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Præstens ord
Hjælp – du er på!

På tv er det velkendt og almindeligt. At en oplæser eller studievært vender siden til. 
Snakker videre, for så pludselig at se sig spejdende omkring. Og endelig nikkes der 
lidt indforstået til os seere, nå, så dér er I, når det er lykkedes at finde det rigtige 
kamera, at være på. Eller vi ser et par kreative hoveder i uformel snak for åben 
skærm, den ene ser op, lettere forskrækket – er jeg på nu?

Vi har vænnet os til lidt forvirring på skærmen, det gør ikke den store forskel, det 
er trods alt kun fjernsyn. Altså for os der er født, før Berlinmuren blev bygget. Men 
for andre, unge og yngre, er det med at være på en anden historie. Det er nærmest 
en livsbetingelse. Tror jeg, for indrømmet - jeg hører til den første kategori. 

Selvfølgelig vil vi gerne have billeder og videoer fra livets højdepunkter. Sådan har 
det været i mere end hundrede år, og det er jeg også vokset op med. Jeg var vel en 
11-12 år, da jeg fik mit første billige Kodak kamera, som tog billeder med skæve 
horisonter og halve hoveder og arme. Jeg påstod, at det var galt med søgeren og 
knipsede så ellers løs. Allerhelst når far og mor mindst ventede det. Det var ikke 
populært, hvad jeg først rigtig forstår i dag. Hvem har dog lyst til at blive husket 
som en gammel gabende mormor, der lige er stået ud af sengen?

Selvfølgelig er der også nogle, for hvem dårlig omtale er bedre end ingen omtale. 
Altså mennesker for hvem det allervigtigste netop er at være på. Men for os andre 
– bliver det let som at spise julemad hver eneste dag året rundt: Vi elsker det i 
december måned, men vi skal ikke mange dage ind i januar, før tanken om mere 
risalamande kan give os kvalme. Selv det bedste bliver for meget af det gode, selv 
familiebesøg og god tid kan blive for meget af det gode. Og selv om man elsker 
billeder af alt fra lagkager til familiefester, er der også behov for fristeder, hvor vi 
opgiver at jagte billedet og den gode historie. Øjeblikke hvor vi kun er i nu’et og 
ikke i fortællingen og kommentarerne bagefter. 

Sådan et fristed må kirken gerne være, synes jeg. Både kirken som rum og kirken 
som fællesskab. Her skal der være plads til at være – uden at være på. 
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Som afslutning vil jeg gerne sige menigheder og personale tak for tre lærerige 
måneder. Jeg har grundet personlige forhold valgt at stoppe med udgangen af 
januar måned.

Vikarpræst, Ulla Charlotte Hansen

Siden sidst i Åsum
Døbte
21. oktober     2018 Åsum Pelle Bagger Frydenlund
11. november 2018 Åsum Mira Pio Mathiesen
11. november 2018 Åsum Sophia Andrés
18. november 2018 Åsum Alfred Teilmann Maigaard
20. januar    2019 Åsum Alexander Korsgaard Hansen
 3. februar    2019 Åsum Alexander Hjort Bryld 

Viede
Ingen

Døde, begravede, bisatte
25. november 2018  Åsum Hans Erik Hansen Dybkjær
10. december  2018 Åsum Brian Norup Østergaard
16. december  2018 Åsum Anne Marie Baltzer
19. januar     2019 Åsum Martin Højgaard Hansen
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Gudstjenesteliste

MARTS      SEDEN  ÅSUM

Søndag 10.  1. s. e.  fasten kl. 11.00 Hfha kl.  9.30 Hfha
  Med ekstra musik
  Kirkekaffe 

