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Præstens ord
Det har været et specielt efterår for graverne i år. For nok har Leif, Anette og
Signe haft travlt med at lægge gran på og pynte fint op til jul på kirkegårdene.
Det særlige i år er, at de har arbejdet i solskinsvejr og af og til måske ligefrem
har haft brug for solbriller. Så har man prøvet det med! Gad vide hvornår
kulden for alvor kommer? Måske det sene løvfald i stedet har generet gravdækningen på kirkegårdene en smule? Nå, Leif, Anette og Signe kan jo ikke få
det hele!
Det ændrer ikke på, at vi begynder at rykke indendørs samtidig med, at naturen omkring os dør langsomt, og det bliver mørkere. Hvis ikke det var for julen,
kan vinteren for nogle synes streng at komme igennem. For andre kan selve
julens dage, især hvis vi er mærket af skuffelser, tab og savn være en hård
tid at komme igennem. Livet er ikke nemt! For der kan jo også gå så meget
jule-hype i den, at det næsten bliver for meget: når julen tømmes for indhold
og fejludvikler sig til et præstations- og gaveræs, eller hvis julen helt aflyses i
misforstået hensyn til en intolerant religion.
Sidste år besøgte jeg et større julemarked på et gartneri udenfor Odense. Jeg
var begyndt at komme i julestemning, og nu skulle der købes lidt ind til pyntning af mit forholdsvis nye hjem på Sdr. Boulevard. Der var alt, hvad hjertet
kunne begære – ja det bugnede med julepynt, gran, planter, lyskæder og juledekorationer af enhver art med nisser, trolde, runde kugler, kogler og kæder
af enhver slags. Men ikke én eneste ting refererede til, hvorfor vi overhovedet
fejrer jul. Ikke en gang en julekrybbe eller blot en enkelt lille engel var til at få
øje på. Er det ikke for slapt?
Røde Kors holdt for nogle år siden helt op med at pynte op til jul i deres
genbrugsbutikker, fordi de mente, at det ville støde andre religioner, og der er
supermarkeder, der helt bevidst undlader at pynte op med julepynt, der fortæller noget om Jesu fødsel. Prøv selv at lægge mærke til det.
Hvordan fejrer du julen? Med eller uden kristen symbolik? Med eller uden dybde
og indhold? Synger du kun ”På loftet sidder nissen med sin julegrød”? Inviterer
du Jesus med til festen, eller må han pænt blive udenfor? Dækker du festbordet,
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fordi Gud blev menneske? For så bliver juleaften til mere end dem, vi biologisk
er i familie med. Den nye familie omkring barnet i krybben inviterer os til at
udvide blodets bånd. Blodets familie bliver til ordets familie.
Vi er en del af en ny familie, som består af menneskelig varme og ømhed – en
familie på Guds ord.

Glædelig jul

Helle Frimann Hansen

Siden sidst i Åsum
Døbte
26. august 2018
7. oktober 2018

Vigga Løvenholdt Jensen
Maggie-Melia Simmelkær Fosu

Viede, kirkeligt velsignede
8. september 2018

Ruby Pedersen og Søren Borch

Døde, begravede, bisatte
18. august 2018
9. oktober 2018

Liv Kari Guldmann
Ena Bente Hansen
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Gudstjenester
DECEMBER		

SEDEN

Søndag 9.
2.s. i advent
kL. 9.30 HFHA
Søndag 16. 3.s.i advent
Ingen
			
Søndag 23. 4.s.i advent
Ingen
Mandag 24. Juleaften Hvenekilden kl. 11.00 HFHA
Juleaften
kl. 13.00 HFHA
			
		
Kl. 14.15 HFHA
		
Kl. 15.30 ULCH
Tirsdag 25.
Juledag
kl. 9.30 ULCH
Onsdag 26. 2. juledag
kl. 11.00 ULCH
Søndag 30. Julesøndag
kl. 9.30 HFHA

ÅSUM
kl. 11.00 HFHA
kl. 14.00 HFHA
Fælles julekoncert
Ingen
Kl. 14.00 ULCH
kl. 11.00 ULCH
Ingen
kl. 11.00 HFHA

JANUAR
Tirsdag 1.
Nytårsdag
kl. 11.00HFHA
Søndag 6.
Helligtrekongers søndag kl. 9.30 HFHA
			
Søndag 13. 1.s.e.h. 3 k.
kl. 11.00 ULCH
Søndag 20. 2.s.e.h. 3 k.
kl. 9.30 HFHA
Søndag 27. 3.s.e.h. 3 k.
kl. 11.00 HFHA
		
Med ekstra musik

kl. 14.00 HFHA
kl. 11.00 HFHA
Med ekstra musik
kl. 9.30 ULCH
kl. 11.00 HFHA
kl. 9.30 HFHA

FEBRUAR
Søndag 3.
4.s.e.h.3 k.
kl. 9.30 ULCH
Søndag 10. Sidste s.e.h. 3 k.
kl. 11.00 ULCH
Søndag 17. Septuagesima
kl. 9.30 HFHA
			
