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Præsten har ordet 

Så er præstevikaren ved at pakke kjole og krave for at flyve videre 
ud i verden - denne gang går turen sydpå til Brahetrolleborg, Krarup 
og Øster Hæsinge. Det giver jo en stor variation i hverdagen at 
komme så meget rundt, men der er nu også ting, der går igen. F.eks. 
skal der prædikes om søndagen - men hvordan er det lige, man hol-
der til at lave en ny prædiken til hver uge? 
 
Min mor skrev om torsdagen - så var det klaret - og min far skrev 
om natten. Min onkel Anders påstår, at en prædiken bliver til man-
dag formiddag mens man støvsuger (...der er man så dejligt fri for 
forstyrrelser).. hvornår han faktisk skrev den ned, ved jeg ikke. Der 
er også dem, der venter med manuskriptet til søndag morgen - eller 
helt springer papiret over (...forberedelsen skal nu til alligevel). 
 
Faktisk skriver jeg selv meget lidt, og mest i marginen på min sudo-
ku lørdag aften eller bag på gamle kuverter. Det ser skrækkeligt sju-
sket ud, så sommetider laver jeg mig da også et ”talepapir”, men det 
er mest når jeg har for god tid og dårlig samvittighed over egentligt 
ikke at være særligt flittig med prædikensnedkeriet. 
 
Resultatet plejer nu at blive ganske hæderligt, så her er min husmo-
derlige opskrift på en ”koldhævet prædiken m. salmesurdej”: 
 
Salmesurdejen:  Jeg læser bibelteksterne og vælger salmerne i rigtig 
god tid ....  gerne for 3 måneder på én gang. Så glemmer jeg alt om 
det indtil ugen op til. 



 

4  

Mandag eller tirsdag finder jeg salmerne frem igen og læser sønda-
gens tekster. Det drejer sig mest om at få overblik over dagens te-
maer, og måske læser jeg en prædikenvejledning eller to, men det er 
nu sjældent. De næste par dage tænker jeg ikke nærmere over det, 
med mindre en-eller-anden  idé melder sig selv. Somme tider kan 
det boble helt over af geniale idéer/argumenter, og så er det sjovt at 
være præst! På dette tidspunkt kan det være nyttigt at skrive lidt stik-
ord ned. 
 

Når vi når fredag aften/lørdag formiddag, skal jeg gerne have en ret 
klar idé om, hvad jeg evt. kunne sige - så det kan få lov til at 
”efterhæve” til søndag morgen - ellers er der ikke andet for end at 
bruge lørdag eftermiddag på at læse, hvad andre siger, og så stjæle 
deres idéer. 
 

Lørdag aften står den på aktiv fortrængning - havearbejde, krimiseri-
er eller bare sudokuer er gode at slappe af til, men gæster er for for-
styrrende. Mærkværdigvis er det ofte nu, det afgørende argument 
dukker op, så normalt har jeg pen og papir inden for rækkevidde. 
 

Søndag morgen gælder det. En god lang cykeltur til kirke er noget af 
det bedste til at få prædikenen til at falde på plads inde i hovedet, 
men når gudstjenesten så går i gang, får jeg ofte en let panisk for-
nemmelse af at være ved at glemme det hele alligevel. Inden jeg ved 
af det, står jeg på prædikestolen. Prædikenen skal serveres, og jeg 
ved ikke, hvordan den ”smager”, før bagefter. 
 

Normalt går det ganske udmærket - sommetider flyver jeg ... og en 
sjælden gang falder det til jorden med et brag. Så halter mit forslåede 
ego ned fra prædikestolen, sunder sig en salmes tid, og finder sig 
selv igen ved de ord, der indleder nadveren: ”Opløft jeres hjerter til 
Herren, lad os prise hans navn!”. Prædikenen er trods alt ikke hele 
gudstjenesten. 
 

 Med tak for denne gang ;-) 
 Anne Kathrine Rafn Hauge 
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Gudstjenester i Seden og Aasum 

September  Seden   Åsum 
 

Søndag d. 4.  kl.  9.00  kl. 10.30 
15.s.e.trin  AKRH  AKRH 
   musikleds.  musikleds. 
 