Søndag 17.  2. s. e. fasten kl.  9.30 Hfha Ingen

Søndag 24.  3. s. e. fasten kl. 11.00 NN kl.  9.30 NN

Søndag 31.  Midfaste kl.  9.30 Hfha kl. 11.00 Hfha
   Med ekstra musik 

APRIL

Søndag 7. Mariæ bebudelsesdag kl. 11.00 NN kl.  9.30 NN
  kirkekaffe
  
Søndag 14.  Palmesøndag kl.  9.30 Hfha  kl. 11.00 Hfha 

Torsdag 18. Skærtorsdag Ingen  kl. 10.30 Hfha

Fredag 19.  Langfredag kl. 11.00 NN Ingen
  Med ekstra musik
   
Søndag 21.  Påskedag  kl.  9.30 Hfha  kl. 11.00 Hfha

Mandag 22.  Anden påskedag kl. 11.00 Hfha Ingen

Søndag 28.  1. s. e. påske kl.  9.30 NN  kl. 11.00 NN
   Med ekstra musik
     

Fortsættes



6

MAJ

Søndag 5.  2. s. e. påske kl. 11.00  kl.  9.30
   
Søndag 12.  3. s. e. påske Konf. kl. 10.00 Ingen 
   Med ekstra musik

Fredag 17.  Bededag konf. kl. 10.00  Ingen  
  Med ekstra musik
   
Søndag 19.  4. s. e. påske konf. kl. 10.00 Ingen
  Med ekstra musik

Søndag 26.  5. s. e påske kl.  9.30  kl. 11.00

Torsdag 30.  Kristi himmelfarts dag kl. 11.00  kl.  9.30 

JUNI

Søndag 2.   6.  s. e. påske kl.  9.30  kl. 11.00
   Med ekstra musik

Søndag 9.  Pinsedag kl.  9.30  kl. 11.00

Mandag 10.  Anden pinsedag kl. 11.00  Ingen

Hfha Helle Frimann Hansen · NN vikar
Når tjenstgørende præst kendes, ajourføres oplysninger i Seden og Åsum sogn dk. 
og på Seden kirkes hjemmeside www.Seden Kirke.dk
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Nyt fra Menighedsrådet

Godt nytår. 

Menighedsrådet er startet det nye år med nogle spændende opgaver, som vi ser 
frem til vil blive løst i løbet af året.

Vi har startet processen omkring ansættelse af ny præst til både Seden og Åsum 
sogn. Vi håber, det er på plads senest 1. maj 2019. 

Vores nye præst skal gerne flytte ind i en nyrenoveret præstegård. Renoveringen 
af præstegården i Seden er godt i gang.

Sognepræstevikar Ulla Charlotte Hansen er stoppet i sit vikarjob 1. februar 2019. 
Indtil sognepræst Lise Marie Ranum kommer tilbage fra orlov, klarer vi os med 
løse vikarer.

Vi har længe arbejdet på indvendig kalkning af kirken. Hvis alt går vel, starter vi 
kalkningen op lige efter pinse, så kirken står klar til brug midt i august måned. I 
næste sogneblad, vil der være nærmere detaljer omkring lukning af kirken. 

De seneste år har vi afholdt menighedsmøde i marts måned, men grundet alle de 
ændringer, der sker netop nu, udskyder vi mødet til eftersommeren. 

Åsum Menighedsråd
Formand Inge Burmølle
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Tillykke til Hans Brehm
I anledning af organist Hans Brehms 40 års 
ansættelse ved Seden – Åsum kirker, har han 
modtaget dronningens fortjenstmedalje i sølv. 

På billedet ses Hans Brehm 
ved overrækkelsen i januar 2019.

Aasum Sogns Lokalhistoriske Arkiv
Arkivet har ekstra eksemplarer af alle sogneblade.
Hvis du vil have suppleret din egen samling af bladet, kan det ske i arkivets åb-
ningstid som er: Onsdag kl. 10-12 og 1. torsdag i måneden kl.16-18.
Samtlige numre af bladet kan også ses på www.aasumby.dk. 

Aasum Sogns Lokalhistoriske Arkiv. 

 

Arkivet har ekstra eksemplarer af alle sogneblade. 

Hvis du vil have suppleret din egen samling af bladet, kan det ske i arkivets åbningstid 
som er: 

Onsdag kl. 10-12 og 1. torsdag i måneden kl.16-18. 