Søndag 24. Seksagesima
kl. 11.00 HFHA

kl. 11.00 ULCH
kl. 9.30 ULCH
kl. 11.00 HFHA
Med ekstra musik
kl. 9.30 HFHA

MARTS
Søndag 3.
Fastelavn
kl. 9.30 HFHA
			
Søndag 10. 1.s.i fasten
kl. 11.00 HFHA
		
Med ekstra musik
HFHA Helle Frimann Hansen

kl. 14.00 HFHA
Med ekstra musik
kl. 9.30 HFHA

ULCH Ulla Charlotte Hansen
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Nye ansigter på prædikestolen
Fungerende sognepræst, kirkebogsfører, begravelsesog vielsesmyndighed Helle Frimann Hansen
Lad mig præsentere mig; Jeg er født og opvokset på Møn, men er kandidat fra
Århus Universitet og blev først i en alder af 43 år cand.theol. Jeg har været præst
på Sydlangeland i en årrække, indtil strukturændringer påvirkede mit arbejdsliv og
min arbejdsglæde således, at jeg til sidst blev nødt til at gøre noget ved det. Da min
mand gik på pension som efterskolelærer fra Humble Musikefterskole, opsagde jeg
derfor min stilling for at prøve lykken som vikar i Fyns Stift. Men først drog jeg 3
måneder til Libanon, inden jeg rykkede teltpælene op og flyttede til Odense, og nu
er jeg så landet her hos jer i Seden-Åsum. Jeg er ked af at måtte sige det, men jeg
havde aldrig før hørt om dette dejlige sted Seden-Åsum, før provsten spurgte mig,
om jeg var villig til at påtage mig vikariatet. Fejlen er helt sikkert på min side, da
jeg stort set aldrig rigtig har beskæftiget mig med Fyn, indtil jeg blev vikar i stiftet
for to år siden. Men jeg synes da, at jeg er kommet efter det, og fået indhentet
noget af det forsømte i og med, at jeg har vikarieret i Skårup, Assens, Horne, Dalum
og nu her hos jer. Og i stedet for at bruge Fyn som blot et middel til at komme fra
Langeland til Jylland eller Sjælland, har jeg været nødt til at stoppe op og dvæle lidt
ved Skårupøre, Horneland, Faaborg, Svanninge bakker og – all right – jeg overgiver
mig! Her er jo ganske skønt og kønt på Fyn. Og jeg må også ærligt indrømme, at
fynboerne er meget gode til at få en til at føle sig godt tilpas – ikke mindst her i Seden-Åsum, hvor jeg er blevet taget rigtig godt imod. Jeg glæder mig til at fortsætte
det gode samarbejde, som allerede har været i fuld gang siden d. 18. september.

Helle Frimann Hansen
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Nye ansigter på prædikestolen
Sognepræstvikar for Lise Ranum, der p.t. har orlov
Ulla Charlotte Hansen

Ulla Charlotte Hansen
Det er snart jul, og som præstevikar i Seden og Aasum sogne glæder jeg
mig til at møde menighederne i et område af Odense, hvor jeg for år tilbage
færdedes hjemmevant. Dengang boede jeg på Kildegårdsvej og arbejdede på
Arbejdsformidlingen i Odense, senere flyttede min mand og jeg på landet, jeg
læste teologi og blev ordineret i 2011. Siden har jeg været præstevikar i en
lang række fynske sogne, og det har været både udfordrende og givende.

Vi ses!
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Ny graver
Den 1. oktober 2018 startede en ny graver ved Åsum Kirke. Hun hedder
Signe Håkansson, er 36 år og bor i Svendborg. Signe bor sammen med Kim,
og sammen har de Alma 10 år, Karlo 9 år og Gorm på 1 år.
Signe har i 4 år været gravermedhjælper og kirketjener ved Ollerup Kirke og
kirkegård. Signe har oprindeligt en bachelor i Forhistorisk Arkæologi.
I sin fritid er Signe aktiv med plads til løb, yoga, børn og sejlads i smakkejolle.

Vi ser frem til et godt samarbejde med Signe.
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Nyt fra Menighedsrådet
Farvel og tak til sognepræst Nils Holger Ellekilde.
D. 16. oktober 2018 sagde vi endegyldigt farvel til vores engagerede og fagligt
dygtige præst Nils Holger Ellekilde.
Nils Holger Ellekilde har gennem 35 år haft udsigt fra Seden præstegård til Seden
Kirke. Når der er afholdt kirkelige handlinger i Åsum, har Nils Holger Ellekilde
startet bilen og er kommet til Åsum Kirke.
Vi i Åsum har med glæde haft en præst, som stort set har kendt alle i sognet og
foretaget bryllup, dåb, konfirmation,
begravelse og bisættelse ofte i flere
generationer.
Vi har nydt godt af en præst, som
har deltaget i mange af sognets aktiviteter, ofte med hustruen Annette
ved sin side.
Nu er Nils Holger Ellekilde faldet for
aldersgrænsen og kan se frem til
mange gode år som pensionist.
Vi ønsker Annette og
Nils Holger Ellekilde alt godt i
fremtiden og takker for samarbejdet.
Åsum Menighedsråd.
Formand Inge Burmølle
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Tak for gaver og deltagelse

					
Hermed vil jeg gerne sige tak for den flotte afskedsdag den 16. september. Der var
mange i kirke og ved receptionen. Det blev en betydningsfuld, glædelig men også
meget vemodig dag for mig og min familie.
Det ville være en næste uoverkommelig opgave at lede adresserne op på alle jer,
som havde en gave med ved receptionen, så derfor vil jeg her sige tak til jer alle
sammen. Tak for gaverne, tak fordi I kom, og tak for 35 gode år for mig og min
familie her i sognet.

Nils Holger Ellekilde, pastor emeritus
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Julekoncert i Åsum kirke

					
Søndag d. 16. december kl. 14

Odense Motetkor har besøgt os før, og det var en dejlig oplevelse.
Så vi glæder os til igen i år at byde dem velkommen i vores kirke.
					
