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Præsten har ordet
Dinosaurerne på havnen

I denne tid er der en stor dinosauer udstilling inde på Odense havn.
Man har fremstillet nogle fantastiske animationer, som det hedder i
dag. Modeller af dyrene i naturlig størrelse, og de kan bevæge sig,
brumme, knurre og brøle. Nogle af dem er over 15 meter høje og 25
– 30 meter lange. Og der har levet nogle, som var større endnu.
Og så sætter man sig ned og hører foredraget derinde og får at vide,
at dinosaurernes tid var fra ca. 230 millioner år før vor tidsregning
til ca. 65 millioner år før vor tidsregning.
Og vi hører om deres levevis, føde og adfærd. Og vi hører også om,
hvorfor de forsvandt. At i de sidste millioner år, de levede, var der
på jordkloden stærkt øget vulkansk aktivitet. Der var så mange vulkanudbrud, at dele af jorden i lange perioder var dækket af askeskyer
så tætte, at solens lys ikke kunne trænge igennem. Og så dør alle de
planter som var de fleste dinosaureres føde. Og så dør også de lidt
færre kødædende dinosaurer. Og til sidst for ca. 60 millioner af år
siden kom så den kæmpemeteor, der bragede ind i jorden og udslukte næsten alt levende.
Og så tænker man jo: Er det virkeligt den gode gud, der gennem
millioner af år sørgede for denne kolossalt dramatiske udvikling på
jorden. Lod vulkaner spy flammer, lava og aske op i ufattelige
mængder, lod kæmpe meteoren ramme jorden, og styrede den senere udvikling, hvor alt gik ufatteligt langsomt, og hvor betingelserne
for de nye arter herunder mennesket kom til stede.
Var det den gode gud, der stod bag det hele, eller styres naturen af
nogle astrofysiske regler og tildragelser, som kørte og kører efter
sine egne regler, kendte som ukendte.

Og helt tæt på. Er vi mennesker blot et tilfældigt biprodukt af naturens blinde udvikling, eller er vi noget andet, noget mere.
Når man rystet går ud fra udstillingen, så har naturvidenskabsfolkene vundet den første runde. Ja, vi mennesker er et tilfældigt biprodukt af naturens blinde udvikling. Der er jo beviser for det hele.
Forstenede knogler, hele dinosaurskeletter, masser af fund. Og hertil
kommer geologiske aflejringer både i Grand Canyon og på Møns
klint, som lag for lag underbygger den videnskabelige forklaring.
Kridttiden, tertiærtiden, og hvad det nu hedder alt sammen.
Men så bliver man som præst gal i skralden og tager de filosofiske
og kirkelige boksehandsker på, går ind i kampen og tænker.
Hvis vi mennesker således blot er et produkt placeret i en lang udviklingskæde altså ren natur. Hvis vi mennesker kun er biologisk liv
blandt alt det andet biologiske liv omkring os, hvorfor er vi så ikke
tilfredse med at leve på naturens vilkår, hvor alt er en stadig kamp
en stadig strøm af tilblivelse og undergang.
Hvis vi mener, at vores liv kun er biologisk liv blandt alt det andet
biologiske liv i naturen. Hvordan kan man så forklare den fantastiske glæde ved et barns fødsel og den dybe knugende sorg ved livets
afslutning. Forstanden håner os med sine indvendinger: Herre Gud,
der fødes jo millioner af børn hvert år, og der dør millioner af mennesker. Hvorfor gøre så stor ståhej ud af det? Men denne konstatering holder ikke. Der er i vort liv også en anden dimension. En anden sammenhæng. Og denne bæres af kærlighed af glæde og af håb.
Vi glæder os så uudsigeligt over et hvert lille barn, der kommer til
verden. Det er ikke noget, som bare hører naturen til. Det er et under, det er et mirakel hver eneste gang en lille ny er blevet født.
Og vi sørger ved livets ende. Vores følelser, vores kærlighed til hverandre er et indirekte bevis for det guddommelige i vores liv.
Vi støtter og hjælper andre mennesker. Vi viser barmhjertighed, forståelse, venskab, tilgivelse og næstekærlighed.
Ude i naturen gælder den stærkestes ret, der tager den stærke livsmuligheder fra den svage, så den svage bukker under og dør. Blandt
mennesker er dette aldrig i orden. Vi vil det på en anden måde. Vi
vil livet på en anden måde.