Samtlige numre af bladet kan også ses på www.aasumby.dk.  
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Folkekirkens nødhjælp i 
Aasum og Seden
Der er stadig mulighed for at give ’et par timer’ søndag d. 10. marts 2019.

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, sponsore-
ret 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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Sogneaften – Sana og Mariam brød 
med deres libanesiske familie 
Onsdag d. 20. marts 2019 kl. 19.00.

Mariam og Sana er søskende. Deres forældre flygtede til Danmark fra borgerkrigen i 
Libanon. Mariam og Sana fortæller om deres opvækst i Danmark, hvor negativ social 
kontrol i familien og lokalsamfundet havde en afgørende betydning for deres livsfø-
relse. De fortæller også om den berøringsangst blandt lærere, sundhedspersonale, 
politi og andre fagpersoner, som de mødte i deres barndom. 

Det gjorde, at ingen handlede eller reagerede på den svigt, de oplevede hver især. 
De kommer også ind på, hvordan de blev fastholdt i et dobbeltliv op gennem det 
begyndende voksenliv. 

Hvilke konsekvenser fulgte med ved at gøre op med æresbegrebet og den sociale 
kontrol? 

På trods af presset og kontrollen formåede både Mariam og Sana at gøre op med de 
rammer, de voksede op i. --- kom og hør hvordan onsdag d. 20. marts kl. 19.00

I dag har de begge stiftet familie.
 



Tirsdagscafe
     
Tirsdag d. 2. april 2019 kl. 14.30 i Rytterskolen.
 
Lægearbejde i verdens brændpunkter - hvordan? 

At hjælpe krigsofre under vanskelige og primitive forhold er noget af det, læge Erik 
Holm Hansen har prøvet. 

Han har arbejdet som læge flere steder i Danmark, men har i mange år været 
udsendt til Cambodia, Afghanistan, Libanon, Thailand, Norge og Grønland. 

En alsidig mand, der kender til at hjælpe nødstedte i krigsområder.

Denne eftermiddag bliver det specielt oplevelserne fra Afghanistan og Libyen, vi får 
en masse at vide om. 
 
Foredraget ledsages af en film – så der bliver også lidt for øjet.  

Velkommen til en eftermiddag, hvor vi får indsigt i en verden, som er ukendt for de 
fleste – bortset fra det vi ser på TV.

Vi bliver helt sikkert klogere på det liv der forgår i krigszonerne. 

11
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Skærtorsdagsbrunch i Åsum kirke
     
Torsdag den 8. april
     
En særlig gudstjeneste har du nu mulighed for at opleve i Åsum Kirke Skærtorsdag 
d. 18. april kl. 10.30

Vi synger nogle af påskens dejlige salmer, får læst dagens tekst og får en passende 
god prædiken. 

Herefter spiser vi – i stil med hvad Jesus gjorde sammen med sine disciple – lidt 
brød, vin, frugt m.m. i en enkel udgave - oppe ved alteret. 

Det hele foregår i kirken kl. 10.30 . Tag din ven, nabo, barn med og få en oplevelse 
der er lidt ud over det sædvanlige. 

Kom og få en god start på påsken.

PS. Påsken starter egentlig Palmesøndag – søndagen før Skærtorsdag. 
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Udflugt
     
Tirsdag den 7. maj 2019 kl. 13.00, udflugt til Clay Museum i Middelfart
 
Ud over Clay Museums faste udstilling, skal vi se særudstilling POTTEMAGERI.

CLAY præsenterer udstillingen POTTEMAGERI, der hylder dette fascinerende 
håndværk med en kavalkade af sprudlende arbejder. Den store diversitet i udtryk 
og teknikker, som er repræsenteret i skaren af Dansk Pottemagerforenings med-
lemmer, demonstreres i en installation af henved 100 kopper og tallerkener. Disse 
helt fundamentale redskaber til et måltid fortolkes af 48 pottemagere i hver deres 
foretrukne teknik og æstetik. 

Vi vil få en rundviser til at fortælle om udstillingen. Rundvisning varer ca. 45 minutter.

Herefter vil der være kaffe og kage i cafeen. 