Til årets julekoncert får vi besøg af Odense Motetkor.
De vil hjælpe os alle med at komme i den rigtige julestemning med et repertoire,
der spænder bredt. Vi vil komme til at høre både nyt og gammelt, og kendt og
ukendt, men alt sammen med fokus på den tilstundende højtid. Blandt andet vil vi
komme til at møde den engelske komponist John Rutter.
Odense Motetkor er et af byens gamle kor, idet det har eksisteret siden 1932. I
dag ledes koret af Christian Dyrst, og til koncerten her hos os medvirker desuden
pianisten Berit Juul Rasmussen (så kan det vist ikke blive mere julet).
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Tirsdagscafé,
Film om Seden Skoles historie

					
Tirsdag d. 8. januar 2019 kl. 14.30 i Rytterskolen
Denne eftermiddag vil der være mulighed for at se Seden lokalhistoriske arkivs
film om Seden Skole. Seden Skoles nuværende bygninger blev bygget i 1956, hvor
filmen tager sit udgangspunkt. I filmen følger man skolens historie gennem interviews med bl.a. tidligere lærere og ledere. Desuden er der filmklip fra dengang.
Filmen følger skolens udvikling, bl.a. op igennem 70’erne, hvor skolen havde over
1000 elever, og gennem 90’erne, hvor skolen var udsat for en lang række brande.
Filmen præsenteres denne eftermiddag af tidligere skoleinspektør Harald Jensen.
Der vil være kaffe og kage. Alle er meget velkomne.
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Tirsdagscafé,
En sund sjæl i et sølle skrog

					
Tirsdag d. 5. februar 2019 kl. 14.30 i Rytterskolen
” En sund sjæl i et sundt legeme”, hedder det, og det er selvfølgelig idealet, men
vi kommer ikke uden om, at kroppen med alderen pålægger os visse begrænsninger. Det er selvfølgelig irriterende, men et uundgåeligt livsvilkår, hvis man ellers er
så heldig at blive gammel nok. Der findes ingen medicin imod det – – – og dog!
Et positivt livssyn og en sund humoristisk sans er i hvert fald en glimrende modgift,
når tidens tand gnaver løs, og det er den modgift, Leif Fabricius forsøger at sprøjte
ind i sine sagesløse tilhørere. Det er vitaminer for sjælen. En frisk indsprøjtning i
den tredje alder.
Fabricius er uddannet skolelærer
og var lærer i 16 år, før han gik
ind i showbizz.
Han har været medindehaver
og kunstnerisk leder af Esbjerg
Revyen i 10 år.
Skrevet en del tekster og blev
årets revyforfatter tilbage i
2001. I en årrække var han fast
tekstleverandør til Finn Nørbygaards jyske booker Karl Ejnar
fra Borris.

13

Sogneaften – Pigerne på Sprogø
Tirsdag d. 26. februar 2019 kl. 19.00 i Rytterskolen
Foredragsholder og historiker Carsten Egø Nielsen fortæller om kvindehjemmet på
Sprogø.
Christian Keller, overlæge ved de Keller’ske anstalter, oprettede i 1923 kvindehjemmet på Sprogø for åndssvage og seksuelt løsagtige kvinder. Kvindehjemmet
eksisterede frem til 1961.
Keller var også initiativtager til Lov om Adgang til Sterilisation i 1929, Europas første racehygiejniske lov.
Vi skal høre historien om kvindehjemmet på Sprogø
og om nogle af skæbnerne. Men vi skal også høre
om baggrunden for kvindehjemmet og om hverdagen for beboerne samt om lukningen i 1961.
Foredraget er ledsaget af mange samtidige og
nutidige billeder.
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Tirsdagscafé
Tirsdag d. 5. marts 2019 kl. 14.30 i Rytterskolen
Kom til en hyggelig sangeftermiddag i Rytterskolen, hvor vil vi synge med udgangspunkt i den nye kirkesangbog, som Åsum Kirke netop har købt.
Bogen indeholder både kendte og mindre kendte sange, og nogle af disse vil danne rammen for eftermiddagen.
Sangene vil blive ledsaget af organist Hans Brehm og kirkesanger Hans Henriksen.
Der bliver naturligvis også tid til kaffe og kage.
Alle er meget velkomne.
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Indkaldelse til generalforsamling
Aasum Bylaug
Afholder ordinær generalforsamling

torsdag den 25. januar 2018, kl. 18.00 hos Havnens Gourmet
Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Efter generalforsamlingen er der:
Spisning og selskabeligt samvær.
Der serveres på sædvanlig vis gule ærter og pandekager med is.
Pris pr. kuvert kr. 208,00.
Af hensyn til spisningen bedes forudbestilling foretaget senest
torsdag den 18. januar 2018 til oldermanden Mogens Burmølle
tlf. 21366589, e-mail: burmoellem@gmail.com
Beløbet for spisningen bedes indsat på
Bylaugets konto nr. 3594034341 i Danske Bank reg.nr. 1551 med
din adresse som tekst samtidig med tilmeldingen.
Bestyrelsen
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Fastelavn

Søndag d. 3.3.2019
Åsum Sogns Beboerforening & Åsum Menighedsråd indbyder til fastelavnsfest.
Programmet for dagen er følgende:
Kl. 14.00:
Fastelavnsgudstjeneste i Åsum Kirke
(Vi går efterfølgende sammen til Rytterskolen)
Kl. 14.30:

Tøndeslagning ved Rytterskolen i haven
Kåring af kattekonge og dronning

Kl. 15.30:

Fælles hygge med fastelavnsboller og kaffe i Rytterskolen
Slikposer til børn

Kl. 17:00

Tak for i dag

Vi glæder os meget til at se alle de udklædte børn samt deres forældre.
Mvh
Åsum Sogns Beboerforening & Åsum Menighedsråd
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VI HAR TID TIL DIG OG DIN
TRYKOPGAVE,
NÅR DET PASSER DIG !

Aasum Open

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

du have pokalen med hjem i år?