Og det kalder man at tro. I den bibelske sammenhæng møder vi det,
som er større end alle dinosaurerne, al udviklingshistorie og gold
videnskab. Der møder vi et budskab om at kærlighed er alt. Kærligheden mellem os mennesker, og håbet om tilliden til guds kærlighed
til os.
At vi er mere end blot et tilfældigt biprodukt af naturens blinde udvikling. At vi hører til i en større sammenhæng, en sammenhæng
som er god. At vi er guds børn, som hviler i faderens kærlighed.
Nils Holger Ellekilde
Sognepræst

Gudstjenester i Seden og Aasum
December

Seden

Åsum

Søndag d. 7.
2. s. i advent

kl. 11.00 kor
PUJ

kl. 9.30 Kor
PUJ

Søndag d. 14.
3. s. i advent

Ingen

kl. 14.00
Fælles Julekoncert
LMR

Søndag d. 21.
4. s. i advent

kl. 9.30
LMR

kl. 11.00
LMR

Onsdag d. 24.
Juleaften

Hvenekilden
kl. 11.00 PUJ

Seden
kl. 13.00 PUJ
kl. 14.15 LMR
kl. 15.30 LMR

Torsdag d. 25.
Juledag

Seden
kl. 11.00
LMR

Åsum
kl. 9.30
LMR

Fredag d. 26.
2. juledag

kl. 11.00
PUJ

Ingen

Søndag d. 28.

Ingen

Ingen

Åsum
kl.14.30 PUJ

Gudstjenester i Seden og Aasum
Januar

Seden

Åsum

Torsdag d. 1.
Nytårsdag

kl. 11.00
PUJ

kl. 14.00
PUJ

Søndag d. 4.
Hellig 3 kongers

kl. 9.30
LMR

kl. 11.00
LMR

Søndag d. 11.
1. s. e. H. 3 k

kl. 11.00
NHE

kl. 9.30
NHE

Søndag d. 18.
2. s. e. H. 3 k

kl. 9.30
LMR

Ingen

Søndag d. 25.
sidste s. e. H. 3 k

kl. 11.00
NHE

kl. 9.30
NHE

Februar
Søndag 1.
Septuagesima

Ingen

kl. 11.00
LMR

Søndag d. 8.
Seksagesima

kl. 11.00 kor
NHE og kaffe

kl. 9.30 kor
NHE og kaffe

Søndag d. 15.
Fastelavn

kl. 11.00
NHE

kl. 14.00
Fastelavnsgudstjeneste.
LMR

Søndag d. 22.
1.s. i fasten

kl. 9.30
LMR

kl. 11.00
LMR

Gudstjenester i Seden og Aasum
Marts
Søndag d. 1.
2.s. i fasten

kl. 11.00
NHE

kl. 9.30
NHE

Søndag d. 8.
3.s. i fasten

kl. 9.30 kor
NHE og kaffe

kl. 11.00 kor
NHE og kaffe

Søndag d. 15.
Midfaste

kl. 11.00
LMR

kl. 9.30
LMR

LMR Lise Marie Ranum
NHE Nils Holger Ellekilde
PUJ Peter Ulrik Jensen

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

Siden sidst
Døbte
31. august
31. august
21. september
12. oktober

Storm Bønnelycke Sørensen, Vanddråben 3
Johan Sølvbjerg Keil, Fraugde-Kærby-Vej 106
Kasper Vestergaard Rasmussen, Brandsbyvej 18
Nor Felix Kingo Berg, Staupudevej 12

Nyt fra menighedsrådet
Sognepræst Nils Holger Ellekilde er sygemeldt i 8 uger . I for bindelse med et
fald, var han så uheldig at få en knogleskade i foden og en overreven akillessene
Han humper rundt på 2 krykker med en stor ortopædisk støvle på foden og må efter
OUH’s behandlingsplan først støtte på foden efter 8 uger.
Pastor Peter Ulrik Jensen er ansat som vikar under N. H. Ellekildes sygefr avær .
Graver Bente Knudsen har dårlige hænder og skal oper er es i begge hænder for
carpaltunnel syndrom i begyndelsen af december. Derefter kan der forventes at gå 2
måneder, inden hun igen er tilbage på fuld kraft.
I den tid vil vor faste graverafløser, Anette Larsen være vikar.

