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Præsten har ordet 

Jeg sidder netop og planlægger vinterens børnegudstjenester. Det 
bliver til et pænt antal, når man tæller sammen - julegudstjenester 
for små og større børn i november-december, juleaften (=den op-
rindelige børnegudstjeneste), fastelavnsgudstjenesten i Åsum og 3 
aftengudstjenester i Seden. Læg hertil de mange gudstjenester med 
dåb, som ofte planlægges ud fra en antagelse om, at der jo nok kom-
mer en del børn med. 
 
Det er sjovt både at planlægge og afholde, men ind imellem griber 
jeg mig i at sende en medlidende tanke til de stakkels voksne, der er 
tvunget til at gå med. Ikke, at jeg ville undvære dem, men jeg kan 
godt forstå, hvis nogle synes, det er lidt svært. 
 
Hvor børn har det godt med det konkrete og fortællende - gerne i 
en form, hvor de selv kan lege med - har voksne et behov for også 
at beskæftige sig med det abstrakte og analyserende. I børns verden 
skal A+B helst efterfølges af C, mens voksne med glæde springer 
hen til E, for derefter helt at svinge sig ud af alfabetet. 
 
Musikken er et kapitel for sig selv - smag og behag er forskellig 
blandt voksne som blandt børn, men hvor børn ofte er tilfredse 
med ord, der ligger godt i munden og er lette at lære udenad, vil det-
te hurtigt komme til at kede de voksne. Det bliver også nemt for 
sødt - voksensalmer skal både have mere kød på og flere krydderier 
end børnenes. Og så skal der være noget at tygge på! ellers mætter 
de dårligt. 

Må man tage sine voksne 
med i kirke? 
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Voksne er nu engang ikke ”store børn”, og man kan ikke bare for-
vente af dem, at de kan indordne sig under børnegudstjenestens en-
strengede ritual og klare budskab. Voksnes virkelighed er fyldt med 
flertydighed, tvivl og frygt, og derfor søger de instinktivt tid, ro og 
eftertænksomhed i kirken. 
 
Det er behov, der er svære at efterkomme ved børnenes gudstjene-
ster. De har det med at være enten meget korte eller meget urolige 
(..de kan også være både korte og urolige..). Det kan være svært nok 
at høre, hvad man selv tænker, endsige hvad præsten siger, og så ry-
ger koncentrationen. De voksne begynder at sidde uroligt på bænke-
ne, gabe eller måske endda skælde ud på de mere livlige af børnene. 
Til stor irritation for alle, ikke mindst de børn, der har taget dem 
med. 
 
Det er ikke så slemt ved de annoncerede børnegudstjenester - bl.a. 
fordi de er ret korte - men især søndag morgen er voksenhumøret 
sårbart over for forstyrrelser. Der skal det hele helst være lidt stilfær-
digt og forudsigeligt, med god ro til at vågne på sin kirkebænk. 
 
Derfor gør vi os også store anstrengelser for, at søndagsgudstjene-
sterne som udgangspunkt skal være ”voksenegnede” - også når der 
er barnedåb - hvilket til gengæld kan have den ulempe, at børnene 
ind imellem føler sig hægtet af. Heldigvis plejer de at tage det meget 
pænt, især hvis de har brugt lidt tid i forvejen på at snakke med deres 
voksne om, hvad der skal foregå i kirken, og hvordan de forventer, 
man opfører sig. 
 
Så ja - man må meget gerne tage sine voksne med i kirke. Faktisk 
kan man overveje, om de ikke også skal have lov til at ”gå selv” om 
søndagen (hvis de da tør!). Jeg ville dog være meget betænkelig ved 
at sende uledsagede voksne til de egentlige børnegudstjenester uden 
forudgående  samtale eller evt. en konfirmand som ”mentor”. 

Anne Kathrine Rafn Hauge 
       sognepræst 
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Gudstjenester i Seden og Aasum 

December   Seden   Åsum 
 

Søndag d. 6.   kl.  9.30   kl. 11.00 
2.s.i advent  NHE   NHE 
 

Søndag d. 13.   Ingen   kl. 14.00 Julekoncert 
3.s.i advent     NHE 
 
Søndag d. 20.   kl. 11.00  kl.  9.30 
4.s.i advent  AKRH  AKRH 
 
Torsdag d. 24. Hvenekilden kl. 11.00 NHE 
 
Juleaften  Seden   kl. 13.00 AKRH 
Juleaften  Seden  kl.14.15 AKRH 
Juleaften  Seden  kl. 15.30 NHE 
 
Juleaften  Åsum  kl. 14.00 NHE 

 
Fredag d. 25. Seden kl.  9.30 
AKRH Åsum kl. 11.00 
 
 
Lørdag 26.  Seden   kl.  11.00 
NHE  Åsum      Ingen 
 
Søndag 27.  Ingen 
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Januar  Seden   Åsum 
 
