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Præstens ord
Det givne
Rigtig mange mennesker ved ikke rigtig, hvad ben de skal stå på, når det drejer
sig om tro. De køber hele pakken, jo nærmere vi kommer juleaften, eller når
præsten gør det godt til en begravelse. Danskerne er sæson- og situationskristne. Det meste af tiden lever vi endimensionalt, det vil sige, at vi kun regner
med den virkelighed, som vi kan konstatere og undersøge med videnskab og
bearbejde med teknik. At der skulle være mere, end det som vi kan måle og veje,
bliver os mere og mere fjernt. Det ”hinsidige” er forsvundet. Vi er lukket inde i
en ”dennesidighed”.
”Dennesidigheds-klaustrofobi” kan man kalde det. Hvorfor klaustrofobi? Fordi
meningen med livet så ikke længere er noget givet, men noget menneskeskabt,
som vi i sidste ende selv må finde på. Og så truer overanstrengelsen, angsten,
stressen, forvirringen, ensomheden og tomheden.
Men de allervigtigste ting i vores liv har vi ikke fundet på selv eller skabt selv.
Glæden findes. Den er ikke opfundet af os, men er givet. Og den har det med at
komme igen og igen - på trods. Selv meget ængstelige mennesker glemmer ind
imellem angsten og gribes af glæde, fordi andre er glade, og glæde er smittende.
Tilliden findes. Den er ikke opfundet, men givet. Og vi kunne ikke være til uden.
Tænk, hvis der kun fandtes mistænksomhed. Så ville der aldrig være selvforglemmelse til i samvær, samtale og omsorg.
Forskellen på godt og ondt findes. Og det gode har forrang for det onde. Forleden var det Auschwitz dag, og vi blev erindrede om den totale ondskab, som
altid skal huskes, fordi vi kun i modsætningen kan erindres om, hvad det gode
egentlig er.
Farven findes. Tænk, hvis alt var gråt og mørkt.
Vellyd findes. ”En fuglestemmes vellyd fornemmes, eja, den første stær”
(Johannes V. Jensen).
3

Skønhed findes. Tænk på sommerfuglene. Der er hundredtusinder af sommerfugle. Hvorfor denne overflod af pragt?
Livet findes, og det har forrang for døden. Vi elsker livet, selvom det ind imellem
arter sig forfærdeligt. De aller aller fleste vil beholde det for næsten enhver pris.
Mening findes. Og mening er givet. Vi skal ikke selv finde på meningen. For
kærlighed findes, og meningen er kærlighed. Det ved vi fra sorgen, når vi mister
en af dem, der er umistelige for os.
Alt dette siger vores oplevelse og erfaring os. Og det kalder på undren.”Hvad
skal jeg sige, mine ord vil ikke meget sige” skriver Brorson i salmen ”Op al den
ting” fra 1734!
Mange mennesker stopper op ved det, som kan konstateres, måles og vejes og
kalder sig rationalister. Nogle mener, at vi i virkeligheden ingenting ved og kalder
sig agnostikere. Andre tror ikke på noget som helst. Der er intet, og de kalder sig
ateister.
Og så er der mange, som er åbne for undren, beundring og taknemmelighed,
og vi kalder os troende. Fordi vi har svært ved at se, at vores erfaring og oplevelse skulle kunne dække alt. Livet er ikke tilfældighed og tomhed. Livet er, hvor
kærligheden findes. Og den har vi ikke skabt selv. Den fik vi som livets og troens
vuggegave.

Nils Holger Ellekilde
Sognepræst
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Gudstjenesteliste 11. marts – 2. juni 2018
MARTS		

SEDEN

ÅSUM

Søndag 11. Midfaste
kl. 9.30
kl. 11.00
		
NHE
NHE
					
Søndag 18. Mariæ bebudelses dag
kl. 11.00
kl. 9.30
		
Med ekstra musik
		
LMR
LMR
					
Søndag 25. Palmesøndag
kl. 9.30
kl. 11.00
		
NHE
NHE
					
Torsdag 29. Skærtorsdag
Ingen
kl. 17.00
		
LMR
					
Fredag 30.
Langfredag
kl. 11.00
Ingen
		
Med ekstra musik
		
LMR
					

APRIL

Søndag 1.
Påskedag
kl. 9.30
kl. 11.00
		
NHE
NHE
					
Mandag 2.
2. påskedag
kl. 11.00
Ingen
		
NHE
					
Søndag 8.
1.s.e. påske
kl. 9.30
kl. 11.00		
		
Med ekstra musik
		
NHE
NHE
					
Søndag 15. 2.s.e.påske
Ingen
kl. 14.00
		
Forårskoncert
		
LMR
					
Søndag 22. 3.s.e. påske
kl. 11.00
kl. 9.30
		
NHE
NHE
					
Fredag 27.
Bededag / konfirmation
Ingen
kL. 10.00
		
LMR
					
Søndag 29. 4.s.e. påske / konfirmation
kL. 10.00
Ingen
		
NHE
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MAJ
Søndag 6.
5.s.e. påske / konfirmation
kl. 10.00
Ingen
		
LMR
					
Torsdag 10. Kristi Himmelfarts dag
kl. 9.30
kl. 11.00
		
NHE
NHE
					
Søndag 13. 6.s.e.påske
kl. 11.00
kl. 9.30
		
Med ekstra musik
		
NHE
NHE
					
Søndag 20. Pinsedag
kl. 9.30
kl. 11.00
		
LMR
LMR
					
Mandag 21. 2. Pinsedag
kl. 11.00
Ingen
		
NHE
					
Søndag 27. Trinitatis søndag
kl. 9.30
kl. 11.00
		
Med ekstra musik
		
NHE
NHE
					

JUNI

Søndag 3.
1. s.e.trin
kl. 10.30
kl. 9.00
		
LMR
LMR
					
Søndag 10. 2. s.e.trin
kl. 14.00
Ingen
		
Familiegudstjeneste
		
LMR
					
LMR: Lise Marie Ranum / NHE: Nils Holger ellekilde

Sket siden sidst i Åsum
Døbte
3. december 2017
21. januar 2018
28. januar 2018
28. januar 2018