Tirsdagscaféer i Aasum
Tirsdag, den 2. december kl. 14.30

Adventshygge i Rytterskolen.
Lise Ranum og Hans Brehm vil sammen slå stemningen an.
Hans Brehm sørger for en masse gode julesange, udvalgt til denne
eftermiddag, og Lise Ranum vil hygge om os med oplæsning og andre juleinspirerede indlæg.

Redaktionen
ønsker alle en glædelig
jul og et godt nytår
Husk sikkerhedsafstand på 200 meter til
stråtækte huse ved nytårsskyderi.

Tirsdagscaféer i Aasum
Tirsdag, den 6. januar kl. 14.30
Fra Amalienborg til landevejen
Palle Vennekilde:
Brugsdeler på pension,
men ellers ikke forhenværende, idet han
er særdeles aktiv i det
frivillige arbejde som
formand for ÆldreSagen, Odense Lokalafdeling. Derudover er
han formand for Agedrup Læsefond. Han
har i det hele taget været meget aktiv i Agedrups foreningsliv.
Palle Vennekilde fortæller om sine personlige oplevelser fra sin tid
i livgarden på kong Frederik d. 9.’s tid, om hvordan han siden har
foretaget en prøvetur som vagabond på landevejen. Ganske naturligt vil foredraget blive krydret med et par sange fra tiden på landevejen.

Tirsdagscaféer i Aasum
Tirsdag, den 3. februar kl. 14.30
”Frie fugle på træk”
En humoristisk odyssé med udgangspunkt i fuglene omkring os.
Sammen med forsamlingen synger vi ”fuglesange” krydret med billeder og fuglesnak. ”Viben i vore hjerter”.
Klaver & harmonika: Arne Ploug
Harmonika, billeder & fuglesnak: Hans

Rytter

Tirsdagscaféer i Aasum
Tirsdag, den 3. marts kl. 14.30
Amish-folket - De kører i hestevogn i stedet for bil
Jørgen og Kirsten FlenstedJensen fortæller om den historiske baggrund for den i dag voksende gruppe, som lever så anderledes.

”Amish og Mennonitter” - Hvad er
det?
Hvorfor lever de sådan uden brug af
moderne hjælpemidler?
Er det en sekt eller hvad?
Er de kristne og hvordan er deres
gudstjeneste ?
Under 4½ års ophold i Canada som præstefolk for en dansk immigrant menighed blev Jørgen og Kirsten venner med en familie, som
tilhører Amish-gruppen. Deres foredrag går bag om facaden og prøver at forstå den tanke, der ligger bag ønsket om et enkelt og arbejdsomt liv tæt på familien. Foredraget bliver suppleret med videofilm.
Kirsten og Jørgen Flensted-Jensen har tidligere ledet gymnastikelitehold og senere været i Afrika for Folkekirkens Nødhjælp under
tørkekatastrofer som nødhjælpskoordinator i Ethiopien, Mozambique og Sudan. Siden har Erik læst til præst og var i Brylle i 12 år,
derefter i Canada og har lige afsluttet 8 mdrs. vikariat i Bruxelles.

Sogneaftener i Aasum
Onsdag, den 21. januar kl. 19.30
De fynske (danske) tysklandsarbejdere
Jytte Raun, cand. phil og leder af Dalum-Hjallese Lokalhistoriske
Arkiv, har skrevet speciale og artikler om de fynske Tysklandsarbejdere. I foredraget sætter hun blandt andet fokus på spørgsmålene:
Hvem var de fynske Tysklandsarbejdere, og hvad drev dem til at
tage arbejde i det nazistiske Tyskland?
Under 2. verdenskrig drog ca. 100.000 danskere til Tyskland og de
tyskbesatte områder for at arbejde. For mange blev det en traumatisk oplevelse, hvor de måtte leve i konstant frygt for de allieredes
bombardementer. Og efter befrielsen blev det i Danmark anset for
at være en upatriotisk handling at have taget arbejde i Tyskland under krigen - uanset baggrunden.
Set i lyset af ovennævnte kan det derfor være relevant at opnå en
viden om, hvorfor en sådan arbejdstagen i Tyskland i denne periode
i det hele taget opstod.

Sogneaftener i Aasum
Onsdag, den 25. februar 2015 kl. 19.00
En ulykke kommer altid uventet - kan du hjælpe?
Foredrag om førstehjælpens grundprincipper.
Hør om den vigtige hjertemassage
og om brugen af en AED, - en hjertestarter.
Hjertemassage og brug af AED bliver demonstreret.
Selv om man måske har hørt det tidligere, så får man meget mere
forståelse for, hvad førstehjælp er og hvad man skal gøre, når man
hører om førstehjælp flere gange. — Kom og bliv klogere.
Ingrid Simonsen fra Røde Kors kommer og gør os klogere.

