 19.00  
 Musikaften ved Villy Egemose & Tina Lynderup 
 
Seden & Åsum kirker holder den 15. dec. kl. 14.00: 
 Fælles Julekoncert i  Åsum kirke med orkestret  

Accordeon   
 

Kom og vær med!! 
 

 Følg med på Seden Kirkes hjemmeside 
 
 Ret til ændringer forbeholdes! 
 
 Aktivitetsudvalget Seden Kirke 



 

Børnene konfirmeres normalt med deres klasse fra Seden skole. Alle 
relevante meddelelser gives gennem skolen. Har barnet bopæl i sog-
net, men går på en anden skole, kan barnet ligeledes blive konfirme-
ret her i sognet. Henvendelse herom til kirkekontoret. 
Konfirmationsdatoer - Seden og Åsum sogne for de næste år er:  
 
2014 
A-klassen: St. Bededag, den 16. maj kl.10.00  
B-klassen: Søndag, den 18. maj kl. 10.00  
C-klassen: Søndag, den 11. maj kl. 10.00 
2015 
A-klassen: St. Bededag, den 1. maj kl. 10.00 
B-klassen: Søndag, den 3. maj kl. 10.00 
C-klassen: Søndag, den 10. maj kl. 10.00 
2016 
Y-klassen: St. Bededag, den 22. april kl. 10.00 
Z-klassen: Søndag, den 1. maj kl. 10.00 
2017 
A-klassen: St. Bededag, den 12. maj kl. 10.00 
B-klassen: Søndag, den 14. maj kl. 10.00 
C-klassen: Søndag, den 7. maj kl.. 10.00 
Klasserne er alle fra Seden Skole. Udensogns børn, som går i disse 
klasser er velkomne både til undervisning og til konfirmation i vore 
to kirker. 
 
Der arrangeres velkomstaftener i præstegården efter sommerferien, 
og den egentlige tilmelding foregår på disse aftener. 
 
Mulige konfirmander fra sognenes øvrige skoler og ungdomsinstitu-
tioner bedes tilmeldt hos kirkekontoret. 
Hvis den tildelte dato er ubekvem på grund af anden konfirmation i 
familien, kan enkelte omflytninger arrangeres, men kun efter aftale 
med sognepræsten. 

Konfirmationsdatoer 



 

Læs om Menighedsrådet på www... 
 
Menighedsrådet planlægger møder for et halvt år af gangen. For re-
sten af året er det: 25. september, 20. november og 12. december. 
Møderne holdes sædvanligvis kl. 19 i Rytterskolen. 
Dette og meget andet f.eks. Menighedsrådets sammensætning, 
gudstjenesteoversigt og oversigt over arrangementer kan ses på Me-
nighedsrådets hjemmeside;  www.aasumsogn.dk. 
 
Beboerforeningen har ligeledes en hjemmeside, som beskriver 
Åsum by. Denne hjemmeside er: www.aasumby.dk. 
Her finder du et væld af billeder fra Åsum, og der er beskrivelser af 
aktiviteter, uddrag af Aasum Sogneblad, kalender for udlån af kano-
er, beskrivelse af alt vedrørende Åsum Idrætsforening og meget me-
re. 
 
Gå ind på hjemmesiderne og bliv orienteret om det, der sker, så er 
du godt rustet til at finde det, der netop passer dig at være med i.  



 

Ryttervejen 19 
5240 Odense NØ 
Tlf.: 6614 4006  



 

Aktivitetskalender for Aasum Sogn 

September 
 
d.   1. søndag  10.30 Gudstjeneste 
d.   4. onsdag   19.00  Sogneaften, Seden Minigolf 
d.   5. torsdag 16-18 Lokalhistorisk Arkiv åbent 
d.   8. søndag   9.00 Gudstjeneste, præsteindsættelse 
d. 15. søndag  10.30 Gudstjeneste 
d. 22. søndag   9.00 Gudstjeneste 
d. 28. lørdag  10.00 Gudstjeneste 
   11-16 Markedsdag ved Rytterskolen 
 

Oktober 
 
d.   1. tirsdag  19.00 Sogneaften, Jane Jegind 
d.   3.  torsdag 16-18 Lokalhistorisk Arkiv åbent 
d.   8. tirsdag  14.30 Tirsdagscafé, Fredede bygninger 
d. 13. søndag    9.30 Gudstjeneste 
d. 20. søndag  11.00 Gudstjeneste  
d. 23. onsdag  18.00 Fællesspisning, Havnens Gourmet 
d. 27. søndag    9.30 Gudstjeneste   
d. 30. onsdag  19.00 Andespil, Idrætsforeningen 



