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Præsten har ordet

Fællesskabets værdi
Forleden blev de færdige med at bygge et vikingeskib ovre i Ladby.
Skibet er en tro kopi af det 1000 årige Ladbyskib, som blev fundet
engang i trediverne, og som vi alle kender. En stor flok mænd, mest
gamle håndværkere, har bygget på skibet i fem år, og nu skulle det
søsættes, for at man kunne se, om det kunne sejle. En meget stor
flok tilskuere fulgte søsætningen og delte den fælles glæde ved, at
det store projekt var lykkedes.
Da det sidste store containerskib fra Lindøværftet var bygget færdigt, oplevede man stort set det samme. Den fælles glæde over det
store værk, og mange af de ansatte på værftet plus deres familier var
taget ud til Gabet for at se det mægtige skib sejle forbi.
I Åsum har vi to kanoer. Men de har stor symbolsk værdi. De ligger
nede ved åen og brugen af dem organiseres af beboerforeningen.
Beboerforeningen, der sammen med sognets øvrige foreninger skaber rammerne om et lokalt fællesskab, som kan holde. Alle tilbuddene findes i nærværende sogneblad, og i forhold til sognets størrelse
er det lokale fællesskab unikt.
Det sidste skib, vi også har, er kirkeskibet. Ikke en skibsmodel hængende under loftet, men kirkens skib det vil sige den lange bygning,
som udgør selve kirkerummet, hvor det øverste med alteret jo kaldes koret.
Kirkeskibet er også et symbol på fællesskab. Mens Åsum bys mange
og gode foreninger er symbol på fællesskabet i det vandrette, fællesskabet udadtil, så er kirkens skib symbol på det lodrette, fællesskabet
opadtil. Dette fællesskab er også vigtigt, og det vidste man allerede i
fordums tid, for da man holdt op med at sejle med vikingeskibe, da
begyndte man at bygge kirker.
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Kirkeskibet i Åsum har sejlet flot og godt gennem de sidste 4 år
med en meget dygtig styrmand og et godt mandskab, men til efteråret skal der findes nye, idet der skal holdes valg til menighedsrådet.
Et par af de ældre, som har siddet ved årene i adskillige år, har meddelt deres afgang. Yngre kræfter må til. En enkelt er flyttet fra sognet, mens nogle bliver.
Menighedsrådsvalget er vigtigt for fællesskabet i Åsum, idet det er
menighedsrådet, som står for Rytterskolen. Rytterskolen ejes af kirken, og tirsdagscafeen, sogneaftenerne og koncerterne i kirken arrangeres af menighedsrådet. Sognets andre foreninger låner Rytterskolen efter nærmere aftaler, og Bogbytteren, Lokalhistorisk Arkiv
samt Sognebladets redaktion bor på første sal.
Fællesskabet fungerer her i Åsum, så lad os hjælpes ad med at finde
et nyt mandskab til det store skib, stærke rorkarle og piger, og en
styrmand, som kan navigere. Mere om det kommende menighedsrådsvalg andetsteds i bladet.
Nils Holger Ellekilde
Sognepræst.

Siden sidst
Døbte
17. januar
17. januar

Andrea Suta Haastrup, Utzons Allé 35
Magnus Mardfeldt, Flaskehalsen 36

Vielse
7. maj Sandra Jeppesen og Christoffer Jung Andrés,
Hindehøjen 172
Døde, bisatte begravede
26. februar Ingrid Marie Jacobsen, Havegårdsvej 8
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Gudstjenester i Seden og Aasum
Juni

Seden

Åsum

Søndag d. 5.
2.s.e. trin

kL10.30
AKRH

kL. 9.00
AKRH

Søndag d.12.
3.s.e.trin

kl. 11.30
NHE

kl. 10.30
NHE

Søndag d.19.
4.s.e.trin

kl. 10.30
AKRH

kl. 9.00
AKRH

Søndag d.26.
5.s.e.trin

kl. 9.00
NHE

kl. 10.30
NHE

Juli

Seden

Åsum

Søndag d. 3.
6.s.e.trin

kl. 10.30
NHE

kl. 9.00
NHE

Søndag d.10.
7.s.e.trin

kl. 9.00
NHE

kl. 10.30
NHE

Søndag d.17.
8.s.e.trin

kl. 10.30
NHE

kl. 9.00
NHE

Søndag d. 24.
9.s.e.trin

kl. 9.00
AKRH

kl. 10.30
AKRH

Søndag d.31.
10.s.e.trin

kl. 10.30
AKRH

kl. 9.00
AKRH
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Gudstjenester i Seden og Aasum
August