Der hænger en hjertestarter på Rytterskolen,
og den er altid klar til brug.

Julekoncert
Fælles for Seden og Åsum
Søndag d. 14. december kl. 14.00
i
Åsum Kirke

Odense Motetkor
synger både dansk og udenlandsk julemusik.
En engelsk afdeling med carols, nogle som er blevet dansk folkeeje
og nyere ganske ukendte carols.

Naturligvis skal vi ikke snydes for nogle af de gode gamle rød/hvide
julesange– og salmer, så dem er der en håndfuld af ved koncerten;
nogle i nyere arrangementer af korets dirigent, Christian Dyrst, som
også knytter korte kommentarer til programmet undervejs.
Koret har eksisteret siden 1932 og har et vidt spændende repertoire,
altid med det mål at få musikken til at sprudle, ånde og leve.

Til en del af den engelske afdeling får koret i år hjælp af pianist og
organist Minako Jensen, som akkompagnerer nogle af stykkerne.
Minako Jensen debuterede i september 2013 fra solistklassen på
Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole og har desuden
en diplomuddannelse fra John Damgard ved det Jyske Musikkonservatorium fra 2009.

Se flere billeder fra markedsdagen og beboerforeningens jubilæumsfest på: Aasumby.dk
En tak til alle de frivillige hjælpere ved festen.
Foto: Ken Lyndrup ©

VI HAR TID TIL DIG OG DIN
TRYKOPGAVE,
NÅR DET PASSER DIG !

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

Støt
vores annoncører
De støtter dig

OKSEKØD SÆLGES
Halve
eller

kvarte dyr
Slagtet og
udskåret
efter eget
ønske

Hanne
&
Viggo
Føns
Tlf. 66 10 21 11

Aktivitetskalender for Aasum Sogn
December
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.

2.
4.
7.
14.
21.
24.
25.

tirsdag
torsdag
søndag
søndag
søndag
onsdag
torsdag

14.30
16-18
9.30
14.00
11.00
14.30
9.30

Tirsdagscafé, adventshygge
Lokalhist. Arkiv/Bogbytteren åben
Gudstjeneste, kor og kirkekaffe
Fælles julekoncert
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste

Januar
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.

1.
4.
6.
8.
11.
14.
21.
25.

torsdag
søndag
tirsdag
torsdag
søndag
onsdag
onsdag
søndag

14.00
11.00
14.30
16-18
9.30
18.00
19.30
9.30

Gudstjeneste
Gudstjeneste
Tirsdagscafé - Fra Amalienborg til . . .
Lokalhist. Arkiv/Bogbytteren åben
Gudstjeneste
Fællesspisning hos Havnens Gourmet
Sogneaften - De fynske Tysklandsarb.
Gudstjeneste

Bogbytteren har normalt åbent onsdage kl. 10 - 12.

Aktivitetskalender for Aasum Sogn
Februar
d. 1.
d. 3.
d. 5.
d. 8.
d. 15.

søndag
tirsdag
torsdag
søndag
søndag

d. 18. onsdag
d. 22. søndag
d. 25. onsdag

11.00
14.30
16-18
9.30
14.00
14.30
18.00
11.00
19.00

Gudstjeneste
Tirsdagscafé Frie fugle
Lokalhist. Arkiv/Bogbytteren åben
Gudstjeneste, kor og kirkekaffe
Fastelavnsgudstjeneste
Tøndeslagning ved Rytterskolen
Fællesspisning hos Havnens Gourmet
Gudstjeneste
Sogneaften - Førstehjælp

Marts
d. 1.
d. 3.
d. 5.
d. 8.
d. 15.
d. 18.
d. 25.

søndag
tirsdag
torsdag
søndag
søndag
onsdag
onsdag

9.30
14.30
16-18
11.00
9.30
19.00
19.30

Gudstjeneste
Tirsdagscafé - Amishfolket
Lokalhist. Arkiv/Bogbytteren åben
Gudstjeneste, kor og kirkekaffe
Gudstjeneste
Generalforsamling i Idrætsforeningen
Generalforsamling i Beboerforeningen