Søndag d.11.  kl. 10.30   kl.  9.00 
16.s.e.trin  NHE   NHE 
 

Søndag d.18.   KL. 9.00   KL. 10.30 
17.s.e.trin  NHE   NHE 
 

Søndag d. 25.   kl. 10.30  kl.  9.00 
   kor og kaffe  kor og kaffe 
18.s.e.trin.  NHE   NHE 
 
Oktober 
Søndag d. 2.   kl.  9.30   kl. 11.00 
19.s. e.trin.  LMR   LMR   
  
Søndag d. 9.   kl. 11.00   kl.  9.30 
20.s.e.trin.  høstgudst.  høstgudst. 
   NHE   NHE 
 
Søndag d. 16.   kl  9.30   kl. 11.00 
21.s.e.trin.  LMR   LMR  
 
Søndag d. 23.   kl. 11.00   Ingen 
22.s.e.trin.  vikar  
 
Søndag d. 30.   kl.  9.30   kl. 11.00 
   kor og kaffe  kor og kaffe 
23.s.e.trin.  LMR   LMR 
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Gudstjenester i Seden og Aasum 

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

November 
Søndag d. 6.   kl. 19.00   kl. 16.00 
Alle helgens dag NHE   NHE 
 
Søndag d. 13.   kl. 11.00  Ingen 
25.s.e.trin.  LMR  
 
Søndag d. 20.   kl.  9.30   kl. 11.00 
Sidste s. i kirkeåret NHE   NHE 
 
Søndag d. 27.   kl. 11.00  kl. 16.00 tænde juletræ 
   kor og kaffe  solist medvirker 
1.s.i advent  LMR   LMR 
 
December 
Søndag d. 4.   kl.  9.30   kl. 11.00 
2. s.i advent  NHE   NHE 
 
Søndag d. 11.   Ingen   kl. 14.00 Julekoncert 

LMR Lise Marie Ranum 
NHE Nils Holger Ellekilde  
AKRH Anne Kathrine Rafn Hauge 
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Menighedsrådet  
opfordrer... 

Nu skal der være menighedsrådsvalg 
 
Tirsdag, den 13. september kl. 19 holdes der orienterings– og opstil-
lingsmøde i Rytterskolen. 
Menighedsrådsvalg er en landsdækkende begivenhed med stor lokal 
betydning. 
Hvert sogn har sit eget uafhængige valg, og de valgte skal kun arbej-
de for gode forhold i vort eget sogn. 
Det nye menighedsråd må fortsætte, hvor det gamle slipper. 
Der er gode forhold omkring Rytterskolen med mange fælles aktivi-
teter; der er kirke og kirkegård, som menighedsrådet med dygtige 
medarbejdere har indflydelse på. 
Derfor er det er vigtigt, at vi har et menighedsråd for ikke at blive 
underlagt et andet større sogn eller administrativt styret fra provsti 
eller stift.  
Da kan vi miste noget af fællesskabet i Åsum. Bliver der så brug for 
Rytterskolen, og siver brugen af kirke og kirkegård bort? 
Det afgående menighedsråd vil gerne give opgaven videre til nye 
friske kræfter, der fortsat vil bevare Åsum som et selvstændigt le-
vende sogn. 
 
Mød op til orienteringsmødet og det efterfølgende opstillingsmøde, 
så vi kan få en kandidatliste med god støtte fra sognets beboere til 
det kommende menighedsråd. 
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Siden sidst 

Døbte 
 
28. maj  Augusta Hvidtfeldt Ravnmark, Vanddråben 16, 
29. maj  Sofus Elias Høy, Holsteinsgade 14 2. tv. 
29. maj  Sofia Honoré Blomstrøm, Utzon Allé 54 
  5. juni  Alfred Bertram Lange, Utsons Allé 11 
  5. juni  Karl Emil Abildtrup, Kanefarten 31 
31. juli  Sara Elisabeth Willert Kaspersen, Fridasholmvej 15 
 
Viede, kirkelige velsignede 
 
21. maj  Cecilie Sofie Høy Schafer og  
  Emil Hartmann Andersen  Bentzonsvej 52 1. th 
28. maj  Anne Mette Ravnmark og  
  Rasmus Hvidtfeldt Christoffersen, Vanddråben 16 
29. juli  Jesssica Lee Andreasen og  
  Stephen Engel-Andreasen, USA 
30. juli  Christina Marie Elgaard Phillip og  
  Anders Elgaard Phillip, Signebjerg 11 
 
Døde, begravede, bisatte 
 
13. juni  Randi Henriette Larsen,  Kirkestræde 4 
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Juletræet tændes  
Efter gudstjenesten første søndag i advent, 

Søndag, d. 27. november 2016 

Stemningsbillede fra sidste år. 