Seden

Åsum

Søndag d. 7.
11.s.e.trin

kl. 9.00
AKRH

kl. 10.30
AKRH

Søndag d.14.
12.s.e.trin

kl. 10.30
NHE

kl. 9.00
NHE

Søndag d.21.
13.s.e.trin

Ingen

kl. 10.30
NHE

Søndag d.28.
14.s.e.trin

kl. 10.30
AKRH

Ingen

September

Seden

Åsum

Søndag d. 4.
15.s.e.trin

kl. 9.00
AKRH
musikleds.

kl. 10.30
AKRH
musikleds.

Søndag d.11.
16.s.e.trin

kl. 10.30
NHE

kl. 9.00
NHE

Søndag d.18.
17.s.e.trin

KL. 9.00
NHE

KL. 10.30
NHE

AKRH Anne Kathrine Rafn Hauge
NHE Nils Holger Ellekilde

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

7

Menighedsrådet
orienterer...

Til efteråret er der menighedsrådsvalg
Tirsdag, den 13. september kl. 19 holdes der orienterings– og opstillingsmøde i Rytterskolen.
Datoen er fælles for de fleste menighedsråd i landet. Det er valgt
for at gøre opmærksom på, at det drejer sig om en landsdækkende
begivenhed med stor lokal betydning.
Man siger ofte, at menighedsrådet er til for at vælge ny præst. Det
er det også, og ved de sidste bispevalg var det ligeledes menighedsrådene, der valgte biskop.
Valg af præst og biskop sker ikke så tit
og derfor ikke i hvert menighedsråds
funktionsperiode, selvom det er væsentligt for sognets liv. Derimod er der altid
det daglige for menighedsrådet at sørge
for: at kirke, kirkegård og sognehus, altså
Rytterskolen, holdes i god stand, og der
lægges et stort arbejde i at sørge for arrangementer for beboerne i sognet.
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I årets løb arrangeres der tirsdagscafe med lidt underholdning til
kaffebord, og der samarbejdes med Beboerforeningen om sogneaftener . Beboerforeningens større arrangementer som Sct. Hans fest,
markedsdag og fastelavnsarrangement foregår oftest ved Rytterskolen. Lokalhistorisk arkiv, bogbytteren og sognebladsredigering holder også til i Rytterskolen.
Allerede nu bør man begynde at tænke på et generationsskifte i menighedsrådet. Mere om det og opstillingsmødet i næste sogneblad

Hen over sommeren og i efteråret skal Agedrup Kirke have nyt orgel. Det medfører, at Agedrup Kirke i perioder må lukkes. Det er
aftalt, at Agedrup i den periode kan bruge Seden eller Åsum Kirke.
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Tirsdagscaféer og sogneaftener
Iirsdagscaféer og sogneaftener holder sommerferie. Vi kan se tilbage på en spændende og varieret sæson.
Tirsdagscaféerne havde i efteråret foredrag om modstandsbevægelsen i Åsum 1944-45, om flugt fra Den Røde Hær 1944-45 og om
italiensk lasagnebagning i Birkende i december. I foråret blev det til
”løs snak med indhold” om vore 5 store salmedigtere; så eftermiddage om Gyldensteen Strand og Æbleø og om fra poliopatient til
musiker med musik til samt foredrag om fattigvæsen og forsorg
efterfulgt af besøg på fattiggården i Svendborg.
Sogneaftnerne begyndte med sygeplejerske Charlotte Dong MacIntyres oplevelser i Røde Kors. Der var musikforedrag om Steffen
Brandts rockpoesi, foredrag om da Danmark var udvandrerland,
derefter kom Roya Moore og fortalte om danskere og indvandrere
og endelig har vi været på rundvisning på Odense Teater.
Til efteråret kommer en ny række møder i Rytterskolen. Der er
gang i forberedelserne og alt tegner til et lige så alsidigt program
samt gode koncerter både i efterår