Deltag i en hyggelig dag med spil, grin og spisning, samt mulighed for at lære din

Her har DU mulighed
for at indrykke en
annonce
i næste
blad
Vi starter turneringen kl.
13.30 og afslutter
med
at tænde op i g

Aasums helt egen petanqueturneringen ”Aasum Open” løber af stablen Lørdag

Medbring mad, service og godt humør.
kontakt
Kolde Øl og SodavandPoul
kanPoulsen,
købes hele
dagen
til rimelige prise
tlf. 2174
6064,

hogppoulsen@gmail.com
Pris: voksne
kr. 25,- børn gratis.
Alex Hold, tlf. 2222 2282, AlexHold@live.dk
Turneringen forgår ved petanquebanen på Fichsstræde.
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• Alle bilmærkers værksted
• Personlig service i øjenhøjde

Ring til Palle
Mobil: 22 79 43 74

Ring til Michael
Mobil: 40 52 34 68

johansen biler A/s odense

henovej 8-10 • 5270 odense n • telefon 66 18 95 92 • johansen-biler.dk • ps@johansen-biler.dk

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
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John Yde

Exam. Bedemand
- tidl. Politimand

Virksomheds/Flytning

17

19

Aktivitetskalender for Åsum Sogn
DECEMBER

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

6.
9
16.
23.
24.
25.
26.
30.

torsdag
16-18
søndag
11.00
søndag
14.00
søndag		
mandag
14.00
tirsdag
11.00
onsdag		
søndag
11.00

Arkiv og Bogbytter åbent
Gudstjeneste
Julekoncert
Ingen gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Ingen gudstjeneste
Gudstjeneste

JANUAR

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

1.
3.
6.
8.
13.
20.
27.
31.

tirsdag
torsdag
søndag
tirsdag
søndag
søndag
søndag
torsdag

14.00
16-18
11.00
14.30
9.30
11.00
9.30
18.00

Gudstjeneste
Arkiv og Bogbytter åbent
Gudstjeneste med ekstra musik
Tirsdagscafé
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Aasum Bylaugs generalforsamling

11.00
14.30
16-18
9.30
11.00
9.30
19.00

Gudstjeneste
Tirsdagscafé
Arkiv og Bogbytter åbent
Gudstjeneste
Gudstjeneste med ekstra musik
Gudstjeneste
Sogneaften

FEBRUAR

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

3.
5.
7.
10.
17.
24.
26.

søndag
tirsdag
torsdag
søndag
søndag
søndag
tirsdag
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MARTS

d.
d.
d.
d.

3. søndag
5. tirsdag
7. torsdag
10. søndag

14.00		
14.30		
16-18		
9.30		

Alle arrangementer er omtalt andetsteds i bladet
Om idrætsforeningen: se side 37 - 38
Arkiv og Bogbytter har åbent hver onsdag 10-12.
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Gudstjeneste med ekstra musik
Tirsdagscafé
Arkiv og Bogbytter åbent
Gudstjeneste

Følg os på
facebook
Vi gi’r lokal energi tilbage
til området

Tårupstrandvej 15 · 5300 Kerteminde · nef@nef.dk · nef.dk · 63 32 11 00
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www.havnensgourmet.dk





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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Smedens Plads
Beboerforening.

Kom til informationsmøde og vær med i snakken
med ideer og planer for den nye plads!
RYTTERSKOLEN
Onsdag den 5.dec. 2018
Kl. 19.00
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Skulptur til Smedens Plads
Så blev Smedens Plads en realitet, kommunen har opsat et stort skilt. Ikke det
smukkeste man har set, men for svagtseende må behovet da være dækket?
Men et stort skilt gør det ikke alene! Området er som før, vel ikke hvad man forbinder med en plads? Nej… langt fra!
Efter min ikke planlagte sygdom, er jeg hjemme igen. Når man bliver slået tilbage
til start af en blodprop, må dele af kroppen lære det hele forfra. Som et lille plus får
man tid til tanker! Også Smedens Plads var oppe at vende! Den smukke smedje
må da for pokker sammen med bystævnet kunne fremstå som en perle i byens
centrum. Spørgsmålet er blot, hvordan gør vi det?
Skal man lave noget, der batter, må man ikke tænke for småt! Hvad gør en plads
til en plads? Der skal være noget, der samler og får en til at stoppe op, man skal
drages…. til det er en skulptur ideel. Så naturligvis må vi have en skulptur, der gør
vores lille plads til noget unikt.
Med det udgangspunkt blev den selvbestaltede ”Smedens Plads gruppe” med
oldermand Mogens Burmølle og Poul Poulsen fra Lokalhistorisk Arkiv indkaldt. Den
lille gruppe var heldigvis enige om, at nu skulle vi tænke visionært!
Vi valgte at kontakte kunster Jens Galschiøt, en lokal (Odense) kunster. Han har
lavet mange naturalistiske skulpturer bl.a. på havnen i Århus.
Vi besigtigede sammen med Jens pladsen og besluttede, at en smed skulle indgå i
skulpturen, men den traditionelle smed, der står ved en ambolt og slår på et stykke
jern, syntes vi var lidt for kedelig.
En bronzeskulptur er ikke gratis. Jens mener, at en sådan vil koste omkring
450.000 kr. Uha… det er mange penge. Vi må rundt med hatten, finde nogle
fonde der synes om vores projekt! Skal man gøre sig til hos sådanne fonde, vil en
blåstempling fra Odense Kommunes Kunstfond nok være en fordel. Skal vi ofre så
mange penge på en skulptur, må pladsen fremstå som en helhed, ikke kun en ny
bænk m.m. men et spadestik dybere. Vi var derfor enige om at få Odense Kommu25