Efter gudstjenesten går vi ned foran Rytterskolen, hvor juletræet 
står klart. 
 
Når det er tændt, er det tid for en sang eller to, og menighedsrådet 
arrangerer, at der er en kop kaffe at varme sig på. 
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Sogneaften i Aasum 

Onsdag, den 26. oktober 2016, kl. 19.30 
 

 Burma - En magisk rejse  
til et  land, som i mange år har befundet sig på sidelinjen af ver-
denssamfundet. 
 

Mogens og Inge Burmølle har sammen med deres niece,  
antropolog Sandra Marstrand, taget turen fra Yangon til Manda-
lay med et fantastisk stop i Bagan. Bagan havde sin storhedstid fra 
800 tallet til 1300 tallet, hvor der blev opført et utal af templer og 
pagoder. 

Sandra Marstrand vil på turen rundt i Burma fortælle om den meget 
spændende politiske situation i landet, som er gået fra militærdikta-
tur til at være et spirende demokrati. Demokratiforkæmperen Aung 
San Suu Kyi vandt stort ved valget i november 2015. Men hvordan 
ser verden på hendes valgsejr, og hvad vil den betyde for den politi-
ske situation i Burma? Det er nogle af de spørgsmål Sandra vil for-
søge at svare på denne aften.  
Der vil også blive tid til spændende beretninger om befolkningen og 
ikke mindst de mange etniske forfulgte grupper, der er i Burma.  
Sandra, der har skrevet en kandidatafhandling om Burma, kan med 
humor fortælle historier fra sine mange besøg hos herboende bur-
mesere.  

På tilbageturen til 
Yangon besøgte de 
Inle-søen, og den 
lokale fiskebefolk-
ning, der lever i og 
omkring søen.  
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Onsdag, den 16. november 2016, kl. 19.30 
 

Nicolai Brix fortæller om sin vej frem til og sit virke som dro-
nefotograf, videojournalist og filmmager. 
Nicolai Brix, der bor i Odense, har været et længere forløb igennem, 
inden han nåede frem til sit nuværende professionelle ståsted som 
videojournalist og filmmager. 

Sogneaften i Aasum 

Da dronefotografering begyndte at blive en mulighed, sad Nicolai 
og fulgte med på nettet over måder at anvende denne fotografe-
ringsform relateret til et professionelt virke som fotograf og filmma-
ger. 
Nicolai endte med at købe en drone til 100.000 kr. sammen med en 
partner. Denne første drone, som var stor og bøvlet at rejse rundt 
med, er dog senere udskiftet til en meget mindre og handy drone, 
som har et fremragende indbygget kamera og mange flere anvendel-
sesmuligheder, hvilket Nicolai kommer nærmere ind på i løbet af 
aftenen. 
Nicolai fortæller om sit professionelle virke og sin vej frem til at an-
vende droner i sit professionelle virke som filmmager og herunder 
fortælle om de muligheder, det har givet ham i hans virke frem til 
nu, og hvilke muligheder han ser for brugen af droner i fremtiden. 

Nicolai startede som 
skovarbejder og siden som 
sergent i hæren, hvor han 
var med hold 1 i Irak. 
Det var her at fotografe-
ringen begyndte at blive 
en levevej. 



 

12  

Tirsdagscafé i Aasum 

Tirsdag, den 4. oktober kl. 15.00 2016 
 

Rågelund Efterskole 
 

Vi mødes i Rågelund kl. 15.00. 
Hvis du mangler køremulighed kan du lave aftale med Hanne Lind-
Thomsen tlf. 66 10 26 73 om kørsel fra Rytterskolen kl. 14.45. 

Skulptur ved  
Rågelund Efterskole: 
At hjælpe hinanden 

Med forstander Anders Bøtker  
får vi en rundvisning på skolen, 
der fik et nyt hold elever midt i 
august.  
 