Åsum
Åsum
Åsum
Åsum

Mathias Sørensen, Clemens 7
Ella Benedikt Larsen, Utzons Allé 60
Theodor Arvid Hungeberg Justesen, Snedronningen 32
Nellie Christensen, Nyborgvej 670

Døde, begravede, bisatte.
19. december 2017 Åsum Frank Jønsson, Lunden 6A
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Dåbskluden – Masker med mening
”I Faderens, Sønnens og Helligåndens navn”. Når præsten under dåben har øst
vand på dåbsbarnets hoved tre gange, er vandet traditionelt blevet tørret af med en
papirserviet. Men i flere og flere kirker landet over bliver papirservietten i øjeblikket erstattet af noget blødere og mere vedvarende: Håndstrikkede dåbsklude med
kristne symboler på. Dåbskludene bliver strikket af frivillige og er en gave fra kirken
til dåbsbarnet. I Seden-Aasum pastorat er der i øjeblikket fem fingernemme damer,
der strikker dåbsklude. Vil du strikke med, så kontakt en af sognepræsterne.
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Aftengudstjeneste & fællesspisning
skærtorsdag i Aasum

Påsken er et drama på liv og død, der udspiller sig i flere akter og strækker sig over
mere end en uge. Skærtorsdag er dagen inden Jesus bliver tortureret og henrettet
på et kors, og skærtorsdag aften sker der ifølge Bibelen ikke så lidt: Jesus vasker
bl.a. disciplenes fødder (heraf navnet skærtorsdag, der betyder rene torsdag) og
spiser sit sidste aftensmåltid sammen med dem – også sammen med ham, der
få timer senere forråder ham med et kys! Jesu sidste måltid bliver kirkens første
nadver, og skærtorsdag er først og fremmest en fest for nadveren.
Efter aftengudstjenesten d. 29. marts kl. 17:00 i Aasum kirke spiser vi
sammen i Rytterskolen. Alle deltagere medbringer traditionen tro en
ret til det fælles bord.

Vel mødt til stemningsfuld aftengudstjeneste og fælles påskemåltid!
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Menighedsmøde 2018

			
Søndag den 18. marts kl. 10.30 i Rytterskolen
Alle sognets medlemmer af folkekirken inviteres til det årlige møde, hvor
menighedsrådet orienterer om aktiviteter i og omkring kirken. Det er også her,
vi gerne modtager ideer til fremtidige projekter på kirkegården og i kirken.
Dagsorden:
Orientering af formand Inge Burmølle.
Vi arrangerer grupper, hvor vi drøfter fremtidige projekter på kirkegården, i kirken
og vores fælles samvær.
Vi slutter af med en god porre/kartoffelsuppe – øl, vin og vand.
Kom og vær med til en inspirerende og hyggelig formiddag.
Husk der er gudstjeneste kl. 9.30 ved Lise Marie Ranum.

Åsum Menighedsråd

Trafikken i Åsum
Der er siden sidste nummer af Sognebladet sket flere uheld i enderne af Snedkerstræde. De er alle indberettet til politi og kommune.
Ellers regner vi fortsat med, at den plan der blev redegjort for i sidste nummer
bliver gennemført her i løbet af foråret og forsommeren.
Det er i alt fald de meldinger vi får fra Odense Kommune.
På trafikudvalgets vegne
Kai Teilmann
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Tirsdagscafe

					
Tirsdag den 3. april kl. 14.30
Anne Marie Carl-Nielsen f. Brodersen (1863-1945) var en fornem udøver af den
naturalistiske billedhuggerkunst og en af de helt store kvindeskikkelser i det danske kunstmiljø omkring århundredskiftet 1900. Blandt de centrale værker er Rytterstatuen af Christian IX, tre bronzeporte til Ribe Domkirke samt to mindesmærker
over sin mand, komponisten Carl Nielsen, med hvem hun indgik i et gensidigt
inspirerende kunstnerfællesskab.
I lang tid har Anne Marie Carl-Nielsens kunst og person stået i skyggen af hendes verdensberømte ægtemand. Denne eftermiddag dykker museumsinspektør
Ida-Marie Vorre ned i hendes både fascinerende og medrivende historie. Anne Marie Carl-Nielsen var kunstner først, så kvinde, hustru og moder i en tid, da kunsten
gik nye veje. En tid, da kvindens rolle ændrede sig markant i familiens såvel som i
kunstens liv. En tid, hvis mange kulturelle og samfundsmæssige brydninger generelt hun selv tog aktiv del i bl.a. som medstifter af Kvindelige Kunstneres Samfund
i 1916.
Undervejs i fortællingen vil der blive vist eksempler på hendes righoldige værk, og
der bliver også plads til fællessang.

Anne Marie Carl-Nielsen
(1863 - 1945)

Museumsinspektør, Ida Marie Vorre
fortæller om Anne Marie Carl-Nielsen
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Et øjeblik
– En aften med den anerkendte kunstner P. O. Hansen
			
Torsdag den 12. april 2018 kl. 19 i Rytterskolen.
Med udgangspunkt i skitser fra Færøerne og Danmark fortæller den 90-årige
kunstner P. O. Hansen små anekdoter og fortællinger fra sit lange kunstnerliv.
Hans kunstnerlivs base er hans og hustruens hjem her i Aasum, mens han andet
mentale hjem er Færøerne, hvorfra han til stadighed får sin inspiration. Allerede
fra han ankom til Færøerne for allerførste gang i 1966, følte han en dyb forbindelse til stedet, ja en fornemmelse af gensynsglæde, selvom han aldrig havde været
der før.
Nyd en aften i selskab med en af Aasums grand old men, hundrede skitser og en
masse gode fortællinger.
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Koncert i Åsum kirke
			