Fredag d. 1.   kl. 11.00  kl. 14.00 
Nytårsdag  NHE   NHE 
    
Søndag d. 3.   kl.  9.30   kl. 11.00 
Helligtrekonger  AKRH  AKRH 
 
Søndag d. 10.  kl. 11.00   kl.  9.30 
1.s.e.h. 3 k  NHE   NHE 
  
Søndag d. 17.   Ingen   kl. 11.00 
sidste s. e.h. 3 k    musikindslag 
      AKRH 
 
Søndag d. 24.   kl. 11.00   Ingen 
Septuagesima  NHE 
 
Onsdag d. 27.  kl. 17.00   
   Spaghettigudstj.  
   AKHR 
 
Søndag d. 31.   kl.  9.30  kl. 11.00 
Seksagesima  AKRH  AKRH 

Gudstjenester i Seden og Aasum 

AKRH Anne Kathrine Rafn Hauge 
NHE    Nils Holger Ellekilde 
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Gudstjenester i Seden og Aasum 

Februar  Seden   Åsum 
 
Søndag d. 7.   kl. 11.00  kl. 14.00 
Fastelavn  kor og kaffe  Fastelavnsgudstjeneste 
   AKRH  AKRH  
      
Søndag d. 14.   kl.  9.30   kl. 11.00 
1.s.i fasten  NHE   NHE 
     
Søndag d. 21.   kl. 11.00   kl.  9.30 
2.s. i fasten  AKRH  AKRH 
 
Onsdag d. 24.  kl. 17.00 
   Spaghettigudst.  
   AKRH 
 
Søndag d. 28.   kl.  9.30   kl. 15.00 
3.s.i fasten  musikindslag  koncert 
   NHE   

Marts   Seden   Åsum 
 

Søndag d. 6.   kl. 11.00  kl.  9.30 
Midfaste  NHE   NHE 
 
Søndag d. 13.   kl.  9.30   kl. 11.00 
Mariæ bebudelses  kor + kaffe  kor + kaffe 
   AKRH  AKRH 
 
Onsdag d. 16.  kl. 17.00 
Spaghettigudstj. AKRH 
 

Søndag d. 20.   kl. 11.00   kl.  9.30 
Palmesøndag  NHE   NHE 
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Tirsdagscaféer i Aasum 

Tirsdag, den 5. januar 2016, kl. 14.30 
 

Palle Jensen: Løs snak …. Med lidt i(ndhold) 
 
Henrik og salmerne   
- sporadiske møder med nogle salmedigtere 

Palle Jensen var provst i Fåborg; nu 
pensionist. Vi kan forvente os langt mere 
end løs snak. 
Små fortællinger om Henrik, der som 
dreng og voksen i hverdagsagtige begi-
venheder og til højtid strejfer fem af vore 
kendte salmedigtere:  
“Kingo og vagtselskabet”, 
“Brorson og natkjolen”,  
“Grundtvig og verden”,  
“Ingemann og ugebladet” og  
“Johansen og det lille hus” . Palle Jensen 

Ind imellem fortællingerne synger vi en salme af de fem digtere. 

      Kingo                  Brorson                 Grundtvig               Ingemann 

De ser støvede ud, men ånden lever endnu  
- deres virke er vor kulturarv, og det er 
ikke kedeligt  - det er det, vi glædes ved. 
 
”Du som har tændt millioner af stjerner” 

Johansen 
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Tirsdagscaféer i Aasum 

Tirsdag, den 2. februar 2016, kl. 14.30 
 

Gyldensteen Strand og Æbelø 

Gennem de sidste par år har Gyldensteen Strand på Nordfyn un-
dergået en forvandling, vi for år tilbage ikke troede var realistisk. 
Den naturperle, det er blevet til, kan vi alle glæde os over. Fuglene 
har indtaget de tidligere agre, der nu er lagt under vand og det i et 
omfang, vi næppe havde forestillet os.  

F.eks. er der luftfotos fra selve åb-
ningen af digerne den 29. marts 
2014, hvor ca. 5000 mennesker hav-
de taget turen ud til Gyldensteen 
Strand. Det var en festdag. 
Da området ligger som nabo til 
Æbelø, bliver der også vist mange 
nye billeder herfra. 

Denne forvand-
ling vil  
naturfotograf 
Viggo Lind be-
skrive gennem 
billeder af land-
skaberne, dyreli-
vet og mange 
luftfotos. 

Det nye vand-land 

Klyde 
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NP, Nordfyns Percussion, består af seks unge mennesker i alde-
ren 16-25. Alle har det tilfælles, at de er startet på Nordfyns Musik-
skole, hvor de stadig har deres vante rammer. NP tæller desuden 
John Syberg, der er leder af gruppen og endvidere fungerer som ar-
rangør af de fleste af gruppens numre. 
 