Efter kaffen vil der være tid til at se mere på udstillingen, nyde parken 
eller gå på shopping i butikken. 

Mødested Rytterskolen - hvorfra vi kører kl. 13.00 i bus. 

Kører du selv, er mødetid ved museet, Kongebrovej 42, Middelfart kl. 14.00.
Bussen kører hjem igen kl. 16.15.

Tilmelding til Inge Burmølle senest d. 23.4.2019  
tlf. 30660651 eller mail: burmoellem@gmail.com

Vi håber du har lyst til at deltage på denne tur, der er gratis. 
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Åsum affaldsindsamling  
31. marts 2019
     
Vi samler ind... Ikke penge, men affald i naturen.

Beboerforeningen har igen år meldt sig til Danmarks Naturfredningsforenings 
årlige indsamling af affald i naturen.

Sidste år gik det rigtig godt på landsplan, og med 200.000 deltagere over hele 
landet fik Danmark samlet 173.000 kilo affald - blandt andet 102.000 dåser.

Vi i Åsum gjorde også en rigtig god indsats, men vi har behov for din hjælp igen i år. 
MØD OP PÅ RYTTERSKOLEN
Søndag d. 31. marts kl. 14.00

Tag hele familien med og få nogle hyggelige og meningsfulde timer 
hvor I samtidig er med til at gøre vores by renere.
(medbring gerne en gul refleksvest) 

Efter indsamlingen er der kaffe/kage samt øl og vand

Vel mødt
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Familiedag på Jernbanemuseet
 
Lørdag d. 6. april 2019 kl. 11

Deltag i en hyggelig og spændende dag på Jernbanemuseet.
Vi mødes kl. 11 ved Jernbanemuseet.

Der er lagt op til 2 rundvisningsmuligheder; en baseret på voksne og en mest 
baseret på voksne med børn. 

Efter besøget på museet kører vi til Rytterskolen, hvor der vil være frokost til alle. Vi 
regner med, at dagens arrangement slutter ved 14.30 tiden.

Arrangementet og spisning er gratis, men af hensyn til planlægningen vil der være 
tilmelding til dagen. Da der er et begrænset antal pladser, er det først til møl-
le-princippet, som vil være gældende. 

Tilmeldingen foregår på mail: aasumby@gmail.com eller 
telefon 21746064 Poul Poulsen 
senest d. 25. marts.

Vær opmærksom på, at der ikke kan parkeres gratis lige ved Jernbanemuseet. 
Nærmeste betalingsparkering ligger tæt ved i parkeringshuset ved Odense Bane-
gårdscenter.

Familiedag	på	Jernbanemuseet	
Lørdag	d.	6.	april	2019	kl.	11	

	

Deltag	i	en	hyggelig	og	spændende	dag	på	Jernbanemuseet.	

Vi	mødes	kl.	11	ved	Jernbanemuseet.	

Der	er	lagt	op	til	2	rundvisningsmuligheder;	en	baseret	på	voksne	og	en	mest	
baseret	på	voksne	med	børn.		

Efter	besøget	på	museet	kører	vi	til	Rytterskolen,	hvor	der	vil	være	frokost	til	alle.	Vi	
regner	med,	at	dagens	arrangement	slutter	ved	14.30	tiden.	

Arrangementet	og	spisning	er	gratis,	men	af	hensyn	til	planlægningen	vil	der	være	
tilmelding	til	dagen.	Da	der	er	et	begrænset	antal	pladser,	er	det	først	til	mølle-
princippet,	som	vil	være	gældende.	Tilmeldingen	foregår	på	mail:	
aasumby@gmail.com	eller	telefon	21746064	Poul	Poulsen	senest	d.	25.	marts.	