Carl Erik Lundgaard m. harmonikaer

Fællessang i Rytterskolen

Små kirkegængere til fastelavn

Lasagne i Birkende
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Kirsten Siggaard er årets hovednavn i

Revy i Teltet 2016
Revyen har premiere tirsdag, den 9. august
og spiller til og med lørdag, den 13. august 2016
Når der, i den første uge
af august, skyder et stort
blåt cirkustelt og et stort
hvidt spisetelt op på en
mark ved parkeringspladsen ved

H. C. Andersen Skoven på Svendsagervej betyder
det, at Revy i Teltet er klar med ny omgang revy.
Revyens ejere Anja og Sune Krintel har igen i år samlet et godt revyhold, og de glæder sig til at præsentere revyen. Det er i år en
blanding af gamle garvede revyskuespillere og helt nye folk, der er
med. Årets hovednavn er sangeren og skuespilleren Kirsten Siggaard. Kirsten er kendt og elsket i hele Danmark for sin fantastiske
sangstemme, og at hun også kan spille revy, har hun bevist flere
gange i store revyer bl.a. i Nykøbing Falster Revyen, Kerteminderevyen og Rottefælden, og nu skal hun vise sine færdigheder i Revy i
Teltet. Det gør hun sammen med veteranerne Anja Krintel, Jan
Larsen og Katrine-Sofie Groth Pedersen, men også sammen med
de to nye folk i revyen Henrik Garp Borup Lützen og Carsten Bering Nielsen. Sune Krintel er kapelmester og skuespiller og instruktør Liselotte Krogager skal instruere revyen, som hun også
gjorde det med succesrevyen i 2015.
Alle dage er der mulighed for spisning af italiensk buffet, og torsdag, den 11. august er speciel ved, at der den aften serveres stegt
flæsk og persillesovs leveret af Fjordagerslagteren.
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Det er i år 9. gang, der spilles
Revy i Teltet, og hvert år har
Anja og Sune Krintel inviteret
forskellige kendte kunstnere
med i revyen. Skuespiller Lars
Arvad, operachef Jesper Buhl,
sanger Lise Haavik, entertainer
Lasse Holy, showmand Amin
Jensen, violinisten Kim Sjøgren
og skuespiller Kim Hammelsvang har alle deltaget i teltet.
Revyen startede i sin tid, da Fjordagerscenens revy – Panik i Teltet
– standsede. Revyen har altid været spillet i et telt, og de første år
holdt revyen til på pladsen bag Super Brugsen i Bullerup. Da pladsen dér blev for trang, flyttedes det hele ud til H. C. Andersen Skoven. I starten spillede revyen i lejede telte, men i 2012 købte Anja
og Sune Krintel deres eget cirkustelt i Tyskland. Revyen investerede
for et par år siden yderligere i et stort spisetelt.
Anja og Sune Krintel bruger selv deres sommerferie i forbindelse
med revyen og de har evnet at skabe familielignende forhold omkring revyen. - Mange af revyens venner deltager i rejsning af teltene og opbygningen af alt det indvendige. Mange af de mennesker,
der har hundelufteture i H. C. Andersen Skoven kommer gerne forbi teltene og spørger interesseret til, hvad der skal ske eller hvordan
det går. Det er rigtig hyggeligt, udtaler Anja Krintel, og alle er meget velkomne til at få en sludder. Meget ofte er snakken endt med,
at der er solgt et par billetter.
Billetsalget er i gang, og billetterne kan købes via revyens hjemmeside www.revyiteltet.dk eller de kan købes via billettelefonen
tlf.nr. 42 46 84 50.
Mogens Krintel
Formand for Revy i Teltet
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Sogneindsamlingen gav 13.000 kr.
Den 13. marts mødte 20 engagerede indsamlere op ved sognehuset i
Seden. Efter 2 timers klimten på dørene i Seden og Aasum sogne
vendte de flittige indsamlere retur, talte bøsserne op og fik udleveret
et diplom.
Tak til Vera for dejlige pizzaer sponsoreret af Seden Menighedsråd.
Julie var den heldige vinder af 2 biobilletter sponseret af Aasum Menighedsråd.
En særlig tak til alle indsamlere
og bidragsydere.
På gensyn i 2017.
Friske indsamlere i alle aldre
(Di e & Alma).