Anders Bøtker fortæller om 
skolens historie og især gerne 
om, hvordan den har udviklet 
sig til uddannelsessted for mo-
derne unge mennesker.  
På skolen bliver der tid til efter-
middagskaffe. 
eftermiddakaffen. 
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Tirsdagscafé i Aasum 

Hans spurgte mig en dag: Har du tænkt over døden. Jeg nikkede 
bekræftende. Jo, for i en alder af 37 år var han en dag på vej hjem 
fra arbejde, kommet til at tænke over det med døden, men så havde 
han skyndt sig at skrue godt op for bilradioen - og så var det næsten 
gået over igen, næsten.... 
 
Carl Erik og jeg skruer ikke op for radioen – vi skuer ned. Sådan har 
det været hver gang, vi har mødtes over kaffebordet, over 
harmonikaen eller hvor det nu har været henne. Det er der kommet 
en stribe eftertænksomheder, historier, vittigheder og musik ud af – 
og altid nærvær. 

Carl Erik Lundgaard (født 
1947) 
Historiefortæller, harmonikaspiller 
og rigsspillemand. undervist på 
Det fynske musikkonservatorium, 
og har i 45 år spillet i Lang 
Linken. 

Mette Kathrine Jensen 
Stærk (født 1980) 
Historiefortæller, 
harmonikaspiller og 
rigsspillemand. Spiller i Zenobia 
og Jensen & Bugge. 

Tirsdag, den 1. november 2016, kl. 14.30 

Liv og Død 
Gode historier, sange og melodier om døden og nærmeste omegn 

Det er selvfølgelig et 
alvorligt emne, men det 
bliver aldrig 
”hængemulet”. Det er 
vort sigte, at folk skal 
gå opløftede herfra. 
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Rågelund Efterskole 

For Rågelund by og Åsum strækker institutionen Rågelunds historie 
sig langt længere tilbage end de 25 år, hvor den har været efterskole. 
I nogle år var institutionen ret lukket, mens den vist endnu tidligere 
havde mere kontakt til lokalsamfundet, da børnene, drengene, kom 
ud i job og som lærlinge i omegnen.  
De sidste år har skolen igen vist en større åbenhed, så vi i Rågelund 
og Åsum kan se, hvorledes institutionen i Rågelund har udviklet sig 
på alle måder både i form og indhold. 
Omme bag den markante hovedbygning ligger en lille by med elev-
boliger, idrætshal og andre undervisningsfaciliteter. Bag dette finder 
man et stort område til idræt og friluftsliv med f.eks. motorcross. 
De 84 elever i efterskolealderen (14 – 18 år) bor på tomandsværelser 
i fire huse. 



 

15 

Ligesom de små huse til elevboliger er skolens undervisningslokaler 
og fritidsarealer ganske moderne og tilfredsstiller de unges behov.  
Efterskolens undervisning er lagt an på at give en ny chance til nor-
malt begavede elever med læse- og skrive- vanskeligheder 
(ordblinde). 
Det lykkes for skolen at engagere eleverne i deres skolegangs læring, 
så antallet, der går til folkeskolens afsluttende prøver, er stærkt sti-
gende. 
Selvfølgelig underviser skolen også i alt andet end læse og skrive. 
Naturlig nok er hovedvægten på dansk, matematik og engelsk med 
målrettet intensiv undervisning på niveaudelte hold med megen 
brug af IT. 
Skolen har mange forskellige valgfag og idræt for alle hver dag. 
Valgfagene dækker både de kraftbetonede interesser som fodbold, 
løb, ridning, klatring, selvforsvar, motor-cross mm. og de mere roli-
ge aktiviteter som byggeri, træsløjd, sy, design, glas, brugskunst, cy-
kelværksted mm. 
Gennem flere år har skolen med stolthed kunne se flere elever som 
succesfulde deltagere i større idrætsarrangementer (løb). Der er kon-
takt til et skisportssted i Kreischberg am Murau i Østrig, hvor den 
årlige skitur går til. 
Gennem et sådan skoleår er det dejligt at se, hvorledes eleverne 
skridt for skridt går fra sejr til sejr og opnår styrket selvtillid og selv-
stændighed. 