Søndag d. 15. april 2018 kl. 14.00

Vor Frues kantori fra Svendborg har de sidste år sunget slotskoncerter, indspillet cd,
samt været på turnéer i både Frankrig, Spanien, Italien, Tyskland og senest deltaget ved en stor korfestival på Gran Canaria. Herudover har koret fået tilegnet og
uropført værker af komponister.
Ved en anmeldelse af slotskoncert på Nyborg slot blev der bl.a. sagt følgende
om koret: “Vor Frues Kantori er et fremragende kor – homogeniteten af stemmer
er helt i top, dvs. ingen udisciplinerede ’skrigehalse’. Frasering, intonation samt
rytmisk prægnans er ofte en mangelvare ved mange kor, men absolut ikke ved Vor
Frues Kantori. Endvidere glimrer koret med tydelig tekst”.
Koret ledes af Povl Chr. Balslev, der udover at være organist og klokkenist ved Vor
Frue kirke i Svendborg også er en efterspurgt solist og foredragsholder rundt om
i landet. Herudover har Balslev komponeret orkestermusik samt musik for orgel,
ligesom han har skrevet en del korværker og korarrangementer.
Ved koncerten i Åsum vil koret bl.a. synge musik af komponisterne Rutter, Chilcott,
Gjeilo og Lauridsen, ligesom koncerten indeholder forårssange og salmer i nye
arrangementer af Bo Holten og af korets dirigent Povl Balslev. Og så vil der selvfølgelig også være et par fællessalmer, så publikum kan få lov også at synge med
sammen med koret!
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Folkekirkens nødhjælp i
Aasum og Seden

		
Der er stadig mulighed for at give ’et par timer’ søndag d. 11.marts 2018.
Indsamlingen starter fra kirkekontoret, Mindelundsvej 110 i Seden fra klokken
10-12.
Seden Menighedsråd sørger for pizza, mens vi venter på optællingen.
Bedste bud på årets resultat belønnes med 2 biografbilletter med tilbehør, sponsoreret af :
Åsum Menighedsråd.
Indsamlingen styres af Hjørdis Poulsen, der kan kontaktes på tlf. 2337 3067 eller
hogppoulsen@gmail.com

Vil du vide mere se www.nødhjælp.dk
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Aasum Bylaugs generalforsamling
			
25. januar 2018

Mindeord.
Hans Einer Christensen, Rågelundsgyden 12. Han blev 76 år. Hans kom fra
Vendsyssel og blev grisebonde i Rågelund. De overtog Lenes mor og fars ejendom
Egetofte. Han gik på efterløn for en del år siden og siden folkepension. Hans Einer
kom til bylaugsmøderne.
Frank Jønsson, Lunden 6A. Han blev 47 år. Fraskilt og har 2 børn. Frank led af en
psykisk sygdom. Han dyrkede bodybuilding med stor interesse. Han havde en del
udstyr hjemme. Frank har ikke deltaget i bylaugsmøderne.
Æret være deres minde.
Nicolai Thinggård Jacobsen blev valgt som dirigent.
Udvalgets beretning ved oldermanden.
Vedligeholdelse af arealerne: Samarbejdet med Stadsgartneren er gået uden problemer, og arealerne er efter vor mening passet tilfredsstillende.
Aasumgårds Allé: Alléen står pænt. Der blev fældet et bøgetræ, som jeg oplyste
sidste år. Hans Jørgen Nielsen har bedt om, at de store grene, der hænger ind over
hans græsplæne besigtiges af stadsgartneren, idet en stor gren faldt ned i haven
under et kraftigt blæsevejr. Han har også bedt om, at den store bøg, der står ud til
Aasum Bygade bliver besigtiget. Han mener der er sygdom i træet. Samtidig kan han
ikke se for træet, når han kører ud fra Aasumgaards Allé. Jeg har taget kontakt til
stadsgartneren, der ville se på sagen. De har været ude og se på sagen. Der er ikke
fare for flere nedfaldne grene fra bøgetræerne, der har grene hængende ud over
Hans Jørgen Nielsens have. Det store bøgetræ der står ud til Aasum Bygade har fået
skåret de nederste grene af, så der igen er udsyn, når der køres ud fra Aasumgaards
Allé. De kunne ikke konstatere at træet var sygt. De vil holde øje med det i 2018.
Sprøjtehuset: Vi har endnu ikke foretaget os noget med huset. Jeg har talt med
Hans Jørgen Nielsen om han vil sørge for rydning af beplantning lige op ad huset.
Han har forsøgt, men jorden er fyldt med rødder, så han anbefaler en rendegraver
til formålet. Jeg beder derfor om generalforsamlingens samtykke til at vi lejer en
rendegraver. Selvfølgelig ville det være rart, hvis der er nogen, der kender nogen,
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som vi kan låne en rendegraver af. Hans Jørgen Nielsen vil så sørge for, at der bliver
ryddet omkring pumpehuset. Samtidig vil han sørge for, at kanterne ind til Aasumgaards Allé bliver skrabet af på begge sider, så vandet ikke løber ud på vejen. Jeg vil
samtidig sige Hans Jørgen Nielsen tusind tak for, at han tilbyder sin hjælp til at få
sagen ordnet.
Sidste år gav nogle af jer besked om, at I ville være med i en gruppe, der
vil hjælpe med at shine huset op. Vi giver besked til jer, hvornår gruppen
skal samles i løbet af året. Så vi er sikre på at alle får besked, bedes I
sende en besked til mig på min mailadresse eller en SMS.
Anlæg overfor kirken: Anlægget tager sig pænt ud og det er mit indtryk at naturlegepladsen falder godt ind. Træerne der står ud til Ryttervejen blev beskåret ud til
vejen.
Areal ned til bækken: Igen i år talt med parkforvalter om at beskære skråningen så
kun piletræerne står tilbage. Det er efterfølgende sket.
Bystævnet: Står pænt.
Anlæg Staupudevej/Snedkerstræde/Aasum Bygade: Der er blevet fældet 2 træer.
Som jeg oplyste sidste år, blev man ikke færdig i 2016.
Aasum sogneblad: Tak for et godt blad. Husk at bruge det, for netop på den
måde vedbliver det at være interessant.
Aasum sogns hjemmeside: Jeg har lagt oplysninger om Bylauget ind på hjemmesiden. Kik ind på hjemmesiden og brug den.
Aasum Sogns Beboerforening: Vi har igen lavet en støtteerklæring til Aasum
Sogns Beboerforenings ansøgning – oktober 2017 til Bydelspuljen – projekttitel:
Fornyelse af telte og et mobilt højtaleranlæg – Ansøgt beløb kr.62.500,Poul Poulsen har bedt mig om at slå et slag for, at I meddeler, når der er nye naboer/
solgt et hus, gerne på mail til aasumby@gmail.com
Byen rundt:
Sidste nyt fra Trafikudvalget v/Kai Teilmann - se sidste nummer af Sognebladet (nr 66)
Busdriften Kommer bussen snart? v/beboerforeningens busudvalg Poul & Alex – se
sidste nummer af Sognebladet (nr 66)
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Aasum Idrætsforening.
Multibanen er blevet færdig. Alle beboere i Aasum kan frit benytte banen. Vi har
konstateret, at der er åbnet mulighed for, at børn kan spille brætspil i Rytterskolen
om onsdagen kl. 16.00 til kl. 17.30 i den kommende vinter. Det er samme tid, som
vi har inviteret børn til fodboldspil på Multibanen, så vi håber på, at Aasums børn
på denne måde kan lære hinanden at kende, og at de så har lyst til at mødes om
sommeren på boldbanen.
Debat - afstemning.
Der var en del snak om trafik i Aasum. Vi håber, at lukningen af Snedkerstræde vil
give mindre trafik i byen.
Leje af maskine til at sørge for rydning af beplantning og træstub ved pumpehuset
samt til at skrabe kanterne på Aasumgaards Allé blev vedtaget.
Beretning blev godkendt.
Forelæggelse af regnskab ved oldermanden.
Regnskabet udviser et underskud på 8.271,49 kr.. Formuen udgør 90.057,44 kr.
Regnskabet blev godkendt.
Forslag fra medlemmer og udvalg.
“Smedens Plads ”. Punkt som ønskes drøftet under indkomne forslag på Aasum
Bylaugs generalforsamling 25.01.2018. Se Alex Holds indlæg/forslag i sidste nummer (66) af Sognebladet
Der er givet følgende begrundelser:
1: 200 året for opførslen af Aasum Smedje.
200 året for at samme familie har drevet smedje i byen.
2: Det er enestående at gader og stræder i Aasum så konsekvent er opkaldt efter
gamle håndværk.
Smeden, som er et gammelt håndværk i byen, mangler vi.
Tanken er at inddrage Lokalhistorisk Arkiv, så der ud over et vejskilt også kan udformes en oplysningstavle, hvor den historiske baggrund for smedjen og pladsen bliver
redegjort.
Kan vi stemme for dette forslag? Forslaget blev vedtaget.
Valg af udvalgsmedlemmer.
I år er flg. på valg: Glen Nielsen, Mogens Burmølle. Begge blev genvalgt.		
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Valg af revisorer.
Begge revisorer Nicolai Thinggård Jacobsen og Erling Larsen er afgående. Begge blev
genvalgt.
Eventuelt.
Mogens Burmølle: Ebbe Høj var på besøg hos mig d. 16/1-18. Han klagede over
pasningen af det gamle bystævne. Der hvor bænken og de to snegle af træet fra
Aasumgaards Allé stod. Han tilbød, at han ville købe arealet til en fornuftig pris. Jeg
sagde til ham, at jeg ville tage det med på bestyrelsesmødet d.8.01.2018, men at
han nok ikke skulle forvente, at vi ville sælge arealet. Jeg lovede ham, at tage kontakt til kommunen. Iflg. Ebbe har de kun været på arealet 2 gange i 2017, hvilket
jeg stillede mig uforstående overfor. Han sagde også, at for år tilbage havde han
også tilbudt at købe arealet, hvilket også Hans Jørgen Nielsen havde udtrykt ønske
om. Det var blevet afslået dengang. Vi besluttede i bestyrelsen, at vi ikke ville sælge
arealet.