Alarm fra
hjertestarteren
Til stor irritation for naboerne
har der været gentagne alarmer
fra hjertestarteren.
Fejlen viste sig at være et defekt/mørnet kabinet.
Beboerforeningen har nu foranlediget, at der er opsat et kabinet af rustfri stål.
Vi håber det løser problemet.
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Virksomheds/Flytning
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Aktivitetskalender for Aasum Sogn
Juni
d. 2. torsdag
d. 5. søndag
d. 12. søndag
d. 19. søndag
d. 23. torsdag
d. 26. søndag

16-18
9.00
10.30
9.00
18.30
20.45
10.30

Lokalhist. Arkiv/Bogbytteren åben
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Sct Hans
Båltale
Gudstjeneste

Juli
d. 3. søndag
d. 10. søndag
d. 17. søndag
d. 24. søndag
d. 31. søndag

09.00
10.30
09.00
10.30
09.00

Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste

I juni og august har Bogbytteren åbent
hver onsdag kl. 10 - 12.
Lokalhistorisk Arkiv og Bogbytteren har
ferielukket i juli måned.
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Aktivitetskalender for Aasum Sogn
August
d. 4. torsdag
d. 7. søndag
d. 13. lørdag
d. 14. søndag
d. 21. søndag

16-18
10.30
13.00
9.00
10.30

Lokalhist. Arkiv/Bogbytteren åben
Gudstjeneste
Petanque Åsum Open
Gudstjeneste
Gudstjeneste

September
d. 1. torsdag
d. 4. søndag
d. 11. søndag
d. 13. tirsdag
d. 18. søndag
d. 24. lørdag

16-18
10.30
9.00
19.00

Lokalhist. Arkiv/Bogbytteren åben
Gudstjeneste (musikledsagelse)
Gudstjeneste
Orienterings- og opstillingsmøde
til menighedsrådsvalg
10.30 Gudstjeneste
11-16 Markedsdag ved Rytterskolen
derefter fællesspisning

Alle arrangementer er omtalt andetsteds i bladet

Om idrætsforeningen... se side 30-31
Se i øvrigt på hjemmesiderne
www.aasumsogn.dk og www.aasumby.dk
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OKSEKØD SÆLGES
Halve
eller

kvarte dyr
Slagtet og
udskåret
efter eget
ønske

Hanne
&
Viggo
Føns

Tlf. 66 10 21 11
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www.havnensgourmet.dk

Ryttervejen 19 Åsum
5240 Odense NØ
Tlf.: 6614 4006

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
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"Dåser og denarer"
For 18 år siden flyttede jeg til Odense for at studere. En dag på en
løbetur langs Odense Å, så jeg en lille landsby. Jeg besluttede mig
for at løbe igennem for at se nærmere på den. Jeg løb forbi det jeg
senere fandt ud af var den gamle rytterskole , passerede kirken, som
lå højt der på bakken, over bækken forbi fine gamle gårde og huse,
igennem den lille skov midt i byen, op ad bakken og til højre ad en
grusvej. Der stod jeg med udsigt over eng og å ved Slagen.
Det blev til mange løbe- og cykelture gennem Åsum.
I 2009 byggede min hustru og jeg hus i Seden Syd. Når jeg skulle på
arbejde, gik min vej hver dag gennem Åsum på cykel.
Jeg har altid interesseret mig for historie og arkæologi. Derfor har
jeg kigget meget på det der er, når jeg bevæger mig igennem landskabet – kirker – gamle gårde – borge – herregårde.