 

16  



 

17 

   Virksomheds/Flytning 
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Aktivitetskalender for Aasum Sogn 

September 
 
 d.   1. torsdag  16-18 Lokalhist. Arkiv/Bogbytteren åben 
 d.   4. søndag  10.30 Gudstjeneste   musikledsagelse 
 d. 11. søndag    9.00 Gudstjeneste  
 d. 13. tirsdag  19.00 orienterings- og opstillings-møde 
     til menighedsråd 
 d. 18. søndag  10.30 Gudstjeneste 
 d. 24. lørdag  10.00 Markedsdag 
    17.30 Fællesspisning ved Rytterskolen 
 d. 25. søndag    9.00 Gudstjeneste  kor og kirkekaffe 

Oktober 
 
 d.   2. søndag  11.00 Gudstjeneste 
 d.   4. tirsdag  15.00 Tirsdagscafé (på Rågelund Efterskole) 
 d.   6. torsdag  16-18 Lokalhist. Arkiv/Bogbytteren åben 
 d.   9. søndag    9.30 Høstgudstjeneste 
 d. 16. søndag  11.00 Gudstjeneste 
 d. 26. onsdag  19.30 Sogneaften (Burma - en magisk rejse) 
 d. 30. søndag  11.00 Gudstjeneste  Kor og kirkekaffe 
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Aktivitetskalender for Aasum Sogn 

Alle arrangementer er omtalt andetsteds i bladet 
 

Om idrætsforeningen se side 32-33 
Se i øvrigt på hjemmesiderne 

www.aasumsogn.dk  og  www.aasumby.dk 

Bogbytteren har åbent hver onsdag kl. 10 - 12. 

November 
 
 d.   1. tirsdag  14.30 Tirsdagscafe om 
    Liv og Død, gode historier med musik 
 d.   2. onsdag  19.00 Idrætsforeningen, andespil. 
 d.   3. torsdag  16-18 Lokalhist. Arkiv/Bogbytteren åben 
 d.   6. søndag  16.00 Gudstjeneste - Alle Helgensdag 
 d. 12. lørdag  10.00 Arkivernes dag   
 d. 16. onsdag  19.30 Sogneaften (Drone fotografering) 
 d. 20. søndag  11.00 Gudstjeneste 
   19.00 Idrætsforeningen, andespil 
 d. 27. søndag  16.00 Gudstjeneste   
    juletræstænding ved Rytterskolen 

December 

 

 d.   1. torsdag  16-18 Lokalhist. Arkiv/Bogbytteren åben 
 d.   4. søndag  11.00 Gudstjeneste 
 d.   6. tirsdag  14.30 Tirsdagscafe, arkæologiske fund i Åsum 
 d. 11. søndag  14.00 Julekoncert, Brahetrolleborgkoret 
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OKSEKØD SÆLGES 

Halve  
eller 

kvarte dyr 
Slagtet og 
udskåret 
efter eget 

ønske 

Hanne 
& 

Viggo 
Føns 

Tlf. 66 10 21 11 

Ryttervejen 19 Åsum 
5240 Odense NØ  
Tlf.: 6614 4006 

 

www.havnensgourmet.dk 
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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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Arkivernes dag 2016 

Lørdag d. 12. november er det arkivernes dag 
 

På denne dag arrangerer lokalhistorisk arkiv en udstilling af 
lokale aktive billedkunstnere fra Aasum. 
 
Udstillingen finder sted i Rytterskolen, Ryttervejen 2, 
i tidsrummet kl. 10.00 og 16.00. 
Søndag den 13. november holdes åbent efter nærmere aftale. Kon-
takt Poul Poulsen, tlf 2174 6064 såfremt et besøg ønskes. 
 
Udstillere: 

Annette Bøge Huulvej 
Arne Petersen 
Grethe Husted 

Marianne Teilmann 
P.O. Hansen 

 
Der vil være mulighed for at købe de udstillede kunstværker. 
 
Vores ’lille biograf’ med ca. 800 billeder fra lokalområdet vil køre 
uafbrudt. Der vil være demonstration af/vejledning i brugen af por-
talen www.arkiv.dk, hvor der kan søges på oplysninger billeder mm. 
fra de ca. 500 lokalhistoriske arkiver i Danmark, der er tilsluttet sy-
stemet. 
 
Bogbytteren med over 3000 bind, heraf 2000 skønlitteratur har også 
åben. 