NP har eksisteret siden 2007 med skiftende besætning, dog altid 
med en fast kerne. NP har i årenes løb spillet til forskellige arrange-
menter fra kirker og privatfester til Odense Koncertsal og plænen i 
Tivoli. NP har også været på turnéer i udlandet; Spanien, Tyskland 
og Japan. 

Koncert  i Åsum Kirke 

Søndag, den 28. februar, kl. 15 

Nordfyns Percussion 
med deres 

Greatest Hits:   Den Royale Koncert 
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NP spiller et bredt repertoire, der tillader gruppens medlemmer at 
komme rundt i traditionelle såvel som innovative grene af slagtøjets 
egenskaber. Deres to cd'er viser tydeligt dette. Efter udgivelsen af 
den anden CD, en jule-cd, opførte NP efterfølgende nogle af 
CD'ens numre med Odense Symfoniorkester og Kim Sjøgren. Kim 
Sjøgren medvirker på CD´en.  
NP modtog på baggrund af deres CD-udgivelse prisen som årets 
musikskoleensemble i 2010 af Damusa. (Dansk Musikskolesammen-
slutning) 
NP spillede for regentparret, da de var på besøg i Bogense 2013. 
Regentparret var så imponeret, at de samme år inviterede gruppen 
til Fredensborg Slot, hvor NP spillede en koncert for regentparrets 
gæster. 
Numrene, der blev spillet den aften, må forstås som gruppens 
'Greatest Hits', og kan nu opleves i konceptet: ”Den Royale Kon-
cert”. Den er en oplevelse for publikum både musikalsk og teknisk. 
Orkesteret formidler med en overbevisning, en glæde og en entusi-
asme, som uvægerligt smitter af på publikum. Det rykker i kroppen 
og varmer om hjertet. En koncert med Nordfyns Percussion er en 
oplevelse, man sent vil glemme. 
Rigtig god fornøjelse. 

Nordfyns Percussion og Åsum Menighedsråd 
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Tirsdagscaféer i Aasum 

Tirsdag, den 1. marts 2016, kl. 14.30 
 

Fra poliopatient til professionel musiker 

Carl Erik Lundgaard  
På trods af en lam højre arm og –skulder blev jeg professionel har-
monikaspiller, lektor på Det fynske Musikkonservatorium og turne-
rede den halve verden rundt med mine små træ-harmonikaer. Un-
dervejs mødte jeg en perlerække af gamle spillemænd og originaler. 
Med det positive livssyn og den vilde lyst som partnere er alt mu-
ligt. 
Historiefortælling med musik, humor og stærke følelser. 

Carl Erik Lundgaard (f. 1947), 
historiefortæller, musiker, kom-
ponist og tidl. lektor på Det fyn-
ske Musikkonservatorium. 
Siden 1970 optaget af dansk fol-
kemusik. . 
CEL har i 1996 modtaget DR’s 
og Skagen Festivalens ”Årets 
Folkemusiker” pris og i 2011 
komponistorganisationen 
DJBFA’s hæderspris. 
CEL har spillet i alle kroge af 
Danmark og det halve af verden. 

I dag er historiefortællingen kombineret med musik på de små 
harmonikaer af træ det vigtigste, og det er i de seneste år blevet til 
mere end 250 ”Fortælling med Musik” arrangementer i det ganske 
land. 
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Sogneaftener i Aasum 

Torsdag, den 21. januar 2016, kl. 19.30 
 

Da Danmark var udvandrerland 
 
v/Torben Grønnegaard Jeppesen,  
chef  for museerne i Odense  

Der var en gang, hvor flere hundrede tusinde forlod Danmark for at 
søge lykken i andre lande. Langt de fleste drog af sted i slutningen af 
1800-tallet og i de første årtier af 1900-tallet. Mere end 450.000 dan-
skere tog den lange tur over Atlanten til Amerika, og nogle endda så 
langt som til Australien eller Sydamerika. 
 
I foredraget bliver der fortalt om baggrunden for masseudvandrin-
gen fra Danmark til USA, om rejsen til det ukendte, og hvordan im-
migranterne fik sig etableret i det nye land. Ligeledes kommer der 
fokus på, hvorledes integrationen er forløbet over generationer i det 
amerikanske samfund frem til i dag, hvor omkring 1,5 mio. amerika-
nere henviser til deres danske rødder. 
 