Urnes-fibula 1000-1150 e.Kr.
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Men mine tanker har
også altid kredset om
det, der umiddelbart
ikke kan ses. Hvor
mon gårdene lå før i
tiden – i oldtiden?
Den utydelige forhøjning på marken – er
det mon en overpløjet gravhøj?
Jeg besluttede mig
for, at købe en metaldetektor for at undersøge, hvad der
mon gemte sig i mulden.

Inden jeg gik i gang med at søge, kontaktede jeg Odense Bys Museer for at have formalia på plads. Så talte jeg med et par landmænd i Åsum, som gav mig lov til at afsøge deres marker.
Jeg gik i mange dage, hvor det mest spændende jeg fandt var kapsler, patronhylstre og øldåser. Om ikke andet, så blev markerne rengjort… Men en dag fandt jeg en fibula, som er et spænde til at
sammenfæste tekstiler. Man benyttede fibulaer i oldtid og tidlig
middelalder. Den, som jeg stod med i hånden var fra ældre germansk jernalder.

Christian d. 4. mønt med øsken
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Siden er det blevet til mange
flere dåser, kapsler og patronhylstre, men også fine fund
som fibulaer fra vikingetid og
middelalder, romerske denarer,
middelaldermønter og meget
andet. Alt sammen genstande,
som kan være med til at kaste
lys over, hvor der har været
aktivitet i oldtiden og middelalderen eller hvor en jæger har
haft sit skjul…
Jeg har et tæt samarbejde med
Odense Bys Museer, som jeg på
frivillig basis har hjulpet med
detektorafsøgninger på udgravninger omkring Odense. Danefæ og genstande af interesse for
museet afleveres sammen med
fundrapport, som indeholder
fundomstændigheder og GPSkoordinater på alle indleverede
fund.

Romersk denar 2. århundrede.

Fugle fibula fra tidlig middelalder

Jeg har et stort ønske om at afsøge alle markerne omkring Åsum for
at det, der eventuelt skulle ligge der, kan komme i rette hænder og
måske være en brik, der kan være med til at fortælle historien om
Åsum – en idyllisk lille landsby, der ligger der ved kirke, å og bæk.
Peter Skyum Gydesen
Gift med Tine Skyum. Vi har tre sønner: Alfred, Carl og Viggo på 9,
7 og 4 år.
Specialskolelærer på Nørrebjergskolen – Odense.
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En liden erindring fra besættelsestiden
Sandsynligvis påvirket af 4. og 5. maj ihukom jeg fra besættelsestiden en liden episode , som netop udspillede sig omkring Åsum Rytterskole.
Der udspandt sig følgende:
Hen mod krigens slutning havde en afdeling tyske soldater henlagt
en øvelse til området i Åsum omkring Rytterskolen, bl. a. havde en
gruppe bragt en kanon i stilling på vejen imellem Rytterskolen og
Forskolen. En af byens mindreårige drenge, såvidt erindres en af
Dybdahl drengene, der boede i huset ved indkørslen til Havnens
Gourmet, stod pludselig stiv af skræk imellem gruppen af tyske soldater. Min mor løb så ud til ham, men da hun kom derud, havde en
af de tyske soldater taget sin hjelm af og sad på huk for at berolige
ham. Min mor kunne jo ikke andet end at hilse venligt på tyskeren.
Som hun sagde: „Han har jo sikkert en søn hjemme i Tyskland, og
det er jo ikke HAM, der har startet krigen!”
Skolestuen var beslaglagt af befalingsmænd. I skolegangen imellem
privaten og skolestuen havde min storebror Helge og jeg lavet et
stort kort over østfronten, hvor vi med små flag havde afsat, hvor
frontlinjen gik. Hver aften hørte vi i radioen russiske særmeldinger,
der fortalte, hvilke byer russerne sidst havde tilbageerobret. Efter
hver erobret by spilledes den russiske nationalhymne!! Min mor
gjorde sig engang et ærinde ud i skolegangen, og her så hun et par
befalingsmænd, der særdeles interesseret stod og studerede frontliniens forløb! Det er ikke sikkert, at det, som DE havde fået at vide fra
de tyske nyhedsudsendelser stemte helt overens!
Blot en lille erindring fra besættelsestiden.
Med venlig hilsen
Hans Lohmann Andersen, Åsumvej 235, 5240 Od. NØ
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Seniorer søges
til Seden Skole
Er du pensionist, efterlønner eller over 50 år, og har du lyst til
at have med børn at gøre? Så læs videre.
På Seden skole søger vi frivillige hjælpere til undervisningen et par
timer eller mere hver uge. F.eks. har vi brug for voksne, der har tid
til at læse med elever på to-mands hånd. Du får fast tilknytning til
en lærer og en klasse. Derudover vil du komme med i et netværk af
andre seniorer i skolen.
Du behøver ikke have erfaring med undervisning. Det vigtigste er,
at du kan lide børn og har lyst til at støtte børn i et eller flere fag,
eller blot være en tålmodig voksen, der har tid til at lytte og snakke.
På kommunens hjemmeside kan du læse mere om seniorer i skolen.
Se på www.odense.dk under Borger – familie, børn og unge – skoler og sfo – 0.-9. klasse – seniorer i skolen.
Du kan også skrive eller ringe til Grete Kragh som er seniorkoordinator gretekragh@gmail.com telefon 61657031.
Venlig hilsen
Grete Kragh
seniorkoordinator
Carsten Høyer
Skoleleder
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SANKTHANSAFTEN
Torsdag, den 23. juni
Aasum Sogns Beboerforening indbyder til