Alle arrangementer er omtalt andetsteds i bladet

Ta’ ud og hæng op
Om Idrætsforeningen - se side 32-33.
Se i øvrigt på hjemmesiderne
www.aasumsogn.dk og www.aasumby.dk

Virksomheds/Flytning

Ryttervejen 19
5240 Odense NØ
Tlf.: 6614 4006

En gravsten og dens historie

Tekst og foto
Per Lind-Thomsen

Ritmester
Frederik
Carl Løvenørn
Bardenfleth
Ejer af Thaaruplund
Født den 20 Mai 1811
død den 30 December 1873
En gammel gravsten blev fundet
på gården Thoruplund, der ligger
mellem Åsum og Bullerup og hører til Åsum Sogn. Man gravede
ud til en ny bygning og så lå den
der bare.
Gravstenen blev lagt til side, men ikke helt glemt, for det kom naboen, Hanne Trydeman på Lundsgård for øre, og hun var meget
historisk interesseret. Hanne så stenen og konstaterede, at det drejede sig om en ritmester i Åsum. Det syntes hun var rigtig morsomt, for der var engang et dilettantstykke i Åsum, der inddrog en
ritmester. Skuespillet, der blev opført i 1937, var skrevet af Herman Madsen og med musik af Knud Aage Larsen. Begge var
kunstnere på hver sit felt i Åsum.
Herman Madsen var kunstmaler, og hans værker hænger rundt i
mange huse i byen ligesom de kan ses i Rytterskolen.
Knud Aage var musiker med en lang karriere ved landets største
orkestre, men også han bidrog gerne til arrangementer i Åsum.

Deres fælles skuespil hed Oldermandens Høstgilde. Selvfølgelig
handler det om de unges glæder ved høstgildet, om bondekarlens
kærlighed, der gengældes af den smukke og fine ritmesterdatter,
mens misforholdet mellem forældrene stiller sig i vejen for de unges lykke. Heldigvis er det et lystspil, så alt ender, som det skal.
Knud Aages lette og lyse melodier rammer den folkelige tone med
både romance, træskodans og mazurka.
En aften for syv år i Rytterskolen genoplevede vi næsten

Oldermandens Høstgilde, da Per Lykke læste afsnit, Grethe og Helge Nielsen sang viserne, og den da 90 årige Knud Aage Larsen spillede sine egne melodier til - 70 år efter uropførelsen.
Gravstenen... den ligger stadig på Thoruplund, som i dag ejes af Søren Jakobsen. Stenen er forslidt, afbleget og let tilgroet af mos, men
ved at rense lidt på den kan indskriften tydes.
Titlen ritmester brugtes tidligere for kaptajner ved kavaleriet, men
blev afskaffet i Danmark 1951.

Familierne Bardenfleth og Løvenørn var kendte som officerer på den tid, og tilmed hedder flere af dem Frederik og
Carl. Desværre har jeg ikke
kunnet finde ud af, hvornår
denne Frederik Carl er kommet til Åsum.
Ved folketællingen i 1840 bor
han som 30-årig ugift på
Thaaruplund sammen med sin
mor, enke Christiane Bardenfleth på 58 år samt en ugift
søster, Juliane, på 26 år.
Ved folketællingen i 1870 står
der, at ”han er 58 år, alene,
husfader, ritmester og jordbruger”.
Som afslutning er det i kirkebogen noteret, at han døde som 62½ år

Thoruplund som det ser ud i vore dage

”Jeg elsker at arbejde”