Der var mange udvandrede fra Fyn, blandt disse ikke mindre end 6 
af komponisten Carl Nielsens søskende og forældrene. Deres histo-
rie er typisk for de mange udvandrere og vil i foredraget blive brugt 
som konkrete eksempler på udvandrerhistorien med positive og ne-
gative sider. Der er drømmen om langt bedre tider i det fremmede, 
Amerika-feberen, den lange og besværlige rejse, sproget der skal læ-
res, starten fra bunden af samfundet, drømmene om det gamle fæd-
reland og efterkommerne i dag, der kan sige: ”Vi er lykkelige for, at 
vore forfædre bragte os herover.” Den historie vil blive fortalt i ord 
og billeder. 
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Siden sidst 

Døbte 
13. sept.  Mille Abildgaard Tam Khuu, Strandvænget 4 
20. sept.  Frederikke Mai Stryhn, Vanddåben 27 
20. sept.  Frida Teilmann Maigaard, Thune Nielsens vej 14 
18. okt.  Dwayne Mikkel Jensen, Bjerggårds Allé 121 
25. okt.  Oliver Navne Ølund, Bækskov 57 
  

Vielse og kirkelig velsignelse 
 5. sept.  Line Hansen og John Erik Bolvig, Vanddråben 14 
19. sept.  Johanne Helen Bechmann og  
  Brian Lindballe Bechmann, Poppelhaven 74 1 
19. sept.  Marianne Drejer Albrechtsen og  
  Kim Lohmann Pedersen, Gartnervænget Øst 22 A 

Sogneaftener i Aasum 

Onsdag, den 24. februar  
kl. 19.30 

Kultur Iran og Danmark 
v/Roya Moore 

Roya Moore kan fortælle om sin vej 
som 18 årig, der førte hende fra Iran 
til Danmark, og om hvordan det dan-
ske samfund ser ud fra en tilflytters 
synsvinkel. Måske kan man sige, at se 
vores struktur og kultur med friske 
øjne. 

Det bliver ganske givet særdeles virkelighedsnært i kraft af Roya 
Moores alsidige engagementer fra sin bopæl i Seden. 
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Julekoncert 
13. december i Aasum Kirke 

fælles for Seden og Aasum 

Det er altid med stor glæde og forbundet med mange minder, når 
FynboKoret får mulighed for at synge i Aasum Kirke. Det var i Aa-
sum koret blev grundlagt for mange år siden som Aasum Sangfore-
ning. Siden 1963 og frem til 2001 var det under navnet Bolvingkoret 
koret fungerede, og siden 2001 under navnet FynboKoret. 
 

Vi er et stort blandet kor, der p.t. tæller 51 medlemmer. FynboKoret 
ledes af den kendte kordirigent Bodil Rytter, og akkompagneres af 
Flemming Hansen på klaver. 
Korets repertoire til denne koncert i Aasum er en blanding af kend-
te og mindre kendte sange og salmer, og vil være præget af julens og 
årstidens særlige stemning. 
Vi ser meget frem til denne koncert og håber, at vi sammen med 
kirkens personale og et forhåbentligt stort antal tilhørere, kan skabe 
en festlig koncert som en optakt til en god jul og et godt nytår. 

FynboKoret  Helge Pasfall Formand  
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Babysalmesang, tirsdage kl. 9.30, med start den 12.1.- 15.3.16 
Velkommen til unge mødre og fædre til sang & leg med de små. 
Efterfølgende, serveres der kaffe med mere i Sognehuset. 
Kontakt: Sognemedhjælper Helle Skov, tlf. 22 67 17 41 eller  
Kirkekontoret: Ellen Rasmussen, tlf. 66 10 94 47 
Vi ses i Seden Kirke! Tilmelding nødvendig! 
 
Sogneaftener i Seden Sogn. 
Den 25.2. kl. 19.00: Foredrag ved teolog Keld Kobborg. 
Han vil give et bud på, hvordan vi som kirke kan navigere i frem-
tidens samfund uden tab af værdighed og identitet, med baggrund 
i flygtningestrømmen, der bærer andre religioner og kulturer med 
sig. 
Sted: Konfirmandstuen Mindelundsvej 45, Odense NØ. 
 
Sognecafé, 1. torsdag i hver måned kl. 14.-16.  
Arrangementet afholdes i Konfirmandstuen, Mindelundsvej 45. 
4.2.: Bodil og Hans Rytter synger og spiller. 
Fællessange gammelt og nyt med fortællinger om  
verden, naturen samt traditionel spillemandsmusik.  

Arrangementer i Seden 
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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 
TRYKOPGAVE, 

 NÅR DET PASSER DIG ! 

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

 spartryk@spartryk.dk 

 
Støt  

vores annoncører. 
De støtter dig 
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Aktivitetskalender for Aasum Sogn 

December 
 
 d.   1. tirsdag  13.30 Lasagne i Birkende  
 d.   3. torsdag 16-18 Lokalhist. Arkiv/Bogbytteren åben 
 d.   6. søndag  11.00 Gudstjeneste   
 d. 13. søndag  14.00 Fælles julekoncert 
 d. 20. søndag    9.30 Gudstjeneste 
 d. 24. torsdag  14.00 Gudstjeneste   
 d. 25. fredag  11.00 Gudstjeneste 
 