Vel mødt på dagen 
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Mange har betalt kontingent, men vi tror, at der måske er ’faldet et 
enkelt girokort i papirkurven’...  
 
Kontingentet er: 150 kr. pr. voksen person, dog 100 kr. for pensio-
nister, og kan indbetales på konto: 1551-9647643 eller MobilPay til 
2174 6064.  
                 
Kontingentet kan også indbetales i lokalhistorisk arkivs åbningstid, 
hver onsdag fra kl. 10-12 og den 1. torsdag i måneden kl. 16-18. 
 
Udover at styrke det lokale sammenhold, giver medlemsska-
bet mulighed for at leje/låne telte, borde, stole og gasgrill: 
 
Hvis du/I ønsker at få tilsendt nyhedsbrev via e-mail fra beboerfor-
eningen, der husker på foreningens arrangementer, kan du sende din 
mail-adr. til: aasumby@gmail.com eller notere den på indbetalingen. 
 
Se også de seneste nyheder på www.aasumby.dk,  hvor samtlige 
numre af Aasum Sogneblad kan ses.  
    

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen  
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Legepladsprojektet er nu afsluttet. Budgettet på 200.000 kr. passede 
præcist, og vi har fået en legeplads, der benyttes flittigt. 
Pladsen har lige fået den årlige godkendelse, og der er skiftet en en-
kelt stolpe på leverandørens regning. 
Vi håber den bliver til stor glæde for området, og at alle passer godt 
på den.   
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Nabohjælp 
Når man går ind på hjemmesiden www.nabohælp.dk kan man se, at 
rigtigt mange i vores område har meldt sig. Det er ikke muligt at se 
hvem. 
 
Beboerforeningen har været i dialog med Odense Kommune om 
placeringen, men uden held. 
 
Derefter har vi haft kontakt til Fyns Politi, og ved lidt ’benarbejde’ 
fandt vi en afdeling i Nyborg, trafiksektionen. 
Vi havde et konstruktivt møde med dem, hvorefter vi på 4 kortud-
snit fra Ryttervejen, Staupudevej, Åsum Bygade og Åsumvej marke-
rede skiltenes placering.  
Politiet har ingen indvending mod placeringen, men kan ikke give 
tilladelse, da det er Odense Kommune, der er vejmyndighed. 
Nu afventer vi Odense Kommunes svar på henvendelsen fra Fyns 

Politi.  

Sidste nyt: 
Odense Kommune og Fyns Politi har givet dispensation til opsæt-
ning af skilte de 4 steder vi ønsker.. Tilladelsen gælder for et år. 
Beboerforeningen opsætter hurtigst muligt skiltene.   
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Kort orientering om 

 Menighedsrådsvalg i Åsum 

 
 Orienterings- og opstillingsmøde 

 i Rytterskolen tirsdag, den 13. september 2016, kl. 19.00 
 
Der vil blive afholdt valg af 5 medlemmer til menighedsrådet i 
Åsum Sogn. 
 
Kandidatlister skal afleveres på den autoriserede blanket hos valgbe-
styrelsens formand Harry H. Christiansen, Gartnervænget 3, Åsum 
fra tirsdag, den 20. september, kl. 19.00 til tirsdag, den 27. septem-
ber kl. 19.00. 
 
Kandidatlister til afstemningen kan fås hos formanden for valgbe-
styrelsen, Harry H. Christiansen, Gartnervænget 3, Åsum eller fin-
des på www.menighedsraadsvalg2016.dk. 
 
Den, der afleverer listen, har ret til på en medbragt kopi at få kvitte-
ring af Harry H. Christiansen eller Kirsten Haahr med tidspunkt for 
indleveringen. 
 
Regler og krav til kandidatlisten er vedhæftet blanketten. Oplysnin-
ger og vejledning om valget og opstilling kan fås hos valgbestyrel-
sens formand eller på www.menighedsraadsvalg2016.dk. 
I våbenhuset til Åsum Kirke er der ophængt orientering om valgreg-
ler.  
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December i Åsum 

 
Tirsdagscafé den 6. december 2016, kl. 14.30 

 Peter Skyum fortæller om vandringer med sin metaldetektor 
og viser nogle af sine fund i Åsum. 
 

Julekoncert søndag, den 11. december kl. 14.00 
 Brahetrolleborgkoret kommer i kirken og synger julen ind. 