Hendes mand mener hun lider af uhelbredelig ”DAMP”!
Obelix fra Asterix faldt i den store gryde som barn, og må derfor
leve med uanede kræfter og energi. Hvilken gryde Inge faldt i som
barn ved jeg ikke, men et og andet må der være sket? Magen til
energisk menneske skal man lede længe efter.
Ok.. vi har flere, der lyder navnet Inge i Åsum; men her taler jeg
om min gode nabo Inge Høy Nielsen, som er en kvinde, der kan
give enhver kamp til stregen. Det lykkedes mig en aften efter kl.
20, at fange hende ind til en god snak om hendes liv og levned.
Som mangeårig nabo til Salon Helle har vi jo ikke kunne undgå og
bemærke de mange kunder, som parkerer ved salonen. De fleste er
kvinder… så…uden at lægge mig ud med halvdelen af befolkningen, vil jeg nøjes med at konstatere, at jeg ser mange besynderlige
parkeringer!! Men til sagen! Da vi overtog Waltergården var der
stadig opsat køkkenelementer og afløb i det gamle ”herreværelse”,
som synligt bevis på, at her engang har været en lille frisørsalon.
Og ganske rigtigt!
Inge fortæller, at hun midt i januar 1965 som 22 årig singlemor
med sin lille snart 2-årige datter Helle ved sin side, var klar til at
begynde et nyt liv som selvstændig damefrisør. - Åh, det var en dejlig
tid, endelig kunne jeg få lov til at bruge al min energi på det jeg brændte for,
fortæller Inge helt opstemt af de gode minder. - Men Inge... var det
ikke lidt hårdt med en lille datter? - Nej, det var intet problem. Når den
sidste kunde var gået tog Helle og jeg en lille lur! Når vi havde spist til aften,
var vi klar til at cykle til Fjordager, hvor jeg gik til håndbold. En ældre venlig
dame tilbød at passe vi unge mødres børn, mens vi sprang rundt med bolden!
Og så valgte jeg hurtigt at bruge penge på en pige, som kunne hjælpe med pasningen af Helle.

Heldigvis gik salonen strygende. Med sit åbne sind og stærke udstråling fik Inge så mange kunder, at der hurtig blev brug for en elev, og
de tre klippestole i den lille stue blev flittigt brugt! - Men hvor havde du ”venteværelse”? - Der ude i jeres gang - der sad kunderne på trappen
og ventede til det blev deres tur, afslører Inge.
Som bekendt brændte Waltergårdens avlsbygninger i 40’erne. Lige
uden for salonens vinduer lå de tilgroede ruiner som lokkemad for
en driftig ung forretningskvinde. Hendes udlejer fru Jørgensen blev
derfor spurgt, om hun ville sælge lidt af grunden fra. Da svaret var
ja, var Inge klar til at tage den store udfordring op. Men det skulle
vise sig, at det ikke var så let at få lov til at lave en ny udstykning
midt i Åsum. - Glem det, vi tillader ikke, at der etableres ny udkørsel til
Åsum Bygade, fik jeg af vide fra kommunen, fortæller Inge.

Udsnit af luftfoto fra 1965: Walthergårdens
hvide hovedbygning og byggetomten, hvor Salon
Helle nu ligger.

Først da forslaget blev
en fælles udkørsel for
nr. 4 og nr. 6 blev tilladelsen givet. I 1965
kunne de lokale håndværkere gå i gang med
at bygge ny villa med
salon. I 1966 flytter
Inge nu for anden og
sidste gang hjemmefra
sine forældre og ind i
sin nye villa.

Naturligvis skulle salonen have et navn. Helle, som var blevet 3 år,
lå lige til højrebenet! - Selvom det i starten var nødvendigt at leje 3 af værelserne ud, og jeg selv sov i stuen, var det fantastisk at få sit eget. Du skal huske
på, at mit arbejde er min hobby. Jeg elsker at arbejde, ja, jeg kunne arbejde
altid, smiler Inge. Med den indstilling kan det jo kun gå fremad.
Det gjorde det også for Inge! Som alenemor i mange år besluttede
hun sig for, at sige ja til Ebbe Høy, som i flere år have banket på.

De valgte at gifte sig og 9 år efter, at Helle så dagens lys, kom hendes lillesøster Lotte til verden og 15 måneder senere blev Mette inviteret med på vognen. Med den familieforøgelse blev Ebbes uddannelse som arkitekt aktuel, en kraftig udvidelse af det lille parcelhus
blev en realitet.
At være frisørmester har altid været en opgave, som Inge har taget
alvorligt. Det har været vigtigt at følge med og holde sig ajour. - I
mange år var jeg på kursus en gang om ugen og deltog i mange konkurrencer.
Jeg var aktiv i mesterforeningen og fik meget inspiration, når jeg som
”skuemester” kom rundt og så nye dygtige svende, erindrer Inge.
- Jeg har haft så mange dygtige elever og mange af dem har heldigvis klaret sig
rigtig godt. Og mine dejlige kunder, det har været en stor berigelse, at jeg har
fået lov til at møde så mange fantastisk spændende mennesker. Endnu engang bliver Inge begejstret ved tanken om de gode minder.
For minder er det efterhånden blevet! I 2007, da Inge var fyldt 65 år
besluttede mor og datter, at den, der havde lagt navn til salonen også skulle være ejer. Så Helle overtog ansvaret for den driftige salon.
Men Inge havde ingen planer om at stoppe, til stor glæde for Helle
som er meget stolt og glad for sin mor! Først i 2012 - få måneder
før hun kunne fejre sin 70 års fødselsdag - valgte Inge helt at lægge
saksen på hylden.
Hun kunne nu se tilbage på et langt og succesfuldt liv som selvstændig frisør, et liv med mange store udfordringer, som set fra mit
vindue, er løst på bedste vis.
Heldigvis har Inge ikke lagt energien på hylden. I skrivende stund
har vi sammen modtaget 5 mᶟ ral til vores fælles indkørsel. Desværre fik jeg dårlig ryg og måtte smide skovlen, men Inge er ikke til at
stoppe - i regn og blæst har hun nu alene gjort arbejdet færdigt.
Selvom jeg var helt på knæ kunne jeg ikke få hende til at vente nogle dage… - Oh, Alex.. husk nu…. jeg elsker at arbejde.
Alex Hold