nes landskabsarkitekter ind over. Måske fik de lyst til at gå ind i projektet med ideer
og penge?
For nemheds skyld kommer her udpluk fra den skrivelse, der er sendt til Odense Kommunes landskabsarkitekt Bo S Hune:
Det at skabe en interessant sammenhængende plads har naturligvis givet os nogle
udfordringer, og det er i den forbindelse, vi håber I/du med jeres erfaring og ekspertise vil kunne finde interesse i at indgå med ideer og hjælp, så vi får skabt en smuk
plads.
Vi har i vores arbejdsgruppe følgende projekter og ideer, som vi lige nu arbejder på i
forventning om at skabe et aktivt miljø omkring smedjen:
•	Opsætning af en skulptur! Har holdt møde med kunstner Jens Galschiøt. Lige nu er
idéen en bænk, hvor en smed holder frokostpause med sin øl og madkasse, omkring
ham står hans værktøj.
•	Planlagt ansøgninger hos fonde, i den forbindelse talte jeg med Anders W Bertelsen
Odense Kommunes Kunstfond, som gerne ville assistere!
•	Den gamle smedje er ejet af Odense Kommune og er stillet til rådighed for en
kunstner. Denne kunstner er desværre lige død. Derfor arbejder andre kræfter i byen
(Lokalhistorisk arkiv) på at kunne overtage lokalerne med et ønske om at skabe et
aktivt miljø inde i bygningerne til gavn for hele området.
•	I den forbindelse vil vi meget gerne tale med dig om muligheden for inddragelse af
Real Dania, da bygningen er fredet og må siges at have historisk værdi for eftertiden.
•	Der er opsat et lavt men stort skilt ”Smedens Plads” og parkforvalter Hanne Pedersen har lovet en mindre istandsættelse af pladsen. (Jeg vil kontakte hende i morgen
og bede om at sætte arbejdet i bero, til vi har lidt mere præcis afklaring).
Jeg har siden talt i telefon med Bo Hune, han vil gerne være behjælpelig, men vil p.t.
ikke love, hvor meget han kan bidrage med.
Som det nok vil fremgå, er et skilt blevet til mange tanker og ideer.
Vi synes naturligvis, det er spændende projekt men også et stort projekt, som vi ikke
vil stå alene med. Derfor indkalder vi til informationsmøde, så vi sammen kan få
skabt en plads og et miljø i centrum af vores by. (Se opslag andet sted i bladet).

Alex Hold, Aasum Beboerforening
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Åsum Sogns Beboerforening

Generalforsamling
- Åsum Sogns Beboerforening
Onsdag den 13. marts 2019 kl. 19.30
i Idrætsforeningens klubhus, Ryttervejen 21
Mød op og deltag i debatten om beboerforeningens arbejde.
Dagsorden iflg. vedtægterne:
1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning aflægges
3) 	Revideret regnskab for 2018 fremlægges til godkendelse,
		
herunder regnskab for Sognebladet og Lokalhistorisk Arkiv
4) Fastsættelse af kontingent
5) Indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse,
		der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden
i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen (tirsdag d. 5.03.19.)
6) 	Valg af bestyrelse 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter,
		
2 revisorer og 2 revisorsuppleanter
7) Evt.
Efter generalforsamlingen serveres et mindre traktement.

Mvh Bestyrelsen
Alle indkomne forslag offentliggøres løbende på vores hjemmeside
www.aasumby.dk
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Familiedag på Jernbanemuseet
Sæt allerede nu X i kalenderen
Den 6. april 2019 arrangeres der en
fællestur til Jernbanemuseet
Information følger i det nye år
Mvh
Åsum Sogns Beboerforening
&
Åsum Menighedsråd
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Åsum Sogns beboerforening skaber
socialt fællesskab
Markedsdagen i Åsum Sogn fejres med fællesspisning i selskab med
beboerne, gæster og medlemmerne af beboerforeningen.
Et arrangement, der skaber fælleskab i det lille lokalsamfund.

Af Frida Marie Bertelsen, Josefine Hildebrandt Greve (journaliststuderende)
Udgivet 25/09/18
Det er lørdag aften ved Rytterskolen i Åsum. Storbyens tunge luft erstattes af en let
efterårsbrise kombineret med frikadeller fra Skibhusslagteren. De grønne omgivelser matcher teltdugene, der oplyses af lysende lyskæder. I små flokke varmer unge
og gamle rumper de hvide plastikstole op, og på gårdspladsens frie areal hopper
legende børn leende rundt og smiler.
I hjørnet af de lange bordrækker sidder Poul Poulsen med bestikket i hænderne
og en fyldt tallerken. Han er
kasserer i Åsum Sogns beboerforening og arrangør af
dagens begivenhed. Iført en
grå pull-over og matchende
hårfarve fortæller han om
fællesspisningen, som er
åben for alle.
- Arrangementet bidrager til
at holde sammen, og man
møder hinanden på kryds og
tværs. Det bidrager til fællesskabet i byen, siger Poul
med let tilduggede briller og
med små knæk i stemmen,
der er resultatet af den
typiske efterårssnue.
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Åsum Sogns beboerforening eksisterer på niogtyvende år. Fællesspisningen løber
på sit andet år og med stor succes. Beboerforeningen har sidenhen indlejret faste
arrangementer i årshjulet.
Det klirrende bestik forstummer, og tonerne fra det brølende band begynder. Forsangernes stemmer, guitaren og trommerne skubber gæsternes snak i baggrunden.
Det ene nummer afløser det andet, indtil en velkendt duft af æblekage afbryder
bandet og Pouls stemme. Han trasker med sine sorte træsko mod kagebordet og
nupper et stykke.
Pouls rolige stemme aktiverer igen samtalen og fortæller med passionerede fagter
om beboerforeningens andre arrangementer.
- Fra først på året holder vi fastelavn. Så holder vi Sankt Hans, som vi har afholdt
alle de år, beboerforeningen har eksisteret. Her griller folk deres medbragte mad.
Derudover arrangerer vi petanque-turnering, som er lige efter skoleferien i midten
af august.
Tusmørket afløser dagens sidste solstråler. Flere af gæsterne er forduftet, og en
kvinde ved nabobordet rejser sig mod Poul ”Vi siger tak for i dag”. Poul kvitterer
med et smil, så de sorte briller trykker mod hans kinder. Inden de sidste gæster
forlader gårdspladsen, griber Poul mikrofonen og siger:
- Husk, at vi har en aftale klokken ti.
Det er fællesoprydningen, han taler om. For det er de nemlig også fælles om i det
lille samfund i Åsum.