Jf. vedtægternes §10 må bylaugets ejendom ikke bortsælges uden en Generalforsamlings Afgjørelse, ved almindelig Stemmeflerhed giver sit Samtykke dertil.
Aftenen afsluttedes med sædvanlige gule ærter og hyggeligt samvær.

Foto: Ken Lyndrup ©
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Ryttervejen 19 Åsum
5240 Odense NØ
Tlf.: 6614 4006
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Din lokale
Malermester
Carsten Larsen
Snedkerstræde 5
Åsum
22616222
’’Er det Larsen der
maler, får du ingen
kvaler’’.
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fredag		

Arkiv og Bogbytter åbent
Gudstjeneste
Folkekirkens Nødhjælp Indsamling
Generalforsamling
Aasum Idrætsforening
Generalforsamling, Beboerforeningen
Gudstjeneste
Menighedsmøde
Gudstjeneste
Aftengudstjeneste og fællesspisning
Ingen gudstjeneste

APRIL

d. 1.
søndag
11.00			Gudstjeneste
d. 2.
mandag		 Ingen gudstjeneste
d. 3.
tirsdag
14.30 Tirsdagscafé		
d. 5.
torsdag
16-18 Arkiv og Bogbytter åbent
d. 8.
søndag
11.00 Gudstjeneste, ekstra musik
d. 12.
torsdag
19.00 Sogneaften: P.O. Hansen
d. 15.
søndag
14.00 Forårskoncert
d. 22.
søndag
9.30 Gudstjeneste
			
14.00 Affaldsindsamling
d. 25.
onsdag
17.00 Forårsrengøring:
				 legeplads, petanquebane
d. 27.
fredag
10.00 Gudstjeneste
d. 29.
søndag		 Ingen gudstjeneste
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MAJ

d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.

2.
3.
6.
10.
13.
16.
20.
21.
27.

onsdag
13.15
torsdag
16-18
søndag		
torsdag
11.00
søndag
9.30
onsdag
17.00
søndag
11.00
mandag		
søndag
11.00

UDFLUGT
Arkiv og Bogbytter åbent
Ingen gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Kanosøsætning
Gudstjeneste
Ingen gudstjeneste
Gudstjeneste, ekstra musik

søndag
9.00
torsdag
16-18
søndag		

Gudstjeneste
Arkiv og Bogbytter åbent
Ingen gudstjeneste

JUNI

d. 3.
d. 7.
d. 10.