Bogbytteren
Vi har modtaget mange bøger og har efterhånden et righoldigt udvalg af skønlitteratur (over 3000 titler) af god kvalitet inden for alle
genrer både helt aktuelle, nyere og ældre.
Derudover har vi også et par tusind bind faglitteratur og en del
børnelitteratur.
Så hvis du holder af at læse så aflæg os et besøg. Vi har fortsat
åbent hver onsdag kl. 10-12 og den første torsdag i hver måned
kl. 16-18.
Du kan frit tage bøger med hjem, som du kan beholde eller aflevere igen.
Bogbytteren passes fortsat af Hjørdis Poulsen og Kai Teilman, der
gerne er behjælpelige med at finde en gode bøger til dig og din familie.
Har vi faktisk et helt lille lokalt bibliotek i Åsum?
Ja, det har vi vel egentlig. Kom og døm selv.

Trafik
Trafikudvalget (Alex Hold og Poul Poulsen) har den 19.9.2014 haft
en byvandring med Thomas Povlsen fra Odense Kommune.
Følgende blev bl.a. drøftet:
- Snedkerstræde: For at begrænse trafikken og nedsætte risikoen for
uheld blev konklusionen, at Thomas Povlsen undersøger muligheden for at opsætte en helle eller
anden chikane ved Åsum Bygade/Snedkerstræde,
og måske ved Staupudevej/ Snedkerstræde.
Desuden overvejes skiltning med gennemkørsel
forbudt for lastvogne.
Vi har efterfølgende sendt et uddybende notat
til Thomas Povlsen.
Notatet kan ses på www.aasumby.dk, og vi vil gerne have
kommentarer.
- Åsum Bygade: Fornyelse af belægning samt reparation på
Snedkerstræde.
Blev udført i ugen efter vores møde.
- Hjulmandstræde: Bedre skiltning i forbindelse med cykelsti.
Thomas Povlsen undersøger mulighederne.
- Busdækning: Carsten Løndahl fra Trafikplanlægningen har fået
den sædvanlige skrivelse, som også har været sendt
til rådmænd og FYNBUS.
Der er aftalt et møde med Carsten Løndahl.

Familiegudstjeneste og tøndeslagning

FASTELAVN

Søndag, den 15. februar 2015 kl. 14.00
i Aasum Kirke
Det er en tradition, at børnene kommer udklædte.
Tøndeslagning kl. 14.30
i haven ved Rytterskolen.
Tøndeslagning er kun for børn
under konfirmationsalderen.
Alle er velkomne og det er gratis at deltage.
Når kattekongen/dronningen er kåret samles vi i skolestuen til fastelavnsboller og saft/kaffe.
Aasum Sogns Beboerforening og Menighedsråd

Aasum Bylaug

Indkaldelse til generalforsamling
Aasum Bylaug
afholder ordinær generalforsamling
Torsdag, den 29. januar 2015, 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. 208,00.
Af hensyn til spisningen bedes forudbestilling foretaget senest
Torsdag, den 22. januar 2015
til oldermand Mogens Burmølle tlf. 21366589,
e-mail: Burmoelle@mail.tele.dk
Beløbet for spisningen bedes indsat på Bylaugets konto
nr. 3594034341 i Danske Bank reg.nr. 1551
med din adresse som tekst samtidig med tilmeldingen.
Bestyrelsen