Historien er ikke udgivet offentligt og må kun deles efter godkendelse fra den eller
de, der har udarbejdet den.
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Trafikken i Åsum
Så skete det endelig. Den længe ventede trafiksanering af Åsum blev gennemført i
oktober. Samtidig blev Ejbygade atter åbnet fuldt ud, hvilket også kan have bidraget til at trafikken gennem Åsum nu ser ud til at være mindre intens, men det kan
kun afgøres ordentligt ved en trafiktælling.
Det er under alle omstændigheder blevet en del sværere at køre igennem med for
høj hastighed. Nu må vi se, hvor god virkningen bliver på sigt. Mange steder er
der i alt fald nu blevet gjort, hvad der kan gøres, men der er også visse mangler.
Det har vi i trafikudvalget gjort Odense Kommune opmærksom på ved at sende et
brev, hvor vi indledningsvis udtrykker vores store tilfredshed med, at vi endelig efter en årelang kamp er blevet hørt og siger tak for den positive dialog, vi har haft,
da der endelig kom skred i tingene. Herefter har vi givet følgende kommentarer:

Vores begrundelse for at være vedholdende i kampen har været, at de relativt små
veje i Åsum har været alt for belastet af uhæmmet og til tider hasarderet (gennem)
kørsel med utryghed i vores nærmiljø til følge ikke mindst for svage trafikanter.
Derudover har vi ment, at alle må have en interesse i, at en af Odense Kommunes
få unikke landsbymiljøer ikke ødelægges af trafik, der ikke er vejkapacitet til. Endelig er der jo også helt almene trafiksikkerhedsgrunde – der har jo som bekendt
været en del uheld.