Sankthansaften
Kl. 18.30:

Kl. 20.45:

Fællesspisning i Rytterskolens have
Medbring kød eller andet til grillen samt
bestik og grillredskaber.
Igen i år er der dejlig salatbar og flutes.
Der er salg af øl/vand/vin
Båltale v/Anne Katrine Rafn Hauge
Bålet med den flotte heks tændes på Engen.
Vi synger midsommervisen og hører årets båltale.

Efter arrangementet på Engen er der kaffe og småkager til ALLE
i Rytterskolens have.
Pris for spisning:
Voksne: 30,- kr. og Børn 10,- kr.
Alle er Velkomne - også venner og familie.

Praktiske hjælpere – Sankthansaften
Beboerforeningen søger igen i år hjælpere til følgende opgaver:
opsætning af telte m.m. onsdag kl.16.00


forberedelse af salatbar torsdag kl. 14.00
nedtagning af telte fredag.

Skriv eller ring til; Bente Tlf. 22 56 44 51
bentebknudsen@gmail.com

Materiale til bålet må afleveres på bålpladsen fra d.16.6.
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PETANQUETURNERING

”AASUM OPEN”

LØRDAG, den 13. august, kl. 13.00
Turneringsstart kl. 13.30
Dagen afsluttes med fællesspisning af medbragt
mad.
Grillen er tændt, og der kan købes vand, øl og
vin.
Pris: Voksne 25 kr. - børn gratis.

VEL MØDT
til alle på petanquebanen i Fichsstræde
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Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig således:
Formand:
Alex Hold, Åsum Bygade 4, tlf. 22 22 22 82.
Mail: Alex Hold@live.dk
Næstformand:
Claus Bøge Huulvej, Ryttervejen 11, tlf. 28 30 0327.
Mail: huulvej@live.dk
Kasserer:
Poul Poulsen, Gartnervænget 17, tlf. 21 74 60 64.
Mail: Hogppoulsen@gmail.com
Presseansvarlig:
Bente Knudsen, Ryttervejen 4 B, tlf. 22 56 44 51.
Mail: Bentebknudsen@gmail.com
Referent:
Jess Wulff-Hansen, Ryttervejen 7, tlf 61 77 85 06
Mail: WH@dukamail.dk
Udvalg:
Aktivitet:
Lene Uglebjerg og Jess Wulff-Hansen.
Trafik:
Alex Hold og Poul Poulsen.
Legeplads:
Poul Poulsen og Jess Wulff-Hansen.