Aasum Idrætsforening

Fodboldsæsonen 2014 er nu godt overstået,
og efter omstændighederne har vi klaret os godt i serie 2.
Vi har haft stor tilslutning til træningsaftnerne under ledelse af
Thomas Brandt-Madsen og Brian Poulsen, så vi er fortrøstningsfulde vedr. vores forbliven i serie 2 i foråret med klubbens 1. hold.
Vores 2. hold klarede sig flot og er i foråret med i oprykningsspillet
til serie 3.
Seniorafdelingen havde en dejlig afslutningsfest i klubhuset efter
turnerings afslutningen.
Superveteran holdet klarede sig flot og endte på en delt 6. plads.
Traditionen tro blev der sluttet af i klubhuset med Wiener
Schnitzel, og vi takker for, at nogle af medlemmerne havde gaver
med til festaftenen.
Seniorerne fortsætter med indendørs fodbold hver fredag aften i
Humlehaveskolen, og veteranerne spiller 7-mands-bold udendørs
hele vinteren i Albani Cup.
Tak til alle fodboldspillere og tilskuere for en god sæson, og til
vores trofaste pølsehold, Kenny, Heidi og Finn, som trofast møder
op til hjemmekampene og serverer gode pølser.

Aasum Idrætsforening
Gymnastik for damer, under ledelse af Jytte Storm, ved
Havnens Gourmet, har i år deltagelse af samtlige 20 damer, der var
med sidste år, og to er vendt tilbage efter kun et enkelt års fravær.
Den flotte deltagelse er Jytte Storms store fortjeneste.

Foreningen har afholdt to andespil.
Vi takker for den store opbakning til andespillene. Alle stole var
besat, og vi takker alle sponsorer, som har skænket ænder,
svinekamme og diverse gaver til spillet.
Der skal også lyde en stor tak til alle sponsorer, som også i år har
støttet med reklameskilte på sportspladsen.
Den årlige generalforsamling afholdes
den 18. marts 2015, kl. 19.00 i klubhuset.
Aasum Idrætsforening siger tak for året 2014 og ønsker alle en god
jul samt et godt nytår.
På gensyn i 2015 til gamle og nye medlemmer.
Preben Schack, formand.

Fællesspisning hos Havnens Gourmet
I lighed med 2014 vil Havnens Gourmet arrangere
fællesspisning i 2015.
Fællesspisningerne er planlagt til 2 gange i vinterens løb:
Onsdag, den 14. januar kl. 18.00
og
Onsdag, den 18. februar kl. 18.00.
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

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

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

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

Sognepræst
Lise Marie Ranum
Træffes i sognehuset
Mindelundsvej 110 efter aftale
Tlf. 29 16 60 13
LMR@km.dk

Regnskabsfører: Ingrid Olesen
Hyldegårdsvej 23, 5240 Od. NØ
Ingrid@Sedennet.dk
Organist: Hans Brehm
Egholmen 7, 5240 Od. NØ
Tlf. 20 49 85 32
Brehm@galnet.dk

Menighedsrådsformand:
Hanne Lind-Thomsen
Walthervænget 6, Åsum
Tlf. 66 10 26 73
Hanne@Lind-Thomsen.dk

Beboerforeningens hjemmeside
www.aasumby.dk

Aasum Sogns hjemmeside
www.aasumsogn.dk

Idrætsforeningen
Formand
Preben Schack
Ryttervejen 14, 5240 Od. NØ
Tlf. 66 10 24 23 , 20 11 73 38
Klubhuset tlf. 66 10 55 22

Beboerforeningen
Formand
Lene Uglebjerg
Hvenekildeløkken 182, 3; 5240 NØ
leneuglebjerg@ofir.dk
Tlf. 22 82 82 88

Aasum Sogns
Lokalhistoriske Arkiv
Poul Poulsen
Gartnervænget 17, Åsum
Tlf. 21 74 60 64
hogppoulsen@gmail.com

Bylauget
Oldermand
Mogens Burmølle
Staupudevej 10 , Åsum
Tlf. 21 36 65 89
Burmoelle@mail.tele.dk

Gassen brændte i Åsum

Gasledningen skulle afbrydes og tømmes for gas. Tusinder af kubikmeter skulle brændes af. Dong opstillede en kæmpe gasbrænder,
som dag og nat igennem flere døgn, blæste sin høje flamme lige op
i luften.
Foto: Poul Poulsen ©