Koret består af 23 sangere under ledelse Kirsten Møller Jen-
sen, der har været korets dirigent siden 1975.  
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Arrangementer i Seden 

Babysalmesang, tirsdage kl. 9.30., med start den 16.8.- 25.10.16 
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  
Den 29.9. kl. 19.00 i Seden Kirke 
Brothers of Mercy. 
Et Leonard Cohen program med sang & musik, 
Ved Sune Liisberg, Carsten Tranberg-Krab og Peter Danielsen. 
 
Den 12.10. kl. 19.00 i Seden kirke: 
Syng sammen aften, ved Hans Brehm, Annie Leth og Niels Kryger. 
Tag sangstemmen med og nyd det med de andre. 
 
Sognecafe 1. torsdag i hver måned i tidsrummet kl. 14-16 
Arrangementet afholdes i Konfirmandstuen, Mindelundsvej 45. 
 
1.9.: Folkets musik - hvor blev den af?  
Ved Hans Rytter, Peder Sørensen og Arne Ploug. 
Et møde med folkelig dansk sang og musik, som blev spillet og sun-
get af bønderkarle og andet godtfolk, uden særlig musikalsk uddan-
nelse.  
 
6.10: Fortælling om muntre minder ved Palle Jensen.  
Fra barndom og drengetid i Limfjordsbyen Nykøbing Mors i 50’er-
ne og 60’erne. Kom og vær med! 
 
3.11: Oldstars. Et Østfynsk sammenrend af modne quinder, 
der  
synger. De akkompagneres af en ”umoden mand” på harmonika! 
Sangteksten har, ”vid og bid” og med ”stærke”melodier.  
 

1.12.: Nu er det jul igen.  
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Urnegravsteder i plænen 
 

Gravstederne ligger i en fællesplæne. Mindepladerne skal være 
40x40x6 cm med indhuggede bogstaver og glat bagside og skal ned-
lægges i niveau med græsset. Nedlæggelsen varetages af kirkegården, 
og plænen vedligeholdes af kirkegården. Ved oprettelse betales for 
en fredningsperiode på 10 år. 
Der må lægges en flad bundet buket eller lignende på mindepladen, 
eller anbringes en buket i en vase, som er gravet ned i samme ni-
veau bagved gravstenen. Ingen potteplanter i vasen. 
Der må ikke foretages udsmykning, beplantning eller grandækning 
til jul af gravpladsen. 

      Menighedsrådet orienterer: 
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24. september 2016 
Markedsdag  

& 
årets sidste udendørs fællesspisning! 

 
 Så vi er klar med et program for dagens og aftenens aktiviteter. 

 
 Kl. 10.00 Boderne stilles op foran Rytterskolen  
  ”efter princippet først til mølle”. 
  Det koster 50 kr. pr. bod, incl. kaffe til ’kræmmerne’. 
  Børneboder er meget velkomne.   
 
Kl. 11.00 Markedet åbner. 
  Der er mulighed for at købe kaffe & kage + pølser,  
  øl, vand og den gode Åsumvin. 
  Æblepresseren er også klar til brug. 
 
Kl. 16.00 Markedet lukker 
  Telte og borde omrokeres og der dækkes bord. 
 
Kl. 17.30 Fællesspisning begynder. 
  Underholdning med gode lokale kræfter. 
  Bl.a. Catrin og Morten vil bidrage med deres  
  musiske talent.  
 
Efter spisning serveres kaffe/te og en lille småkage. 
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 Praktisk: Alle er velkomne! 
 

 Vi har aftalt med Havnens Gourmet, at de leverer maden. 
 Tag evt. selv bestik/tallerken med (plastik/pap forefindes).  
 Har du en sart bagdel så husk en pude:-) 
 
Parkering: På ”Tommestokkens” grund, Åsum Bygade 16 og 
  ved Åsum Plast og Metal, Gartnervænget 1. 
 
Prisen:  
 75,00 kr. for voksne og 25,00 kr. for børn (3–14 år). 
  Der kan/bør købes øl/vin & vand.  
 
Tilmelding: 
  Senest den 18. september til både marked og spisning. 
 
  På mail: bentebknudsen@gmail.com  eller tlf. 2256 4451. 
 
 HUSK:    Det gode vejr og dit gode humør! 
  