31

Nu er der så lavet en løsning, der, så vidt vi kan se, langt hen ad vejen dæmmer op
for problemerne (og tak for det), men som også har nogle mangler.
Den største mangel er, at det eksisterende bump på Staupudevej ikke er blevet
renoveret og forhøjet til et 40 km bump, eller at et ekstra 40 km bump ikke er
blevet etableret. Det betyder nemlig, at der fortsat er mulighed for noget fri ræs
ind i Åsum fra Nyborgvej. Først møder man et 50 km bump, dernæst et noget
fladt og slidt gammelt bump, derefter en relativ lang fri strækning (tæt på 200 m
- den længste i byen) og først derefter kommer der et 40 km bump. Ved de andre
indkørsler til Åsum møder man et 40 km bump langt hurtigere (første eller andet
bump). På den fri strækning skal der i nær fremtid være en mindre bebyggelse på
højre side med en udkørsel med en ikke så god oversigt, og det må være hensigtsmæssigt, at der både før og efter denne er et 40km bump.
Snedkerstræde: Selvom der er sket en forbedring, køres der fortsat lige lovlig kvikt
om hjørnerne, og der er intet fortov. Der bør fortsat laves et tiltag i svinget Åsum
Bygade/Snedkerstræde. Det kunne være en brostensbelægning som den, der nu
er anlagt ved Snedkerstrædes udkørsel til Staupudevej. Derudover et ”skildpaddebump” af brosten i begge ender af Snedkerstræde. Refleksafmærkningen i svinget
ved Åsum Bygade bliver konstant kørt ned, og i øjeblikket er der ikke nogen.
Ved de nye bump er der en ret høj kant i siderne. Skal der ikke laves en udjævning? Og skal de ikke forsynes med kantpæle ligesom de eksisterende?
Gartnervænget: Det er påkrævet at få lavet en tydelig ”blind vej” skiltning og en
angivelse af hvilke numre, der ligger på denne del af vejen. (En del af den ligger på
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den anden side af ring 3) Lastbiler kører jævnligt forkert og skal bakke den lange
vej tilbage.
Staupudevej og Snedkerstræde trænger til en ny asfaltbelægning, og det må vel
være rimeligt, at det bliver en, der svarer til belægningen på Åsum Bygade og
Ryttervejen. Endvidere er rabatten i Snedkerstræde fortsat ret smadret med en
ubehagelig kant.
Rundkørslen: Der køres forsat forkert i den. Bør afmærkes meget tydeligere med
skilte (de nuværende står skævt og halvt skjulte) og på selve rundkørslen.
Væverstræde bør have gennemkørsel forbudt, og det må sikres, at GPS ikke viser
nogen denne vej for gennemkørsel.
Det er kun på Staupudevej, der er et varselsskilt om bump. Skal der ikke også være
det på Ryttervejen og Åsum Bygade/Lunden?
Kirkestræde burde måske også have haft et bump. Her er der en lidt lang strækning uden hastighedsdæmpende foranstaltninger, og netop her har der også været
uheld.
Vi finder det stadig mærkeligt, at Staupudevej uden for byen ikke skal have 60km
hastighedsbegrænsning, når de andre tilsvarende veje i området (Lunden m.fl) har
det.
Venstresvingsforbud Staupudevej/Nyborgvej kan fortsat overvejes.
I denne pt udtømmende liste af uløste problematikker er der forhold, vi fortsat
finder påkrævet, ved andre kan vi se tiden an, og endelig er der forhold, der burde
kunne løses her og nu uden brug af større ressourcer.
Listen er jo blevet lidt lang, fordi vi i årevis ikke rigtig har kunnet trænge igennem,
men ret beset er der vel nu ikke ret langt til at være helt i mål, og det må vi vel
have en fælles interesse i (?)
Med dette skulle vi gerne have bragt os i en ”det har vi sagt/forudset” position
med henblik på en evt. senere forhandling, hvis omfang og relevans vil afhænge af
det svar, vi får og af, hvordan trafiksituationen udvikler sig på sigt.
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Der er siden kommet svar fra Odense Kommune, hvoraf det som det væsentligste
fremgår, at det er hensigten (ikke løfter):
•	at det omtalte bump på Staupudevej vil blive ombygget til 40km bump til
foråret
•	at kanterne på bumpene får grus i siderne nogle steder, men ellers skal de
være, som de er, af hensyn til afvanding
•	at der bliver kigget på om skiltningen ved Væverstræde og Gartnervænget er
tilstrækkelig
• at der vil blive lavet tiltag/forsøg med at få flere til at benytte Brejngårdsvej
Det oplyses endvidere at:
• trafiktælling på Staupudevej og Åsum Bygade er etableret
• bumpet på Snedkerstræde er et 40km bump
•	politiet vil ikke godkende en yderligere sænkning af hastigheden på Staupudevej uden for byen.
Så langt så godt. Vi ser, hvad der sker, og tager den derfra.
Skulle nogen have spørgsmål eller kommentarer til alt dette, kan man kontakte et
af trafikudvalgets medlemmer, som er: Rikke Søndergaard, Bødkerstræde, Dorte
Strøm, Snedkerstræde, Poul Poulsen og undertegnede.
På trafikudvalgets vegne
Kai Teilmann
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Erindringer
fra Hans Lohmann Andersen
I 1881 byggede min morfar, Kristian Lohmann, gården HLIDARENDE, der ligger 1
km øst for Åsum. Den blev bygget på en udstykning fra gården BRYDELAND, der lå
lige neden for Åsum Kirke. Han var stærkt
interesseret i kunst og i datidens kulturelle
liv og havde en rigelig romantiseret forestilling om bondelivet og alle dets glæder,
der ikke altid kunne bestå i mødet med
det møjsommelige arbejde, der dengang
var tale om! Han var i flere omgange valgt
til folketinget for partiet Venstre, men var
ikke blandt de politikere, der satte sig varige spor. Een kuriositet skal dog nævnes:
Han var modstander af, at lærerne fik alt
for høje lønninger, fordi de derfor kunne
fjerne sig for meget fra den almindelige
befolkning!! En sælsom skæbne ville så
Kristian Lohmann
senere, at 4 af hans 6 døtre blev uddannet
til lærerinder og den yngste (min mor) blev
gift med en lærer !!!
Som politiker var skolespørgsmål det, der interesserede ham mest, og i forlængelse
heraf oprettede han i 1890´erne en forskole i et lokale i udbygningerne til HLIDARENDE, hvor sognets børn kunne få deres første skolegang. Skolen fungerede
indtil der først i 1900-tallet blev bygget en forskole i Åsum, hvor bygningen stadig
ligger lige over for RYTTERSKOLEN. Omkring 1896 ansatte min morfar en kun tyve
år gammel fiskerdatter fra Skagen som lærerinde. KRISTIANE hed hun. Hvordan
min morfar fandt en lærerinde fra en så fjern destination som Skagen, er mig en
gåde, men måske er det igennem bekendtskaber i folketinget. Takket være Kristiane har vi fået kastet lys over min morfars politiske liv. Som lærerinde boede hun i
et loftsværelse i stuehuset, og hun har derfor levet tæt med familien i hverdagen.
I en nekrolog i VENDSYSSEL VENSTREBLAD efter min morfars død i 1919 afslørede hun, at politikken desværre ikke bragte min morfar megen lykke. Hun skriver
bl.a.: ”Så ofte han kunne det, flygtede han fra Rigsdagen og hjem til sin lune rede
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på gården. Pedantisk og pligtopfyldende i sin politik var vælgermøderne ham en
pine for hans alt for lidt hårdhudede natur”. Samtidig skriver hun så også om
hans aldrig svigtende interesse for skolen og undervisningen, og når han ikke var i
København kom han ofte i skolen og påhørte undervisningen!
I nekrologen afslører Kristiane også en dyb beundring for min morfars kunstinteresse. Store Rafaelsbilleder og Thorvaldsens kunst både i statuer og relieffer fyldte
huset helt ud i karlekamrene! Denne nekrolog skrev Kristiane så som ca. 40-årig i
1919, men man kan vist godt forstå, at det var ikke en helt almindelig fiskedatter
på 20 år, som min morfar, der iøvrigt fik 9 børn, ansatte på hans skole i 1890erne.
Og hvorledes gik det så Kristiane: Hun blev senere gift med digteren og kunstneren HARALD BERGSTEDT, der i 1920’erne og 1930erne var Det Danske Socialdemokratis store kulturelle frontfigur, der var tæt på de ledende socialdemokrater
som Stauning m.fl.. Han var forfatter til populære børnesange som f. eks.: SOLEN
ER SÅ RØD, MOR og JEG VED EN LÆRKEREDE. Desværre endte det galt. Under
den tyske besættelse af Danmark 1940 til 1945 blev Bergstedt overbevist nazist
og meldte sig ind i partiet.
Efter krigen fik han to års fængsel, og da han ikke ville fravige sin holdning var han
på den sorte liste, endda så grundigt, at hans ellers ret uskyldige sang: JEG VED
EN LÆRKEREDE i nogle år ikke måtte sendes i Danmarks Radio!! Bergstedt døde i
1965.
Hvordan Kristianes liv har formet sig, om hun har fulgt med på hele opturen og
den efterfølgende nedtur har jeg ikke kunnet efterspore!