Alle arrangementer er omtalt andetsteds i bladet.
Om idrætsforeningen: se side 28-29
Arkiv og Bogbytter har åbent hver onsdag 10-12.
Se i øvrigt på hjemmesiderne www.aasumsogn.dk og www.aasumby.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

Denne annonceplads
kan blive din

Bedemanden nær dig
BullerupBegravelsesforretning.dk

66 10 85 90
Vinthers Eftf.
Østerbæksvej 72 · 5230 Odense M
Mølleløkken 55 · 5300 Kerteminde
Fjordvej 83 · 5330 Munkebo

Lene Yde

Sygeplejerske og
Exam. Bedemand

21
22

John Yde

Exam. Bedemand
- tidl. Politimand

Virksomheds/Flytning

17
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Generalforsamling 			
Onsdag den 14. marts 2018, kl. 19.30

Åsum Sogns Beboerforening

I Idrætsforeningens klubhus, Ryttervejen 21
Mød op og deltag i debatten om beboerforeningens arbejde.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning aflægges
Revideret regnskab for 2017 fremlægges til godkendelse, herunder
regnskab for Sognebladet og Lokalhistorisk Arkiv
Fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen (tirsdag d. 6.03.18.)
Valg af bestyrelse 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter, 2 revisorer og
2 revisorsuppleanter
Evt.

Efter generalforsamlingen serveres et mindre traktement.
Mvh Bestyrelsen
Alle indkomne forslag offentliggøres løbende på vores hjemmeside
www.aasumby.dk
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Åsum Affaldsindsamling
			
22. april 2018

Vi samler ind... Ikke penge, men affald i naturen.
Beboerforeningen har igen år meldt sig til Danmarks Naturforenings forening
årlige indsamling af affald i naturen.
Sidste år gik det rigtig godt på landsplan, og med 160.000 deltagere over hele
landet fik Danmark samlet 155.000 kilo affald - blandt andet 107.000 dåser.
Vi i Åsum gjorde også en rigtig god indsats, men vi har behov for din hjælp i år
igen.
MØD OP PÅ RYTTERSKOLEN
Søndag d. 22. april kl. 14.00
Tag hele familien med og få nogle hyggelige og meningsfulde timer
hvor i samtidigt er med til at gøre vores by renere.
(medbring gerne en gul refleksvest)
Efter indsamlingen er der kaffe/kage, samt øl og vand
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Forårsrengøring/vedligehold af
legeplads og petanquebane
			
Onsdag d. 25. april kl. 17.00

Vi glæder os til at du/I kommer og vil være med til at bevare de gode aktiviteter vi
har i vores sogn!
I år skal legepladsen olieres med Gori, medbring derfor gerne pensler, skuffejern/rive
m.m.
Efter endt arbejde gir beboerforeningen pølser med kartoffelsalat, samt en øl eller
sodavand.
Måske tager vi også et spil petanque.
Med venlig hilsen
Åsum Sogns Beboerforening
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Udflugt til Ernsts Samlinger i Assens
			
Onsdag d. 2. maj 2018 kl. 13.15

Udstillingen Ernsts Samlinger er en smuk og varieret samling af sølv, porcelæn,
kunst, og antikviteter. Det, der gør samlingerne til en helt særlig oplevelse, er, at
de formidles i et autentisk lejlighedsmiljø, som Frederik Ernst lod det indrette fra
1930’erne og frem til sin død. Herved bidrager samlingen til at give et sjældent
indblik i en original personligheds private hjem i Assens.
Vi inddeles i grupper, så vi har en omviser pr. 10 personer. Rundvisningen
tager ca. 1,5 time. Efter rundvisningen er der kaffe og kage.
Mødested Rytterskolen – hvorfra vi kører kl. 13.15 i bus.
Kører du selv, er mødetid ved museet, Østergade 57, Assens kl. 14.15.
Tilmelding til Inge Burmølle, senest d. 20.4.2018, tlf. 30660651 –
mail: burmoellem@gmail.com
Museet gør opmærksom på: Der er meget vanskelige adgangsforhold for gangbesværede, da der er trapper op til udstillingen. Det er ikke muligt at medbringe
rollator i udstillingen. Det er dog muligt at låne en klapstol, så man kan sidde ned
undervejs.
Vi håber du har lyst til at deltage på denne tur, der er gratis.
Åsum Menighedsråd
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Kanosøsætning
Onsdag d. 16. maj kl. 17.00 ved Rytterskolen.
Vi henter Gurli og Nønne og går samlet til kanopladsen.
Efter søsætning og mulighed for en tur på åen giver beboerforeningen grill pølser
m. brød. Drikkevarer kan købes.
MØD OP TIL EN HYGGELIG FAMILIEDAG
i Åsums skønne natur.
Med venlig hilsen
Åsum Sogns Beboerforening
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Ny skoleleder på Seden Skole
			

Den 1. oktober fik Seden Skole ny skoleleder, Marianne Bernstorff Justesen, og med hende
følger der forandringer – men også en insisterende fastholdelse af alt det gode på Seden
Skole og et stort ønske om, at skolen bliver et aktivt tilvalg for ALLE områdets elever.
Omar Ibrahim fra 9. klasse har lavet et interview med Marianne, hvor hun fortæller om sin
start på Seden Skole.