 

Aktivitetskalender for Aasum Sogn 

November 
 

d.   3. søndag  17.00 Gudstjeneste 
d.   5.  tirsdag  14.00 Tirsdagscafé, Førstehjælp 
d.   7. torsdag 16-18 Lokalhistorisk Arkiv åbent 
d.   9 lørdag  10-16 Arkivernes dag  
d. 10. søndag  11.00 Gudstjeneste     
d. 17. søndag    9.30 Gudstjeneste 
d. 20. onsdag  18.00 Fællesspisning, Havnens Gourmet 
d. 24. søndag  11.00 Gudstjeneste  
   15.00 Andespil, Idrætsforeningen 
d. 28. torsdag 19.30  Sogneaften, Richard Møller Nielsen 
 

December 
 

d.  1.  søndag  13.00 Julestue 
   16.00 Gudstjeneste 
   17.00 Juletræet tændes 
d.  3. tirsdag  14.30 Tirsdagscafé, advent-jule-møde 
d.  5.  torsdag 16-18 Lokalhistorisk Arkiv åbent 
d.  8. søndag  11.00 Gudstjeneste 
d. 15. søndag  14.00 Fælles Julekoncert 

Alle arrangementer er omtalt andetsteds i bladet 
 

 Ta’ ud    og   hæng op 
 

Om idrætsforeningen: se side 32  
Læs endvidere på hjemmesiderne 

www.aasumsogn.dk  og  www.aasumby.dk 



 

OKSEKØD SÆLGES 

Halve  
eller 

kvarte dyr 
Slagtet og 
udskåret 
efter eget 

ønske 

Hanne 
& 

Viggo 
Føns 

Tlf. 66 10 21 11 

VI HAR TID TIL DIG OG DIN TRYKOP-
GAVE NÅR DET PASSER DIG 

65 99 11 17 - 21 79 74 84 spar-
tryk.dk     spartryk@spartryk.dk 

Åbent ● to.14-18 ● fr.12-18 ● lør.10-13 

www.tatol.dk 

Stationsvej 147 Årslev 



 

 



 

Overskriften er eet af de mest kendte reklameslogans fra første halv-
del af 1900 tallet. Det dækkede over vel nok den mest solgte kaffeer-
statning produceret af firmaet Richs i København. 
Specielt under og efter de to verdenskrige var salget enormt. Basis-
produktet til det var cikorierødder. Igennem hele perioden fra 1888 
til 1962 blev der i Åsum dyrket cikorier til nogle cikorietørrerier på 
Nyborgvej, som Richs lod opføre. Det første tørreri lå på nordsiden 
af Nyborgvej ved Teglværksvej og blev senere anvendt af Dansk 
Lyddæmperfabrik, før denne flyttede til Middelfart. Det sidste ciko-
rietørreri lå på sydsiden af Nyborgvej længere inde mod byen, om-
trent over for, hvor V. Holm Jensen nu ligger. Det lukkede i 1962. 
Cikorieavlerne i Åsum havde købt aktier i Richs med tilhørende dyr-
kerret til et bestemt areal. Det blev betragtet som en ret lukrativ af-
grøde selvom arbejdet med udtynding og optagning var stort, da der 
kun måtte være den halve afstand imellem planterne i forhold til fo-
derroer.  
I forbindelse med den årlige kontrakttegning om vinteren blev avler-
ne i Åsum inviteret til en stor fest med spisning på Fyns Forsam-
lingshus i Odense af Richs. Ved en anden lejlighed var de inviteret 
på bustur til Basnæs på Sydsjælland for at se et meget større og mere 
moderne cikorietørreri, som Richs koncernen havde der. Omkring 
1950 ønskede Richs imidlertid at købe alle aktierne, som dyrkerne 
besad. Efter mange diskussioner opkøbte Richs så aktierne og betal-
te 1000 kr. pr. 100 kr aktier. Man kan nok ikke afvise, at nogle af de 
investeringer i første generations traktorer i Åsum i 1950'erne kørte 
på Richs aktier. 