Januar 
 
 d.  1. fredag  14.00 Gudstjeneste 
 d.  3. søndag  11.00 Gudstjeneste 
 d.  5. tirsdag  14.30 Tirsdagscafé  (Løs snak med noget i) 
 d.  7. torsdag  18.00 Lokalhist. Arkiv/Bogbytteren åben 
 d. 10. søndag    9.30 Gudstjeneste 
 d. 17. søndag  11.00   Gudstjeneste  (musikindslag) 
 d. 20. onsdag  18.00 Fællesspisning hos Havnens Gourmet 
 d. 21. torsdag  19.30 Sogneaften (udvandring) 
 d. 28. torsdag  18.00 Bylaugsmøde 
 d. 31. søndag  11.00  Gudstjeneste  

Bogbytteren har åbent hver onsdag kl. 10 - 12. 
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Aktivitetskalender for Aasum Sogn 

Alle arrangementer er omtalt andetsteds i bladet 
 

Om idrætsforeningen se side 33-34 
Se i øvrigt på hjemmesiderne 

www.aasumsogn.dk  og  www.aasumby.dk 

Februar 
 
 d.   2. tirsdag  14.30 Tirsdagscafé   (Gyldensten) 
 d.   4. torsdag  16-18 Lokalhist. Arkiv/Bogbytteren åben 
 d.   7. søndag  14.00 Gudstjeneste  (fastelavn) 
   14.30 Tøndeslagning v. Rytterskolen 
 d. 10. onsdag  18.00 Fællesspisning hos Havnens Gourmet 
 d. 14. søndag  11.00 Gudstjeneste 
 d. 21. søndag    9.30 Gudstjeneste 
 d. 24. onsdag  19.30 Sogneaften  (Roya Moore) 
 d. 28. søndag  15.00 Koncert i kirken (Nordfyns Percussion) 

Marts 
 
 d.   1. tirsdag  14.30  Tirsdagscafé (fra polio til musiker)  
 d.   3. torsdag  16-18 Lokalhist. Arkiv/Bogbytteren åben 
 d.   6. søndag    9.30 Gudstjeneste 
 d. 13. søndag  11.00 Gudstjeneste (kor og kaffe) 
 d. 16. onsdag  19.00 Idrætsforeningen, generalforsamling 
 d. 20. søndag    9.30 Gudstjeneste 
 d. 30. onsdag  19.30 Beboerforeningen, generalforsamling 
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   Virksomheds/Flytning 
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Ryttervejen 19 
5240 Odense NØ 
Tlf.: 6614 4006  
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Trafikudvalget mødes med kommunen  
 
Når vi taler trafik, har politikere og embedsmænd tilsyneladende 
svært ved at få øje på Åsum! 
Men når man bor i byen, må vi konstatere, at trafikken ikke har 
svært ved at få øje på os! 
 
På vores møde i år med Odense Kommunes trafikansvarlige, Tho-
mas Povlsen, var Trafikudvalget udvidet med Rikke Søndergaard, 
Dorte Strøm Jeppesen og Kai Teilmann, alle beboere som føler sig, 
som mange andre, gereret af den voksende trafik.  
Så en tidlig morgen før kl. 8 var vi en velforberedt gruppe, som var 
klar til at bide skeer med Thomas Povlsen. Da han var kommet sig 
over det store fremmøde faldt hans parader, og vi kunne begynde en 
konstruktiv snak om trafikken i byen. Da der siden sidste møde er 
foretaget en trafiktælling på Staupudevej og Åsum Bygade, var det 
de voldsomme problemerne her, der var i centrum. 
Det lille Snedkerstræde er meget hårdt belastet, så en omlægning i 
begge ender af strædet er påtrængt. Forslaget er, at udmundingen 
mod Åsum Bygade og Staupudevej bliver ændret til 90˚og vejniveau-
et her hæves. Håbet er, at trafikanterne tvinges til at tage farten af. 
Et bump midt på strædet blev også nævnt. 
En 60 km hastighedsbegrænsning på Staupudevej ud mod Nyborg-
vej blev endnu engang rejst, og der etableres flere bump ikke mindst 
ved den bebyggede del af vejen. Minirundkørslen er åbenlyst ikke 
optimal, så et ønske om at løse problemet blev rejst.  
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Thomas Povlsen glemte ikke at gøre opmærksom på, at dette løb op 
i millioner, og at der p.t. ikke er penge i kassen, men han var positivt 
indstillet på, at få arbejde sat i spil!   
Ok!! Som trafikant på Åsumvej ved broen over jernbanen, kan det 
vejarbejde, der nu i lang tid har været i gang… minder en om be-
skæftigelsesterapi! Kunne de ikke stoppe terapien og bruge midlerne 
til vores lille by? 
  