Hvor gammel er du?
M: Jeg er 51 år.
Har du børn?
M: Jeg har tre børn.
Hvordan er det at være på Seden Skole?
M: Jeg er både glad og taknemmelig for at have fået et af de vigtigste jobs overhovedet.
Du har været på H. C. Andersenskolen i mange år, hvad er forskellen?
M: Hmm – jeg har det samme mål som på H.C.A. Skolen. Nemlig at alle børn skal trives og
udvikle sig både fagligt og socialt.
Hvordan går det?
M: Ha, ha – Jeg kan jo ikke gøre det alene. Opgaven skal løses sammen med elever, forældre og de ansatte.
Hjælper medarbejderne?
M: Jeg skal ikke tromle noget igennem. Vi skal se, hvad der fungerer og bevare de rigtige
ting. Der skal være en ydmyghed i forhold til at lytte til input fra ansatte og forældre/elever.
Det er heldigvis stor opbakning fra forældrene og ansatte, som har samme mål for skolen
som mig. Vi har et stærkt ledelsesteam. Det er godt.
Hvad er det bedste?
M: Det er fantastisk at parkere bilen om morgenen og se de mindste på vej til morgen-SFO.
Det er jo dem, vi er her for – det er børnene, det hele handler om. Det gør mig glad.
Fortsættes....
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Hvad er det sværeste – dårligste?
M: Der selvfølgelig dage, hvor man kan drømme sig væk på en solstrand, men hvem gør
ikke det. Det handler ikke om skolen, nok mere om årstiden ha ha.
Hvad vil du gerne ændre?
M: Der er nogle historier og fortællinger, myter om Seden Skole, der simpelthen ikke er
rigtige. Så jeg vil gerne fortælle den rigtige historie og udbrede de positive historier. Vise alt
det, vi gør og kan – også i hverdagen, ikke bare på mærkedagene. Der sker noget godt hver
dag for vores elever.
Når du kendte myterne, hvorfor tog du så jobbet?
M: Der er ingen tvivl om, at skolen gjorde et fantastisk indtryk. Da jeg kom her første gang,
så fik jeg lyst til at udvikle og understøtte den gode historie. Jeg synes, at Seden Skole bør
være lokalområdets foretrukne skole. Det vil jeg gerne arbejde for. Lokalområdet har brug
for en lokal skole, for ellers dør lokalområdet. Vi har lige haft et stort forældrearrangement,
hvor forældrene kom med deres bud på, hvordan vi gør en god skole endnu bedre.
Hvad var du, før du blev leder?
M: Jeg er uddannet lærer og har en diplomuddannelse i organisation og ledelse. Både som
lærer og leder har jeg altid været meget optaget af pædagogisk udvikling.
Noget der mangler?
M: Vi er ansat for at gøre en forskel for eleverne. Folkeskolen er den vigtigste institution i
Danmark. Den skal prioriteres af både forældre og politikere.

Skoleleder Marianne Bernstorff Justesen (i midten), Peter Melchior Hougaard er souschef
og Eva Strægaard Runge er afdelingsleder
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Aasum/Åsum?

			
Sidste sommer spurgte Aase ”Smed”, en af byens ældre damer mig:
” Du …. Alex… dig, der blander dig i så meget, det må være en let sag for dig en gang
for alle at få det skrækkelige ’å’ helt væk fra vores dejlige bynavn? ”
” Men … tak for din tiltro til min evner… jeg tror desværre ikke, det er helt så let, som
det lyder. ”
Nu er jeg ikke historiker, i bedste fald kan jeg på en god dag kalde mig lommefilosof! Og
måske vil den titel på et så prekært spørgsmål ikke være et dårligt udgangspunkt?
Jeg var selv med for 17 år siden, da vores blad skulle navngives: Aasum Sogneblad! Der
var måske lidt snak om ordet Sogn var for ’støvet’, men da ingen i gruppen var historieforskrækket, blev det hurtigt vedtaget. At der skulle to a’er i Aasum var ikke til diskussion.
Jeg er sikker på, alle i gruppen fandt det så naturligt, at et historisk by/sogn som vores
naturligvis ikke måtte fornægte sin fortids stavemåde.
Da jeg så nogle år senere var med til at lave bogen ”Mit Åsum”, fik piben en lidt anden
lyd. Pludselig var der helt unge akademisk inspirerede kræfter med i gruppen. For dem var
korrekt dansk en hjertesag; de stod uforstående over for det spørgsmål. De to a’er, vi talte
om, var for længst erstattet af et ’å’, så det kan aldrig være korrekt dansk! Jeg er sikker
på, at de med et tryk på musen hurtig ville kunne finde den lovvedtægt, der dokumenterede vi oldinges manglende forståelse for moderne dansk.
Jeg har for længst lært, at man aldrig må slukke den glød, der er i aktive dynamiske unge.
Så bogen fik titlen ”Mit Åsum”. Og de unge gjorde en kæmpe indsats og var en væsentlig forudsætning for, at bogen opnåede den fine høje kvalitet.
I 2017 fik vi som bekendt en helt ny bladredaktion. Per Lind-Thomsen ville efter tro tjeneste gerne trække sig. Om det er det akademiske islæt i gruppen skal stå usagt, men fakta
er, at bladets navn i dag staves med ’å’! På vores årlige møde i bladgruppen her i januar,
havde vi det kort oppe at vende. Det var ikke et korstog mod dobbelt ’a’, redaktionen
havde igangsat, men snarere en forståelse for korrekt dansk. Det faldt redaktionen som
det naturligste i verden at stave Åsum med ’å’.
Men Aasum har jo heller ikke altid været stavet med dobbelt ’a’.
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Jeg læste en interessant artikel med et gammelt herredskort over Fyun i Weekendavisen.
Af artiklen fremgik det, at man lige netop her på Fyn kunne bevise at herredsopdelingen
er fra omkring år 600 og ikke – som man tidligere har ment: 1085 – som skrevet står i
Kong Knud den Helliges gavebrev.
Men det gamle herredskort viser, at Aasum den gang blev stavet Asum. Som det fremgår,
var Asum med sin herredskirke og sine 11 sogne en central del af Fyn.
Vi kan derfor konkludere, at omkring år 600 var Aasum stavet med et ’a’.
Og som sagt er jeg ikke historiker, så det må stå hen i det uvisse, hvornår man fik det
ekstra ’a’ proppet ind?
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”Smedens Plads”
Man skal huske ikke at give folk for mange valgmuligheder!
Det kan hurtigt afstedkomme en voldsom diskussion og en risiko for at man mister
fokus!
I oplægget til opkaldelsen af en plads ved den gamle smedie i Aasum var navnene
Smedjens Plads og Smedens Plads nævnt i flæng.
Når det så samtidig udtales af en fynbo, hvor sproget gør det svært at høre forskellen på de to ord, var banen kridtet op til en god diskussion!
Heldigvis var det besindige folk der var bænket til bylaugsmødet i år!
Så meget hurtigt kom alle ned på jorden igen, og vi fik konstateret et udbredt
ønske om at oprette en ”SMEDENS PLADS” med beliggenhed ved bænken foran
Aasum Smedje.
Få dage efter kunne ideen sendes videre til byens ”Lokalhistorisk Arkiv”, som har
lovet at være behjælpelig med at finde den rigtige vej frem til målet.
Så til almen orientering skulle sagen være i de bedste hænder!