„DET ER 
RICHS, 
DER 
DRIK’S” 



 

I 1962 stoppede produktionen på Nyborgvej, men Richs var på mar-
kedet helt op i 1980'erne; nu på basis af importerede råvarer fra Øst-
europa. 
Efter ophøret af cikorieavlen sendte en optimistisk dyrkerforening 
en delegation uanmeldt til De Danske Sukkerfabrikker i København 
for at udvirke, at man kunne få sukkerroekontrakter som erstatning 
for de tabte cikorier. En højtstående direktør besværede sig først 
over, hvordan nogle bønder fra Åsum kunne drømme om at komme 
uanmeldt i et sådant ærinde. Imidlertid lykkedes det ved store an-
strengelser og megen slesk tale at formilde ham så meget, at cikorie-
arealerne virkelig blev erstattet med sukkerroer. 
OG SÅ... Efter ca. 40 år faldt også sukkerroedyrkningen i Åsum væk 
som offer for EU' s favorisering af tredjeverdens landenes sukker-
produktion. Tilbage har vi så de tidlige kartofler. 
Og det er i grunden slet ikke så galt ! ! 
 
Med venlig hilsen. Hans Lohmann Andersen 
Åsumvej 235  5240 Odense NØ   Email: hla@cdnet.dk 



 

Giv en hånd til Aasum Sogneblad og aktiviteterne i 
Rytterskolen 
 
 På side 2 står, at dette blad udgives af  Aasum Menig-
hedsråd, Aasum Sogns Beboerforening, Aasum Bylaug 
og Aasum Idrætsforening, og at redaktionsudvalget be-
står af  Per Lind-Thomsen og Poul Poulsen samt at 
Alex Hold tager sig af  annoncerne. 
Men derudover er der brug for mere hjælp til bladudgi-
velsen. Heldigvis kommer der, som det ses af  artiklerne 
i bladet, bidrag fra forskellige faste skribenter. 
For at gøre bladet bedre og mere alsidigt vil vi gerne 
have flere til at komme med indlæg om det, der rører 
sig i Åsum, om det, der er sket eller planlagt, måske 
som oplæg til debat. Åsums forskellige foreninger er 
flinke til at berette om deres alsidige virke, så der er et 
grundlag for hvert blad, hvorefter redaktionen kan sæt-
te det hele sammen og sende det til trykning. Forinden 
bliver det gennemlæst for trykfejl og lignende, hvilket 
kan rette op på mange tekster. Efter trykningen står der 
en kasse blade, som skal omdeles inden for et par dage. 
Det har et par beboere trofast klaret de sidste par år - 
af  og til afløst af  andre. Er der mon flere, der vil aflø-
se? Redaktionen modtager gerne tilbud fra både skri-
benter og omdelere.  



 

 Ligeledes kan du være med til at holde aktiviteterne i 
Rytterskolen i gang til glæde for fællesskabet i Åsum, så 
det ikke er de samme få, der skal trække hele læsset. 
Læs, hvad der foregår - der er både eftermiddags- og 
aftensarrangementer. Uanset tidspunktet, så er der én, 
der fortæller eller viser noget. Kan du selv eller kender 
du en, der vil komme og stå for underholdningen, så 
henvend dig til Menighedsrådet. Der skal også laves 
kaffe og kage. Måske vil du bidrage med din bedste ka-
ge eller hjælpe med kaffebrygningen?  
Beboerforeningen og Menighedsrådet er forskellige, 
men er ofte fælles om aktiviteter. Vil du være med i fæl-
lesskabet i Åsum Sogn, er du velkommen til at komme 
til arrangementerne, og har du overskud er du mere end 
velkommen til at give en hånd med.  



 

Udlejning af telte, borde og stole og… kanoer: 
 
Husk, at vi udlejer foreningens telte, borde og stole for 300 kr. 
pr. gang. 
Kontakt Poul Poulsen, 2174 6064, mail hogp.aasum@gmail.com 
eller   
Bente Knudsen, 2256 4451, mail bentebknudsen@gmail.com 

   
Vi udlåner foreningen kanoer, se www.aasumby.dk 

Punkterne: .   Udlån af kanoer 

    Kanokalender 

 Reservering af kanoer   
 

Vi har en mailliste. Send din mailadresse til aasumby@gmail.com,  
og du vil modtage en mail hver gang der et arrangement. 
  
Det er stadig muligt at betale kontingent for 2013. 



 

Arkivernes dag - 2013 
 
Lørdag, den 9. november er det arkivernes dag. 
Der er åbent på Rytterskolen fra kl. 10 – 16, hvor vi koncentrerer 
os om 3 ting: 
 
Udstilling af dåbs- og brudekjoler med relation til Åsum. 
 
Udstilling af gamle skole-, konfirmand- og andre billeder, så vi 
forhåbentlig kan få sat navne på flere af personerne på billederne. 
 
Visning af luftfotos, der er frigivet af Det Kongelige Bibliotek. 
Der er billeder, som bl.a. er taget af Odense Luftfoto og  
Sylvest Jensen omkring 1950. Nogle af disse billeder har vi placeret 
og beskrevet, men der er stadig nogle af billederne, vi ikke kan gen-
kende. Måske kan du bidrage med oplysninger om billederne. 