Vær	opmærksom	på,	at	der	ikke	kan	parkeres	gratis	lige	ved	Jernbanemuseet.	
Nærmeste	betalingsparkering	ligger	tæt	ved	i	parkeringshuset	ved	Odense	
Banegårdscenter.	
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Vi gi’r lokal energi tilbage til området
Følg os på 
facebook

Tårupstrandvej 15 · 5300 Kerteminde · nef@nef.dk · nef.dk · 63 32 11 00
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Ryttervejen 19 Åsum 
5240 Odense NØ  
Tlf.: 6614 4006 

 

www.havnensgourmet.dk 
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Ryttervejen 19 Åsum 
5240 Odense NØ  
Tlf.: 6614 4006 

 

www.havnensgourmet.dk 

	  

Din  lokale 
Malermester  
Carsten Larsen 
Snedkerstræde 5 
Åsum 
22616222 
’’Er det Larsen der 
maler, får du ingen 
kvaler’’. 
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Aktivitetskalender for Åsum Sogn
MARTS

d. 10. søndag 9.30 Gudstjeneste
   10-12 Folkekirkens Nødhjælp
d. 11. mandag 18.00 Biavlerlaug – møde
d.  13. onsdag 19.30 Generalforsamling 
    Åsum sogns beboerforening
d. 17. søndag  Ingen gudstjeneste
d. 18. mandag 19.00 Generalforsamling Aasum IF 
d. 20. onsdag 19.00 Sogneaften
d. 24. søndag 9.30 Gudstjeneste
d. 31. søndag 11.00 Gudstjeneste  
    Med ekstra musik
   14.00 Affaldsindsamling
APRIL

d. 2. tirsdag 14.30 Tirsdagscafé
d.  4. torsdag 16-18 Arkiv og Bogbytter åbent
d. 6. lørdag 11-14.30 Udflugt til Jernbanemuseet
d. 7. søndag 9.30 Gudstjeneste
d. 14. søndag 11.00 Gudstjeneste
d.  18. torsdag 10.30 Gudstjeneste
d.  19. fredag  Ingen gudstjeneste
d. 21. søndag 11.00 Gudstjeneste
d. 22. mandag  Ingen gudstjeneste
d. 24. onsdag 17.00 Forårsrengøring
d. 28. søndag 11.00 Gudstjeneste
    Med ekstra musik
MAJ

d. 2. torsdag 16-18 Arkiv og Bogbytter åbent
d. 5.  søndag 9.30 Gudstjeneste
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d. 7. tirsdag 13.00 Tirsdagscafé – Udflugt
d. 12. søndag  Ingen gudstjeneste
d. 17. fredag  Ingen gudstjeneste
d. 19. søndag  Ingen gudstjeneste
d. 26. søndag 11.00 Gudstjeneste
d. 30. torsdag 9.30 Gudstjeneste
JUNI

d.  2. søndag 11.00 Gudstjeneste
    Med ekstra musik
d. 6. torsdag 16-18 Arkiv og Bogbytter åbent
d. 9. søndag 11.00 Gudstjeneste
d. 10. mandag  Ingen gudstjeneste

Alle arrangementer er omtalt andetsteds i bladet
Om idrætsforeningen: se side 33-34
Arkiv og Bogbytter har åbent hver onsdag 10-12.
Se i øvrigt på hjemmesiden www.aasumby.dk
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Aasum	Open	
Skal	du	have	pokalen	med	hjem	i	år?	

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

Aasums	helt	egen	petanqueturneringen	”Aasum	Open”	løber	af	stablen	Lørdag	d.	18.08.18	kl.	13.00	

Vi	starter	turneringen	kl.	13.30	og	afslutter	med	at	tænde	op	i	grillen.		

Medbring	mad,	service	og	godt	humør.		
Kolde	Øl	og	Sodavand	kan	købes	hele	dagen	til	rimelige	priser.	

Pris:	voksne	kr.	25,-	børn	gratis.	

Turneringen	forgår	ved	petanquebanen	på	Fichsstræde.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Ses	vi?	
Aasum	Sogns	Beboerforening	
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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 

 

BullerupBegravelsesforretning.dk

66 10 85 90

Vinthers Eftf.
Østerbæksvej 72 · 5230 Odense M
Mølleløkken 55 · 5300 Kerteminde

Fjordvej 83 · 5330 Munkebo 

Bedemanden nær dig

Lene Yde
Sygeplejerske og
Exam. Bedemand

John Yde
Exam. Bedemand 
- tidl. Politimand

• Alle bilmærkers værksted
• Personlig service i øjenhøjde

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

Ring til Michael
Mobil: 40 52 34 68

Ring til Palle
Mobil: 22 79 43 74
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17 

   Virksomheds/Flytning 
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Forårsrengøring/vedligehold af 
legeplads og petanquebane
     
Onsdag d. 24. 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!