Pladsgruppen
Foto: Ken Lyndrup ©
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En købmandsforretning i Aasum i
1920’erne og 1930’erne (1)
Hans Erik Dybkjær

For hundrede år siden var der flere købmandsforretninger i Åsum. I dag er der
ingen. Vi køber ind i Brugsen, Rosengårdscentret eller Bilka, men før i tiden var
den lokale købmandsforretning i bogstaveligste forstand en blandet landhandel.
Den store forskel på dengang og nu giver Hans Erik Dybkjær (f. 1924) et levende
og detaljeret indtryk af i sine erindringer om, hvordan hans fars købmandsbutik
(Staupudevej 8) så ud i 1930’erne. Hans Erik overtog og drev butikken 1952-1969.
Det følgende er første uddrag af Hans Eriks erindringer, som bygger på Hans Eriks
søn, Carsten Dybkjærs, interview fra 1999.
Købmandsforretningen med tilhørende bolig har min far, Hans Kristian Hansen,
selv bygget. Efter først at have arbejdet i landbruget og været to gange på højskole, Høng og Vallekilde, kom han i lære hos murermester Jakob Fischer, Aasum, og
arbejdede som murersvend i flere år. Han blev gift med Karen Rasmussen Dybkjær
fra Thisted d. 25. januar 1914, og købmandsforretningen startede 22. september 1914. Far fik hjælp af arbejdskammerater til at bygge huset, tømrerarbejde
undtaget. Det er første klasses materialer, håndstrøgne røde murersten, tyske
sortglasserede tagsten. I 1914 var der ikke elektrisk lys, men det blev forberedt
med enkelte rør hist og her. Først i 1917-18 fik ejendommen elektrisk lys. I den
mellemliggende tid blev der anvendt petroleumslamper, både i forretning og privat.
Opvarmning var komfur i køkken, kakkelovn i stuer samt petroleum i forretning.
Senere kom der centralvarme i hele huset omkring 1932.
Det var en usikker tid at starte forretning i. Min far var ikke ene om det. I Væverstræde startede Holger Barløse også købmandsforretning, ikke så længe før min
far. Det var lidt voveligt med to forretninger så tæt på hinanden i Aasum. Det var
kun midlertidig Holger Barløse havde forretning i Væverstræde. Senere byggede
han ny forretning, i 1927-28, ikke så langt fra den gamle [i dag: rengøringsfirmaet
Dias, Staupudevej 4].
Havde det været usikkert før, blev det da rigtigt, da første verdenskrig udbrød
august 1914. Det var ikke så spændende for en nystartet forretning. Min mor og
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far havde jo ikke stor erfaring i at drive forretning. Krigsårene 1914-18 var drøje at
komme igennem; varemangel i forretningen og rationeringer m.m. var ikke spændende for en nystartet forretning. Desuden var der kommet 3 børn til: Ellen 1915,
Jenny 1916, Aage 1918, så der var nogle munde at mætte. Min mor og far var
flittige og sparsommelige, så de klarede sig igennem de besværlige år med mange
afsavn, men det kunne jo ikke være andet, der var mange familier, der havde det
på samme måde. Som tiden gik voksede familien. Der kom 3 sønner til: Aksel
1921, Ejner 1922, Hans Erik 1924. Så nu var det en rigtig stor familie.
Købmandsbutikkens indretning
Butikken var ca. fra starten 20 m2 stor. Belysningen i forretningen var petroleumslamper, der senere blev udskiftet – da der kom el – med 3 store runde, hvide
matterede lampekupler. Inventaret bestod af en ca. 3-4 m lang disk med skuffer
til forskellige varer f.eks. mel, sukker, gryn, mørk puddersukker, lys farin, kartoffelmel, flormelis, hugget sukker, krystalsukker m.m. Inventaret var egetræsmalet fyr,
lavet af snedkermester Martin Andersen, Aasum. På disken stod forskellige ting, så
som vægt, kasseapparat, glasdisk, en høj rund opsats af glas med låg til konfekt,
en mindre firkantet glasmontre til slik samt flere mindre bolcheglas. For enden af
disken var der en indretning til tre forskellige størrelser papir i ruller, kaldet øko-