I forbindelse med udstillingen 
af dåbs- og brudekjoler efter-
lyser vi sådanne med relation 
til Aasum Sogn.  
 
Henvendelse i arkivets  
åbningstid (1. torsdag i måneden 
kl. 16 -18),  på mail:  
 aasumby@gmail.com   
eller  
tlf. 2174 6064 



 

Markedsdag 
Lørdag, den 28. september 2013 
Kl. 11.00 - 16.00 i Rytterskolen 

 
  

Så er det tid for vores årlige markedsdag 
 

Beboerforeningen opstiller igen i år vores æblepresser, så der er mu-
lighed for at lave most af egen avl. Så kom med dine æbler og få fri-
skepresset æblesaft med hjem. 
 
Stadepladser 
Sæt fantasien i gang og tilmeld jer med en stand. Det 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 og øl/vand og pølser. 
Der sælges Åsumvin (rød/hvid) og Bogbytteren er åben. 



 

JULESTUE  
Søndag, den 1. december 2013 

Kl. 13.00 - 16.00 
Sted: Galleri Bækskov 

Væverstræde 5 

 
Sammenkomst for hele familien 

 
Aasum Sogns Beboerforening afholder igen i år JULESTUE i samar-
bejde med Galleri Bækskov. 
 
Der vil være mulighed for at blive inspireret til at lave forskellige jule-
ting, noget underholdning og lidt til “ganen”.  
 

SÆT KRYDS I KALENDEREN -  
og kom til en hyggelig juletradition 

 
 
Der er efterfølgende gudstjeneste kl. 16.00 og juletræet tændes kl. 17. 
 
Nærmere program kommer på hjemmesiden: www..aasumby.dk  og 
via opslag. 



 

Seneste nyt om Bus 885 

 
Odense Kommune behandler stadigvæk vores henvendelse om bus-
driften fra centrum over Åsum til Seden. 
 
Imidlertid er driften af rute 885 udvidet til 8 afgange hver vej.  
Desværre kun på hverdage. 
      
 
   Rute Rågelund   Åsum      til  Banegården 
    885  06.47    06.50   07.08  
    885  07.22    07.25   07.48  
    885 08.33    08.36   08.56  
    885  13.03    13.06   13.21  
    885 14.03    14.06   14.21  
    885 15.03    15.06   15.21  
    885 16.03    16.06    16.21  
    885 17.53    17.56   18.11  
 
    Rute  Banegården   til  Åsum   Rågelund  
    885  07.12    07.25  07.27  
    885  07.52    08.05  08.07  
    885  09.00    09.12  09.14  
    885  13.25    13.45  13.47  
    885  14.25     14.45  14.47  
    885  15.25     15.45  15.47  
    885  16.25    16.38  16.40  
    885  18.15    18.28  18.30 



 

Fællesspisning hos Havnens Gourmet  
 
I lighed med sidste år vil Havnens Gourmet arrangere  
fællesspisning for beboerne i Åsum. 
 
Spisningerne er planlagt til 2 gange i efteråret: 
Onsdag, den 23. oktober kl. 18  og 
Onsdag, den 20. november kl. 18. 
 
Prisen er fastsat til 120 kr. for voksne incl. kaffe og 
50 kr. for børn. 
 
Tilmelding direkte til Havnens Gourmet på tlf. 6614 4006 eller 
mail til Havnens Gourmet:   kontakt@havnensgourmet.dk  
senest en uge før arrangementet 
 
Kom og deltag i nogle hyggelige timer, hvor vi får dejlig mad og 
talt med gamle og nye beboere i Åsum. 



 

Aasum Idrætsforening 

Efterårssæsonen for fodbold i Aasum Idrætsforening er allerede 
godt i gang, takket være 2 lokale trænere, Thomas Madsen og Brian 
Poulsen, som med ildhu har kastet sig ud i opgaven med at samle 
mange nye unge spillere til vores seniorhold. 
 
Aasum har til efterårsturneringen tilmeldt følgende hold:  
1 hold i serie 3,  1 Old Boys hold  og  1 Super Veteran hold. Derud-
over håber vi, at kunne eftertilmelde 1 hold i serie 5. 
 
Træningen for seniorafdelingen foregår: 
Tirsdag og torsdag med mødetid kl. 18.00. 



 

Vinterens program: 
 
GYMNASTIK FOR DAMER starter igen tirsdag, den 3. septem-
ber, kl. 17.00 i den store sal ved Havnens Gourmet,  
Ryttervejen 19, Aasum. 
  