Legepladsen skal efterses, og petanquebanen skal rengøres.

Medbring derfor gerne diverse værktøj, skuffejern/rive m.m.

Efter endt arbejde giver Beboerforeningen pølser med kartoffelsalat, samt en øl 
eller sodavand.

Måske tager vi også et spil petanque.

Vel mødt

Med venlig hilsen
Åsum Sogns Beboerforening
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Skt. Hans aften
 
23. juni 2019 kl 18.30 

Åsum Beboerforening afholder Skt. Hans aften m. fællesspisning ved Rytterskolen

Sæt allerede nu X i kalenderen den

23. juni 2019 kl 18.30 

Information følger.

Vi glæder os til at se jer alle til en hyggelig aften

Mvh
Aasum Sogns Beboerforening
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Kanosøsætning
Onsdag d. 15. 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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Smedjen/Smedens Plads
Når man arbejder med renovering af vores nye plads, vil virkeliggøre fremstilling 
af en skulptur og ønsker at overtage brugsretten til en gammel smedje, er det ikke 
noget, man lige gør på 5 minutter. Når man så ovenikøbet ikke har nogen penge, 
står man over for det, man kalder en ”lille” udfordring!   
Men til almen orientering har vi ikke mistet modet, der er stadig overskud til en 
kort statusrapport.

1. Ændringer og renovering af Smedens Plads: 
Vi har holdt møde med landskabsarkitekt Bo S. Hune, Odense Kommune. Han har 
hel-ler ikke nogen midler. Så vi går selv i gang med at tegne pladsen, som vi me-
ner, den skal se ud. Herefter skal der laves en ansøgning til ”Bydelspuljen” – det er 
organet, hvor penge til et sådant projekt skal søges. Desværre er det kun en gang 
om året, de tager imod ansøgninger, og det er først til efteråret.

2. Få lavet en Smede-skulptur til opsætning på pladsen:
Vi har indsendt en ansøgning til Odense kommunes kunstfond om hjælp og øko-
nomisk støtte. De har endnu ikke svaret tilbage. Vi forventer ikke, de har midler til 
at dække hele udgiften til en sådan skulptur. Albani-fonden er et godt bud på en 
anden ansøg-ningsmulighed!      

3. Få brugsretten til den gamle Smedje:
Umiddelbart den letteste opgave! Men desværre har byrådet vedtaget: Hvis en 
lejer opsiger sit lejemål i en kommunal ejendom, skal lejemålet ikke genlejes, men 
man skal forsøge at sætte ejendommen til salg. Om kommunen vil/kan sælge den 
fredede Smede er et spørgsmål? 

Vi havde, inden vi blev bekendt med denne passus, leget med tanken om at 
henvende os til Realdania, i et håb om de måske var interesseret i købe den gamle 
Smedje. Hvis de er interesseret, vil vi få en ejer, som efter alle kunstens regler vil 
istandsætte og frem over vedligeholde bygningerne til ug med krys og bolle. 
Da vi blev bekendt med Kommunens holdning, skyndte vi os at sende en an-
søgning til Realdania om deres interesse i at overtage Smedjen. Ansøgningen 
er begrundet med, vi har en 200 årig historisk interessant fredet Smedje, som vi 
ønsker efter en renovering at udleje til en gruppe kunstnere, som sammen kan 
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skabe et inspirerende miljø til glæde for byen og dem selv! Herudover vil vi som by 
være interesseret i at anvende området og bygningen til enkeltstående aktiviteter 
for børn og voksne.