  

 Kollektiv trafik! 
Som bekendt ligger Åsum kun 5 km fra centrum! En hærskare af 
bybusser kører tæt på vores område både før og efter Åsum! 
Da vi i Trafikudvalget igen gik i gang med at rette henvendelse til 
kommunen om en bedre busdækning af vores by, var vi meget opti-
mistiske. Det vi bad om, var jo kun at rette en af de etablerede ruter 
ud, så en bus til Seden en gang i timen, eller der omkring, kunne kø-
rer igennem Åsum. 
Men det er åbenbart lige så svært som at komme til månen! Em-
bedsmændene i FynBus kunne meddele, at det er en total umulig-
hed. De finder det irrelevant at komme med en løsning! Den eneste 
de kan ryste ud af ærmet er, at etablere en selvstændig buslinje til 
byen, og den ekstraudgift vil løbe op i 2,5 – 3,5 mio.kr/år. 
Og rådmanden har meddelt, at det finder hun ikke interessant at of-
re på vores by. 
Vi er naturligvis lykkelige over, at det ikke er FynBus, der skal løse 
verdens problemer, men dybt skuffede over, at man vælger at lukke 
sagen uden ønske og vilje til en dialog.  
Trafikudvalget er fortrøstningsfuldt. På trods af det hårde slag, har 
vi valgt at rejse os igen ved den sten, vi er faldet! 
Se i øvrigt fyldigere referater på: www.aasumby.dk/trafik 
 
Trafikudvalget  
Poul & Alex 
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Søndag, d. 7. februar, kl. 14.00 
 

Fastelavnsgudstjeneste i Aasum Kirke 
 

Det er en tradition, at børnene kommer udklædte også i kirken. 
Tøndeslagning kl. 14.30 i haven ved Rytterskolen 

 

Tøndeslagning er kun for børn under konfirmationsalderen. 
Men 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 

FASTELAVN 

Familiegudstjeneste og tøndeslagning 
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Hvem er det, der bager? 

 
Og hvem skriver lidt til sognebladet; hvem bringer bladet ud osv. 
Der en lille trofast flok, der kommer med tilbud om hjælp til et og 
andet, men inden de bliver slidt op, vil vi gerne, at også andre giver 
en hånd med - bare en gang imellem. 

Gode ideer til arrangementer modtages. Måske du selv eller din na-
bo kan bidrage med noget ved en sogneaften eller en tirsdagscafé? 

Oftest, som her, 
er det hjemmebag, 
vi nyder i  
Rytterskolen. 
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Åsums nye legeplads 
  
Så blev vores naturlegeplads endelig en 
realitet! 
Vi er alle enige om, at den tager sig rigtig 
godt ud i den lille skov. Den falder natur-
ligt ind i de smukke omgivelser. 
 
 Og, som de fleste af os har erfaret, har 
ungerne allerede taget den til sig og indvi-
et den. Der er dagligt børn, der leger og  

 Rådmand Jane Jegind klippede den 
røde snor og ønskede os tillykke 
med legepladsen. Hun glædede sig 
over at se, hvor meget forstadspul-
jen kan gøre nytte i de små lands-
byer i Odense. Det kan vi jo kun 
give hende ret i :-) 
Nu har Åsums mere end 30 børn 
rammerne til deres nye mødested, 
og nye relationer kan skabes på 
kryds og tværs. Det glæder vi os til 
at være vidner til og en del af. 
  
 På legepladsudvalgets vegne 
 Monica  

ofte i følge med voksne, der sidder og hygger sig med den med-
bragte picnickurv og kaffe. Det er en stor glæde at se, hvor godt 
den er blevet modtaget af alle. 
Indvielsen lørdag den 7. november gik også over al forventning. Vi 
var heldige med vejret - pølserne sydede på grillen og kagerne blev 
nydt. Heldigvis var Åsums beboere mødt talstærkt op til begivenhe-
den, og vi fik alle skabt en rigtig hyggelig stemning. 

Jane Jegind og Poul Poulsen 

Foto: Robert Sørensen 

Foto: PerLT 
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Mens de voksne taler, står børnene med glædens forventning 

Mens børnene leger, står de voksne og nyder glæden   
  Se flere billeder på hjemmesiden Aasumby.dk 

Foto: Robert Sørensen 

Foto: PerLT 
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Allerførst vil jeg sige tak til alle, som kom forbi til Åbent Hus på 
Grevenlundsvej 20. 
  

Det er dejligt at opleve, at I, som bor i lokalområdet, også er inte-
resserede i: hvem vi er, hvad vi laver og hvilke problemstillinger, 
beboerne på Grevenlundsvej har. Vi vil af samme grund meget ger-
ne være åbne om livet på stedet her, hvilket Åbent hus og dialog en 
rigtig god måde at gøre noget synligt på. Jeg vil i det efterfølgende 
forsøge at gengive nogle af de ting, som vi hhv. fortalte om på mø-
det og modtog af spørgsmål fra jer. 
 