    Vi ses... 
   Aasum Sogns Beboerforening  
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Kampe på Aasum Sportsplads: 
Serie 2: 
Lørdag d.   3. september kl. 15.00 Aasum - FC-BIH Odense 
Søndag d. 18. september kl. 11.00 Aasum - Tårup 
Lørdag d.   1. oktober     kl. 15.00 Aasum - Aunslev 
Søndag d. 16. oktober     kl. 11.00 Aasum - Marienlyst 
Lørdag d. 22. oktober     kl. 15.00 Aasum - Nyborg IF 
 

Serie 3: 
Søndag d    4. september kl. 11.00 Aasum - Munkebo 
Søndag d. 25. september kl. 11.00 Aasum - DSIO 
Lørdag d.   8. oktober     kl. 15.00 Aasum - OB 
Søndag d. 23. oktober     kl. 11.00 Aasum - Røde Stjerne 
 

Superveteraner: 
Tirsdag d. 30. august       kl. 19.00 Aasum - Kerteminde 
Tirsdag d. 13. september kl. 19.00 Aasum - Chang 
Tirsdag d. 27. september kl. 18.00 Aasum - Munkebo 
Tirsdag d.   4. oktober     kl. 18.00 Aasum - Vindinge 
 

Vedr. Multibanen. 
Når dette blad udkommer forventer vi, at banen står klar, oriente-
ring om åbning senere. 
 

Gymnastik for motionsdamer: 
Gymnastikken starter igen under Jytte Storms ledelse, tirsdag, den 6. 
september kl. 17 i Havnens Gourmet, Ryttervejen 19, Aasum. 
Evt. henvendelse vedr. gymnastik kan ske til Henny Schack tlf. 2920 
7623. 
 

Andespil: 
De 2 årlige andespil, som er i klubhuset, bliver onsdag den 2. no-
vember, kl. 19 og søndag, den 20. november kl. 15.00. 
 

Vel mødt som deltager eller tilskuer til ovenstående arrangementer. 
Preben Schack  
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Aasum Idrætsforening 

Oprykningsbillede 

Begge Aasums seniorhold havde en flot forårssæson, som resultere-
de i oprykning til en højere række for begge hold. 
1. holdet spiller nu i serie 2 i en pulje, hvor vi får mange lokalopgør,  
og 2. holdet spiller nu i serie 3. 
 

Vi er glade for at kunne præsentere Rasmus Poulsen som trænerassi-
stent for Thomas Brandt Madsen. 
Med 30 aktive seniorspillere og god tilslutning til træningen, er det 
for meget for en mand. 
Som vandbærer og boldhenter er Mathias W. Jensen også tilknyttet 
holdene. 
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Menighedsrådet  
orienterer: 

Barselsorloven er slut   

 
Sognepræst Anne Katrine Rafn Hauge har endnu engang været bar-
selsvikar hos os i en hel orlovsperiode. Hver gang har vi været glade 
for den friske tilgang til embedet.. Præstekjole og krave pakkes for 
at komme i brug i et andet pastorat, hvor menigheden kan se frem 
til en glad og udadvendt medarbejder. Anne Katrine Rafn Hauge 
har sin sidste gudstjeneste i Åsum søndag, den 4. september kl. 
10.30. 
Og så kommer vor sognepræst Lise Marie Ranum tilbage efter sin 
orlov. Vi glæder os til at se dig igen. For Lise Marie Ranum bliver 
den første gudstjeneste i Åsum den 2. oktober kl. 11.00. 

Anne Katrine Rafn Hauge Lise Marie Ranum 
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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: Jørgen Jensen    Sognepræst   
Tlf. 51 34 55 41   Lise Marie Ranum 
(ikke mandag)    Træffes i sognehuset 
aasumgraveren@mail.dk  Mindelundsvej 110 efter aftale  
     Tlf. 29 16 60 13 
Regnskabsfører: Ingrid Olesen  LMR@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  Alex Hold 
Ryttervejen 14, 5240 Od. NØ  Åsum Bygade 4; 5240 NØ 
Tlf. 66 10 24 23 ,  20 11 73 38  AlexHold@live.dk 
Klubhuset tlf. 66 10 55 22  Tlf. 22222282 
 

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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Billeder fra den kulinariske del af Sct. Hans aften 2016 