Købmandsbutikken fra o. 1914. F.v. Hans Eriks mor Karen Hansen,
hendes søster Ingeborg, og hans far Kristian Hansen.
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nomiruller. Der gik en mindre disk på tværs, hvor der var ting udstillet. Det kunne
være forskellige manufakturvarer, sytråd, sysilke, hvid elastik i metermål, grå elastik
til strømpebånd, hårnet til damer, damestrømper, (maco) uldne sokker til herre,
uldgarn grå og sort til hjemmestrikkede sokker.
På den modsatte side af den store disk mod vest var der en skrivepult. Ved siden
af i vinduet stod kaffemøllen. På bagvæggen ind mod stuen til privaten var der
placeret et skabsarrangement med en underdel med skydedøre af træ og en
overdel med skydedøre af glas. For neden var der mange forskellige varer, så som
elektriske pærer, sikringer, lampeglas, væger til petroleumslamper, rensenåle til
primusapparater. For oven var der diverse fajancevarer, kopper, glas, skåle samt
meget andet. På venstre side af døren ind til stuen fandtes yderlig en underdel
med skuffer til krydderier, kanel, peber, kardemomme, nelliker, allehånde samt
bagepulver og blandede krydderier til syltning. En del af skufferne blev anvendt til
svesker, rosiner, blandet frugt, husblas, buddingpulver m.m. Overdelen var til tobak,
cigaretter, cigarer, cerutter. Der var mange forskellige mærker. Der var også dåser
og glas bl.a. kakao, vaniljesukker, hjortetaksalt, vaniljestænger m.m. Øverst oppe
en hylde til vin og spiritus.
På den bagerste hylde ind mod lageret var der en underdel med skuffer og overdel
med hylder. I skufferne var der for eksempel skråtobak og snus, der var en stor
artikel i flere år. Ligeledes var der forskellige papirartikler så som blyanter, grifler,
kongepenne. Det var almindeligt at skrive med pen i skolen. Der var også forskellige telegrammer og postkort og meget andet. På hylderne var der fortrinsvis
manufaktur, metervarer, f.eks. til lagen, dynebetræk, forklædestof m.m. Under loftet
hang blåemaljerede ting: kaffekander, gryder, dørslag, tragte, skeer m.m.
Lige indenfor butiksdøren var der udstillet forskellige haveredskaber, spader, skovle,
river, reb, kotøjr og sivsko, forskellige koste m.m. Indenfor til venstre for vinduet
ned mod vejkrydset stod et udstillingsskab til forskellige ting – det kunne være
fajance – senere blev det også brugt til ost.
Der var to vinduer i forretningen et mod vest og et mod nord. Mod vest stod
kaffemøllen i mange år. Da vi fik en ny kaffemølle, blev vinduet brugt til udstilling.
Vinduet mod nord blev i mange år pyntet af en dekoratør fra Persil. Jeg husker
tydeligt for mange år tilbage, da Persil havde en flyvemaskine til at lave reklame.
Den kredsede rundt og tegnede navnet Persil, der stod meget længe på himlen.
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Den nordvendte gavl med kaffemølle og Persil-reklame.

Åsum Idrætsforening



Generalforsamling
Aasum Idrætsforening afholder ordinær generalforsamling
Mandag d. 12. marts 2018 kl. 19.00 i klubhuset, Ryttervejen 21.


Dagsorden
iflg. lovene.


Vel
mødt
Bestyrelsen



Fodboldturnering og træning er ved at blive klar til den nye sæson 2018.
Der
er aftalt træningskampe med forskellige hold, desværre kan der ikke spilles på
banerne
i Aasum, Odense Kommune har lukket græsbanerne, men der kan spilles

fodbold
på multibanen med små hold og afvikles en lille turnering. Der kan altid

løbetrænes
!

Der er træning for seniorer tirsdag og torsdag kl. 18.00 under ledelse af Zaki og

Liban.
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Førsteholdet spiller i serie 2 og andenholdet i serie 3.
Nye medlemmer er meget velkomne i klubben og Preben kan kontaktes for yderligere oplysninger på tlf. 20117338.
Den første turneringskamp for serie 2 er Langfredag d. 30.3.2018 på udebane ved
FIUK.
Når forårets program er tilrettelagt kan det ses på Aasums hjemmeside www.
aasumby.dk
Superveteranholdet for spillere fra 47 år og opefter mangler tilgang af nye spillere.
Vi vil helst tilmelde et 11 mands hold, men kan blive nødt til at spille 7- mands
kampe hvis vi ikke får tilgang af nye spillere.
Alle der har lyst til at spille fodbold i Aasum bedes henvende sig, så ser vi på hvilke
hold vi har mulighed for at tilmelde.
Ring til Preben 20117338.
Fodbold for børn og unge, drenge og piger.
Vores multibane er klar til leg og spil.
Vi håber mange vil melde sig så vi kan danne hold for forskellige aldersgrupper.
Vi håber på hjælp fra forældre, så vi kan få fat i børn og unge fra Aasum og omegn
fra 4 år og opefter. Vi starter på sportspladsen onsdag d. 4. april kl. 16.00 til 17.30
og fremover hver onsdag samme tid.
Yoga
Der har vist sig interesse for yoga for mænd, evt. på blandet hold, i næste sæson.
Lad os vide om der er ønsker om det, ring til Henny 29207623.
Gymnastikken forsætter naturligvis også i den nye sæson.
Vel mødt til alle
Vi ønsker en god sæson.

Preben Schack
Formand.
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Adresseliste for Åsum Sogn
Kirkekontoret
Sognepræst, kirkebogsfører,
Ellen Rasmussen
vielses– og begravelsesmyndighed
Mindelundsvej 110, 5240 Od. NØ
N. H. Ellekilde
Tlf. 6610 9447
Mindelundsvej 45, 5240 Od. NØ
ELR@km.dk		
Tlf. 6610 9343
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. 5134 5541
Lise Marie Ranum
(ikke mandag)
Træffes i sognehuset
aasumgraveren@gmail.com
Mindelundsvej 110 efter aftale
		
Tlf. 2916 6013
Regnskabsfører: Ingrid Olesen
LMR@km.dk
Hyldegårdsvej 23, 5240 Od. NØ
Ingrid43@jubii.dk
Menighedsrådsformand:
		
Inge Burmølle
Organist: Hans Brehm
Staupudevej 10, 5240 Odense NØ
Egholmen 7, 5240 Od. NØ
Tlf. 3066 0651
Tlf. 2049 8532
burmoellem@gmail.com
HansBrehm42@gmail.com			
Beboerforeningens hjemmeside
www.aasumby.dk

Åsum Sogns hjemmeside
www.aasumsogn.dk

Idrætsforeningen
Formand: Preben Schack
PrebenSchack@privat.dk
Ryttervejen 14, 5240 Od. NØ
Tlf. 6610 2423 , 2011 7338
Klubhuset tlf. 6610 5522

Beboerforeningen
Formand
Alex Hold
Åsum Bygade 4, 5240 Odense NØ
AlexHold@live.dk
Tlf. 2222 2282

Åsum Sogns
Lokalhistoriske Arkiv
Poul Poulsen		
Gartnervænget 17, Åsum
Tlf. 2174 6064
hogppoulsen@gmail.com

Bylauget
Oldermand
Mogens Burmølle
Staupudevej 10, Åsum
Tlf. 2136 6589
Burmoelle@mail.tele.dk
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Juletræet tændes

Fastelavn
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