Soheila er lukket men
fortsætter sit arbejde fra
hjemmeadressen.
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Åsum Idrætsforening

Fodboldsæsonen 2018 er nu afsluttet med en god stor tilslutning
til de to seniorhold, 25-30 mand.
Da
forårssæsonen var slut, så det meget sløjt ud med spillere, og vi var bange for,
at 
vi kun kunne stille et hold. Vi fik imidlertid en spiller, som har været medlem i
klubben
i flere sæsoner, til at overtage træningen, og det har vist sig, at han har

formået
at
få så mange nye spillere til klubben, at Aasum kunne stille to senior
hold, da efterårssæsonen startede. Meget flot klaret af Parwiz, og vi håber nu,
at alle fortsætter til foråret. 1.holdet i serie 3 fik en flot placering, så de er sikret

i serie 3 og kan nu spille om oprykning til serie 2. 2.holdet i serie 4 klarede sig

også
tilfredsstillende. Spillerne har nu mulighed for indendørs træning i Mulernes

sportshal
hver fredag kl. 19-21.30.



Træning
 i sæsonen 2019 starter onsdag d. 6. februar, nye medlemmer er velkomne.
Aasums
superveteraner fik turneringen gennemført i 2018 på trods af mange

afbud,
men ved hjælp af gode venner fik vi gennemført turneringen.

Afslutningsfesten måtte aflyses pga ferie og sygdom, men den vil blive gennemført

i januar
måned.


Vi 
mangler spillere fra 47 år og opefter, så vi vil meget gerne have nye medlemmer
i den
aldersgruppe. Vi har gode faciliteter og har hyggeligt samvær.


Vi er nu i den heldige situation, at børn fra Aasum og omegn er begyndt at komme

i klubhuset. Takket være nogle aktive forældre med Trine i spidsen er dette initiativ
sat i gang, og en stor børneflok mødes her hver onsdag eftermiddag. En stor tak

skal
lyde til jer alle fra bestyrelsen i Aasum Idrætsforening.



Gymnastikken
har stadig den store tilslutning, 20 damer under Jytte Storms
ledelse.
Sidste
år
startede vi med yoga under Hannah Maryah Epsteins ledelse og

12
tilmeldte damer. Vi var spændte på opstarten i år, som blev med 28 damer og
mænd.
Vi takker for den flotte opbakning og ikke mindst stor tak til de to ledere.

Vi danser stadig lancier en gang om måneden
34 med efterfølgende spisning og
hyggeligt samvær.
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Foreningen har netop afholdt det første af to andespil med meget stor tilslutning,
tak til alle jer der kommer og spiller. Vi takker også vores trofaste sponsorer, som
har skænket alle gevinsterne.

Åsum Idrætsforening


afholder ordinær generalforsamling i klubhuset
mandag d. 18. marts 2019 kl. 19.
Dagsorden iflg. lovene. Forslag til generalforsamlingen skal
være formanden i hænde senest d. 1. februar 2019.



Vi takker hermed for opbakningen i 2018 fra medlemmer, sponsorer

og hjælpere.

Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.			
Preben Schack, formand



Brætspilscafeen i


Aasum Idrætsforening


Brætspilscafeen er nu oprustet med nye spil, bordfodbold og airhockey, så vi er klar

til den kolde tid. Vi mødes stadigvæk onsdage kl. 16 – 17.30 undtagen skoleferier.
Kig forbi, vi håber på at se jer :-)

Hvis der er nogen spørgsmål kan Trine kontaktes på telefon 2016 7007
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Adresseliste for Åsum Sogn
Fungerende sognepræst,
kirkebogsfører, begravelses
og vielsesmyndighed:
Helle Frimann Hansen
Træffes efter aftale
Mindelundsvej 110, 5240 Od. NØ
Tlf. 2114 2964
Hfha@km.dk

Kirkekontoret:
Ellen Rasmussen
Mindelundsvej 110, 5240 Od. NØ
Tlf. 6610 9447
Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl. 9-13
ELR@km.dk
Graver: Signe Håkansson
Tlf. 5134 5541
(ikke mandag)
aasumgraveren@gmail.com

Sognepræst Lise Marie Ranum
p.t. orlov
Sognepræst vikar:
Ulla Charlotte Hansen
Træffes efter aftale
Mindelundsvej 110, 5240 Od. NØ
Tlf. 3012 5562
ulch@km.dk

Regnskabsfører: Ingrid Olesen
Hyldegårdsvej 23, 5240 Od. NØ
Ingrid43@jubii.dk
Organist: Hans Brehm
Egholmen 7, 5240 Od. NØ
Tlf. 2049 8532
HansBrehm42@gmail.com

Menighedsrådsformand:
Inge Burmølle
Staupudevej 10, 5240 Od. NØ
Tlf. 3066 0651
burmoellem@gmail.com

Beboerforeningens hjemmeside
www.aasumby.dk
Idrætsforeningen
Formand: Preben Schack
Ryttervejen 14, 5240 Od. NØ
Tlf. 66102423, 20117338
Klubhuset tlf. 6610 5522
PrebenSchack@privat.dk

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

Åsum Sogns lokalhistoriske arkiv
Poul Poulsen
Gartnervænget 17, Åsum
Tlf. 2174 6064
hogppoulsen@gmail.com

Bylauget
Oldermand: Mogens Burmølle
Staupudevej 10, 5240 Od. NØ
Tlf. 2136 6589
burmoellem@gmail.com
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Aktiviteter siden sidst

Markedsdag

Besøg på Aasum Smedie
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