Vi er stolte af, at vi igen i år kan tilbyde gymnastik under Jytte 
Storms dygtige ledelse, og hendes gymnastikprogram, som egner sig 
til damer i alle aldre. 
Evt. spørgsmål kan rettes til Henny Schack på tlf. 29207623.  

Hjemmekampe på Aasum Stadion: 
 

 Serie 3.  
 Lørdag d. 31. 8.  kl. 15.00 Aasum – Kerteminde 
 Lørdag d. 7. 9.  kl. 15.00 Aasum – Aarslev 
 Lørdag d. 21. 9.  kl. 15.00 Aasum – Dalby 
  Lørdag d. 5. 10.  kl. 15.00 Aasum – Marienlyst 
 Lørdag d. 19. 10.  kl. 15.00 Aasum – Herrested/Ørbæk 
 

 Old Boys:  
 Onsdag d. 14. 8.  kl. 19.00 Aasum – Marienlyst 
 Onsdag d. 28. 8.  kl. 19.00 Aasum – Dalby 
 Onsdag d. 11. 9.  kl. 18.30 Aasum – Ørbæk 
 

 Super Veteraner:  
 Tirsdag d. 27. 8.  kl. 19.00 Aasum – Kerteminde 
  Tirsdag d. 10. 9.  kl. 18.30 Aasum – Agedrup 
 Tirsdag d. 24. 9.  kl. 18.00 Aasum – Munkebo 
 Tirsdag d. 8.10.  kl. 17.45 Aasum – Søhus  



 

Aasum Idrætsforening 

 
Lancierholdet genoptager sine hygge- og danseaftner i klubhuset, 
første gang søndag, den 6. oktober kl. 17.00.  
De, der har lyst, er velkommen til at deltage. 
  
Der afholdes Andespil i klubhuset Ryttervejen 21: 
 

Onsdag, den 30. oktober kl. 19.00 og  
Søndag, den 24. november kl. 15.00. 
  
 
 Aasum Idrætsforening 
 Preben Schack tlf. 20117338 



 

Adresseliste for Aasum Sogn 
 

Kirkekontoret    Sognepræst, kirkebogsfører, 
Ellen Rasmussen   vielses– og begravelsesmyndighed 
Mindelundsvej 110, 5240 Od.NØ N.H.Ellekilde 
Tlf. 66 10 94 47   Mindelundsvej 45, 5240 Od. NØ 
ELR@km.dk    Tlf. 66 10 93 43 
Tirsdag, onsdag, torsdag  NHE@km.dk 
og fredag kl. 9 - 13.   tirs., ons., fre. kl. 12 - 13, tors. 17 - 18. 
 

Graver: Bente Knudsen  Sognepræst  barselsvikar  
Tlf. 51 34 55 41   Anne Kathrine Rafn Hauge 
(ikke mandag)    Træffes i sognehuset 
aasumgraveren@mail.dk  Mindelundsvej 110 efter aftale  
     Tlf. 28 49 62 26 
Regnskabsfører: Ingrid Olesen  AKRH@km.dk 
Hyldegårdsvej 23, 5240 Od. NØ 

Ingrid@Sedennet.dk   Menighedsrådsformand: 
     Hanne Lind-Thomsen 
Organist: Hans Brehm   Walthervænget 6, Åsum 
Egholmen 7, 5240 Od. NØ  Tlf. 66 10 26 73 

Tlf. 20 49 85 32   Hanne@Lind-Thomsen.dk 
   

Beboerforeningens hjemmeside Aasum Sogns hjemmeside 
www.aasumby.dk   www.aasumsogn.dk 
  

Idrætsforeningen   Beboerforeningen 
Formand    Formand 
Preben Schack    Lene Uglebjerg 
Ryttervejen 14, 5240 Od. NØ  Alleparken 15, 5290 Marslev 
Tlf. 66 10 24 23   leneuglebjerg@ofir.dk 
Klubhuset tlf. 66 10 55 22  Tlf. 22 82 82 88 
 

Aasum Sogns     Bylauget 
Lokalhistoriske Arkiv   Oldermand 
Poul Poulsen    Mogens Burmølle 
Gartnervænget 17,  Åsum  Staupudevej 10  , Åsum 
Tlf. 21 74 60 64   Tlf. 21 36 65 89 
hogp.aasum@gmail.com  Burmoelle@mail.tele.dk 



 

Gurli afsløres af Malte, inden den bliver sat i vandet. 

Gurli og Nønne på plads.             Foto: Ken Lyndrup © 