Vi fik hurtigt svar fra Realdania og har med Arkitekt Frants Frandsen besigtiget 
bygningerne. Han kunne meddele, at Smedjen ikke lige lå til højrebenet, men 
Realdania ejer i dag ingen gammel Smedje, så det talte måske til vores fordel? 
Vi fik et konstruktivt møde, men desværre er det ikke Frants Frandsens afgørelse 
ale-ne. Vi skal lige igen gennemgå bygningen indvendig, inden sagen sendes vide-
re til en endelig afgørelse.  

Her står vi i dag ingen løsninger, men masser af udfordringer!

Alex Hold
Aasum Beboerforening
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Åsum Biavlerlaug
Har du interesse for bier og honning?

Jeg har selv haft bier i nogle år, men stoppede, fordi det blev lidt ensomt og også 
for arbejdskrævende i sommerperioden, hvor der er mange andre ting, der skal 
gøres.

Nu har jeg fået ideen, at vi her i Åsum kan lave vores egen biavlerforening. Her vil 
vi have mulighed for at hjælpe hinanden med at passe bierne, få en masse god 
honning og sikre en god bestøvning af jordbærplanter, æbletræer mm. i vores 
haver.

Derfor vil jeg gerne indkalde alle interesserede til et møde, hvor vi kan finde ud af, 
om der vil være mulighed for at etablere en ”bifamilie” i Åsum.

Jeg har selv en del udstyr – bistader, rammer, voks og en lille honningslynge, og 
resten må vi finde ud af hen ad vejen. Jeg er også ret sikker på, at vi eventuelt kan 
få hjælp fra de etablerede biavlerforeninger omkring os.

Så hvis du synes, det lyder sjovt og interessant: kom til møde i Rytterskolen man-
dag d. 11. marts kl. 18. Skriv eller ring gerne, hvis du har spørgsmål, eller hvis du 
er interesseret, men ikke kan komme.

Per Lykke Hansen, Bækgaarden, Væverstræde 7 – plh@vip.cybercity.dk  - 
22107613
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Aasum Sogns Beboerforening
Foreningen hjertestarter er nu forsynet med et ekstra sæt elektroder beregnet til 
børn. Desuden er der lagt et billede på www.hjertestarter.dk, så det er lettere at 
finde den.

Det er hensigten at etablere et førstehjælps-/hjertestarterskursus i løbet af året. 

Det skal du gøre ved hjertestop

Rusk lidt i personen for at se om, der er liv. Hvis der ingen reaktion er, skal der 
ringes 112 og lokaliseres hjertestarter. 
Hovedet skal vippes lidt tilbage og underkæben lidt opad, så luftvejene bliver 
frigjort.
Der skal gives 30 tryk på brystbenet med begge hænder ovenpå hinanden og 
herefter to indblæsninger af cirka et sekunds varighed. Dette gentages indtil ambu-
lancen kommer.
Uden genoplivning ved hjertestop overlever 1 ud af 30. Ved genoplivning overlever 
en ud af otte.
Efter cirka seks minutter kan hjernen begynde at tage skade og for hvert minut, 
der går uden genoplivning falder chancen for at overleve med omkring 10 procent.
   
KILDE: HJERTEFORENINGEN OG NETDOKTOR

 

 
 
Foreningen hjertestarter er nu forsynet med et ekstra sæt elektroder beregnet til børn. 
Desuden er der lagt et billede på www.hjertestarter.dk, så det er lettere at finde den. 
 
Det er hensigten at etablere et førstehjælps-/hjertestarterskursus i løbet af året.  
 

                	
 
           Det skal du gøre ved hjertestop 
 
               Rusk lidt i personen for at se om, der er liv. Hvis der ingen reaktion er, skal der ringes 112 og lokaliseres 

hjertestarter.  
                 Hovedet skal vippes lidt tilbage og underkæben lidt opad, så luftvejene bliver frigjort. 
                 Der skal gives 30 tryk på brystbenet med begge hænder ovenpå hinanden og herefter to indblæsninger af 

cirka et sekunds varighed. Dette gentages indtil ambulancen kommer. 
                 Uden genoplivning ved hjertestop overlever 1 ud af 30. Ved genoplivning overlever en ud af otte. 
                 Efter cirka seks minutter kan hjernen begynde at tage skade og for hvert minut, der går uden genoplivning 

falder chancen for at overleve med omkring 10 procent. 
    