Stedets beboere 
Beboerne på Grevenlundsvej er skrøbelige mennesker. Mange af 
beboerne er tidligt skadede og/eller har en psykiatrisk overbygning. 
Det vil sige, at de beboere, der bor på Grevenlund, har meget svært 
ved at forstå andre (kan ikke aflæse andres følelser), har svært ved at 
være og mærke sig selv i sociale relationer, og nogle gange oplever 
livet så svært, at de bliver selvskadende (snitter i sig selv, slår sig 
selv) for at kunne overføre en indre smerter til en ydre fysisk smer-
te. Enkelte beboere har en dom til behandling, hvilket betyder, at 
kommunen bestemmer, hvilken institution vedkommende skal op-
holde sig på. Herudover er det også kommunens ansvar at sikre, at 
vedkommende er på en institution, hvor der er nattevagt. Domme 
af denne karakter gives pga. ting, vores kategori af beboere måtte 
have gjort mod noget personale, eller skader de har forvoldt på egen 
bolig/institutionens bygninger eller indbo.  

Den nye institution 
på Grevenlundsvej 
 
v/rehabiliteringsleder Ulla Leth 



 

29 

Fysiske reaktioner 
Nogle gange kan beboerne altså slå på personalet. Det gør beboerne 
ikke, fordi de vil personalet noget ondt, men fordi de oplever ikke at 
kunne forstå, hvad der sker omkring dem, eller hvad der forventes 
af dem i en given situation. Angsten og usikkerheden hos beboerne 
kan også opstå i situationer, hvor personalet vil forhindre, at beboer-
ne gør skade på sig selv o.l. Det kan i én forstand sammenlignes lidt 
med ældre mennesker, der bliver demente. Disse kan også i angst og 
konfusion slå ud efter en sygehjælper eller plejer. 
Skal man være opmærksom? 
Nogle af jer har spurgt, om beboerne slår andre uvedkommende, og 
hertil er svaret nej(/ja), - for hvis I går rundt på vores område, og 
beboerne ikke kan forstå, hvorfor I står foran deres dør, står på vo-
res bro, kigger ind af vinduerne eller lignende, så kan det udløse en 
reaktion. Det kan også være hvis nogen går tur på grunden her for at 
lufte deres hund – at beboerne blive bange for hunden uanset, om 
den er i snor eller løsgående. Eller hvis beboerne skulle møde no-
gen, der havde fået den idé at samle nødder, og derfor pludselig 
dukker op bag et træ. Eller hvis beboerne har en aftale om selv at 
samle nødder og i den proces bliver overraskede af fremmede - ja så 
kan beboerne reagere voldsomt.  
Nogle af vores beboere er autister. Det, der kendetegner autister, er, 
at deres færden er meget systematisk. Det betyder, at står man lige 
der, hvor de plejer at gå, ja så er man en forhindring, der skal fjer-
nes. 
Vi har p.t. en enkelt beboer, som går rund i kvarteret og har været 
forbi nogle af jer, har banket på jeres dør og bedt om at få en cigaret 
eller låne jeres telefoner. Hvis han skulle komme forbi jer og anmo-
de om noget, så vil vi bede jer om at afvise ønsket. Hvis han ikke får 
noget, kommer han ikke igen. Skulle I få problemer med, at han ikke 
vil gå, så kontakt os på tlf: 51464911. Vi beklager, hvis nogen af jer 
har været generet af ovenstående. 
Altså, beboerne vil ikke andre noget ondt, tværtimod de kan sagtens snak-
ke med andre, men hvis der opstår uhensigtsmæssige situationer, så 
kan uheldet ske. 
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Vores område er ”lukket” af hensyn til beboerne 
Derfor vil vi bede jer om at respektere, at Grevenlund er et sted, 
hvor man ikke færdes, medmindre man har et ærinde. Vi vil sætte et 
skilt op, hvor det fremgår, at uvedkommende færdsel frabedes. Ikke 
for at være hemmelighedsfulde på nogen måde, men alene for at 
drage omsorg for beboernes skrøbelighed.  
 

Arbejds- og bosted 
På sigt vil vi gerne benytte vores område både som bosted og ar-
bejdsplads, så vi kan kløve brænde, dyrke urter og æbler. Vi vil ger-
ne være med et at holde stien i ”den nye skov” fri for affald og må-
ske få en tjans med at tilse en evt. dyrefold i skoven. Herudover har 
vi endnu til gode at se, hvor meget dyreliv, der vil være på vores 
egen grund. Det er tanken, at opsætte små fodringsplatforme til fug-
lelivet i vinterhalvåret, som beboerne får til opgave at passe. Vi har 
ansøgninger ude hos forskellige fonde om midler til området. Alt i 
alt er det vores mål at forsøge at skabe basis for et så rigt og varieret 
liv for beboerne som muligt. De er for skrøbelige til at kunne klare 
et liv på almindelig vilkår, men behovene for et varieret og 
”spændende” liv deler de med alle os andre. 
 