Den samlede beretning og referatet af generalforsamlingen kan ses på www.aasumby.dk
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MARKEDSDAG & FÆLLESSPISNING

Lørdag, den 24. september 2016
Sidste år var Markedsdagen flyttet til Sportspladsen.
Vi måtte konstatere, at ikke stedkendte havde svært ved at finde vores boder!
Heldigvis er pladsen foran Rytterskolen igen ledig, så årets gode nyhed er, at vi er tilbage i byens centrum.
Der er derfor ingen undskyldning for ikke at få
tømt kælder, loft og udhus for de skjulte juveler.
Reservér dagen, bestil en bod og lav en god handel, for kunderne er tilbage!
I 2014 holdt vi vores 25 års jubilæum med fællesspisning samme dag som markedsdagen, det blev
et tilløbsstykke.
Så flere har opfordret os til at gentage denne succes.
Naturligvis ikke 25 års jubilæum, men fællesspisning som afslutning på årets markedsdag og årets sidste udendørsaktivitet.
Vi har besluttet at samle nogle kreative personer, måske er du en af
dem? Hvis, så ring til Poul: 21 74 60 64 eller Alex: 22 22 22 82, så
vi kan starte en god tradition med en hyggelig aften i hinandens
selskab.

Reservér dagen og vær med:

24. september 2016
I næste nummer kommer vi
med oplæg til en god fest!
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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: Jørgen Jensen
Tlf. 51 34 55 41
(ikke mandag)
aasumgraveren@mail.dk

Sognepræst
Anne Kathrine Rafn Hauge
Træffes i sognehuset
Mindelundsvej 110 efter aftale
Tlf. 28 49 62 26
AKRH@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
PrebenSchack@privat.dk
Ryttervejen 14, 5240 Od. NØ
Tlf. 66 10 24 23 , 20 11 73 38
Klubhuset tlf. 66 10 55 22

Beboerforeningen
Formand
Alex Hold
Åsum Bygade 4; 5240 NØ

AlexHold@live.dk
Tlf. 22 22 22 82

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
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Aasum Idrætsforening
Forårssæsonen for fodbold er ved at være færdig og begge seniorhold ligger stadig godt placeret, så måske bliver det til oprykning.
Flot klaret af træner Thomas Brandt-Madsen og de 30 nye spillere,
der kom til klubben sidste sommer.
Følgende kampe er tilbage på Aasum Stadion:
Søndag, den 19. juni, kl. 11.00: 1. holdet Aasum – Tårup
Denne kamp kan blive afgørende for oprykning til serie 2, så mød
op og støt holdet.
Tirsdag , den 21. juni, kl. 19.00: Super Veteran Aasum - Agedrup
Efter sommerferien starter træningen op igen for senior tirsdag, den
26. juli kl. 18.00.
Aasums seniorafdeling mangler en hjælpetræner til Thomas BrandtMadsen.
Har det din interesse, bedes du rette henvendelse til Preben Schack
tlf. 20117338, mail: prebenschack@privat.dk.
Gymnastik starter igen under Jytte Storms ledelse tirsdag, den 6.
september, kl. 17.00 i Havnens Gourmet, Ryttervejen 19, Aasum.
Evt. henvendelse vedr. gymnastik kan ske til Henny Schack
tlf. 29207623.
God sommer til alle
Preben Schack
Formand
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Aasum Idrætsforening

Multibanen

Der er gjort klar til multibanen. Jordarbejdet er færdigt og selve
bygningen af banen forventes påbegyndt i juni måned — der har
desværre været leveringstid på materialer til banen.
Når multibanen står klar afholdes en indvielse. Nærmere herom senere.

Idrætsforeningens generalforsamling forløb planmæssigt. Der
var god debat om foreningens trivsel og om den videre udvikling af
foreningen. 3 bestyrelsesmedlemmer var på valg og alle modtog genvalg. Bestyrelsen består af Preben Schack, formand, Mogens Burmølle, kasserer, Per Schack næstformand og Rolf Dam og Glenn Nielsen er menige medlemmer.
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Gurli og Nønne blev søsat i højt solskinsvejr

Vaskekælderen på Forsorgsmuseet i Svendborg
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