Afslutningsvis vil jeg gerne annoncere med lidt erfaren arbejdskraft. 
Vi har en enkelt beboer, som er meget glad for at arbejde i en stald. 
Det skal være en rigtig gammeldags stald, hvor man med håndkraft 
muger ud dagligt under køer og heste. Noget sådant har vi selvsagt 
ikke på grunden, så her vender vi os mod lokalområdet for at høre, 
om en sådan stald skulle findes? Er vi være så heldige, at der stadig 
eksisterer stalde uden automatiseret udmugningsanlæg, kan vi være 
behjælpelig med en erfaren beboer, der har det som sit livs mål at 
gøre rent hos dyrene. Man skal i den forbindelse tale med Jan Hoff-
mann, som træffes på tlf.: 20375781. 
 

Sluttelig vil jeg sige tak for den udviste interesse og glæde mig over 
et fortsat godt naboskab. 

Ulla Leth 
Rehabiliteringsleder 



 

31 

Aasum Bylaug 
 

Afholder ordinær generalforsamling 
Torsdag, den 28. januar 2016, 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 21. januar 2016 
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 

Indkaldelse  
til  

generalforsamling 
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Fællesspisning hos Havnens Gourmet  
 

I lighed med det snart forgangne år arrangerer Havnens Gourmet 
fællesspisning i 2016. 
 
Spisningerne er planlagt til 2 gange i foråret: 
Onsdag, den 20. januar kl. 18  og 
Onsdag, den 10. februar 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. 
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Aasum Idrætsforening 

Fodbold og flotte resultater 
 
Fodboldturneringen efterår 2015 er nu slut og med gode resultater 
for alle hold. 
Vi har været så heldige, at vi henover sommeren fik tilgang at 30 
unge mennesker, som både kan og gerne vil spille fodbold. 
De har opnået fantastiske resultater i serie 3 og serie 4. 
Førsteholdet i serie 3 blev nr. 1 i deres række og skal i foråret 2016 
spille om oprykning til serie 2. 
Andetholdet i serie 4 blev nr. 4 og skal i foråret spille om oprykning 
til serie 3. 
Det har været en stor fornøjelse at arbejde med så mange unge 
mennesker af flere forskellige nationaliteter. 
Alle spillere er blevet trænet af vores populære træner Thomas 
Brandt-Madsen, som har haft godt fat i de unge mennesker. 
Der har været stor tilslutning til træningsaftnerne, og alle kampe er 
afviklet i god ro og orden. 
Udendørs træning er nu slut, og i vinter trænes der i hallen ved Mu-
lernes Legatskole, hvor der trænes hver fredag kl. 19.00 til 21.30. 
Superveteranerne har som altid udvist stor fodboldglæde og har vist 
et godt resultat i sæsonen. De gamle drenge deltager i en vintertur-
nering udendørs. 
Vores trofaste pølsehold, Finn, Heidi og Kenny, skal have stor tak 
for deres indsats med salg af pølser til kampene. 
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Aasum Idrætsforening 

Gymnastikken hos Havnens Gourmet kører i bedste stil med 
rigtig stor tilslutning, og Jytte har styr på hele holdet, hvilket alle er 
glade for. 

skænket alle gevinster til spillene, og stor opbakning af trofaste og 
nye spillere, så alle pladser i klubhuset var besat. Så en stor tak til 
sponsorer og spillere. 
Vi sender også en stor tak til sponsorer, som støtter os med rekla-
meskilte på tribune og bander. 

Vi er meget glade for vores tribune, som er godt besat til kam-

pene. Vi arbejder ihærdigt på at få vores planlagte multibane på 
sportspladsen på plads. Lige nu afventer vi byggetilladelsen. 

Aasum Idrætsforening afholder ordinær generalforsamling 
Onsdag, den 16. marts, kl. 19.00 i klubhuset med dagsorden iflg. 
lovene. 
Vi takker hermed for den store opbakning fra medlemmer, beboe-
re, sponsorer og hjælpere i 2015. 
Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. 
 

Preben Schack 
formand 

Lancier holdet er også i gang igen i klubhuset. Her 
bliver der danset og spist - det er rigtig hyggelige afte-
ner. 
 

Foreningen har som sædvanligt afholdt andespil 
med stor opbakning fra trofaste sponsorer, som har  
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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   
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 

Brehm@galnet.dk    
 

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

Idrætsforeningen   Beboerforeningen 
Formand:  Preben Schack  Formand 
PrebenSchack@privat.dk  Lene Uglebjerg 
Ryttervejen 14, 5240 Od. NØ  Hvenekildeløkken 182, 3; 5240 NØ 
Tlf. 66 10 24 23 ,  20 11 73 38  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 
hogppoulsen@gmail.com  Burmoelle@mail.tele.dk 
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Indvielse af  legeplads under efterårsskovens gyldne løv 

Et lille legehus, 
 

to friske børn  
på vippen, 
 

og to kendisser, der 
varmer pølser og brød 
over grillen 

Foto: Robert Sørensen 