                KILDE: HJERTEFORENINGEN OG NETDOKTOR 
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Trafikken i Åsum
Nu er der gået nogle måneder siden de forskellige trafikregulerende tiltag blev 
lavet, og vi kan vel konstatere, uden at vi har fået noget eksakt resultat af den ud-
førte trafiktælling, at trafikmængden næppe er faldet mærkbart. Det er nok heller 
ikke det, vi skal have de store forventninger til. Der er meget trafik næsten overalt 
og således også i Åsum. Derimod kan det kan det vist konstateres, at hastigheden 
er blevet nedsat de fleste steder, fordi det ikke længere er muligt i samme grad at 
køre stærkt gennem byen.

Som der blev redegjort for i sidste nummer (se dette), arbejder vi på at få lavet 
yderligere tiltag, der kan gøre trafiksituationen i Åsum tålelig. I den forgangne pe-
riode har vi opnået at få rundkørselsskiltene på Åsum Bygade rettet, og at Odense 
Kommune har indstillet, at Væverstræde lukkes for gennemkørsel og Gartnervæn-
get får en tydeligere blind vej skiltning. De to sidstnævnte ting afventer i skrivende 
stund politiets godkendelse. Endvidere er de dybe huller langs Snedkerstræde 
blevet repareret, efter at vi gjorde kommunen opmærksom på problemet.
Næste ”tag” bliver at holde kommunen fast på, at det gamle bump på Staupude-
vej bliver forhøjet til et 40km bump. Derefter fortsætter vi efter listen med det, vi 
først finder muligt at få igennem.

Skiltene på Åsumvej og Åsum Bygade, der viser mod ring 3 er kommunens egen ide.

Staupudevej 7 får ikke længere kørt sin postkasse ned med jævne mellemrum, 
men der sker stadig for mange uheld -  i den forgangne periode på Snedkerstræde, 
Åsum Bygade, Kirkestræde og Staupudevej. Hver 
gang, det sker, giver vi Odense Kommune en mel-
ding herom for at understrege situationens alvor.
Vi håber fortsat, at vi kan lykkes med at få sat 
hastigheden mærkbart ned på alle gennemgående 
veje i byen. I bedste fald får vi som sidegevinst et 
fald i trafikmængden, fordi det så bliver mindre 
attraktivt at benytte vejene gennem Åsum.

Åsum Beboerforenings trafikudvalg
v. Kai Teilmann
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Fra Lokalarkivets gemmer
Af Jørgen Lohmann Rasmussen 

Bladrer man i Aasum Sogneblads mange numre gennem årene eller ser i arkiv.dk, 
er det let at se, at aasummerne altid har elsket store fester og glade dage.
Længe før Sognebladets tid – den 22. april 1895 – fandt en sådan aasumfest sted 
ved det afholdte lærerpar Magdalene og Niels Mikkelsen Kelstrups sølv-
bryllup.
Magdalene og Niels’ datter Theodora (kaldt Dola) har mange år senere – i 1940 – 
nedskrevet nogle slægtsminder, blandt andet om forældrenes sølvbryllup. For nogle 
år siden modtog Lokalarkivet en kopi af disse slægtsminder fra kelstruppernes 
oldebarn, slægtsforskeren Peter Kelstrup, Skanderborg.

Denne fest kan give mindelser om senere tiders aasumske ”udskejelser”, hvor alle 
de gode borgere står sammen om 
opgaven. Marie Elisabeth og An-
ders Hansen på Solbakken lagde 
lokaler til arrangementet.

Dolas beretning begynder på en 
isglat kælkebakke: 
”Aasum Kirke ligger meget højt 
paa Kirkebakken, og der morede vi 
Børn os med at kælke om vinteren, 
men det var ikke saa heldigt for 
Kirkegængerne, og ”Solbakkeko-
nen” faldt da ogsaa og brækkede 
sit Ben! Det skete netop den Vin-
ter, hvor Mor og Far skulde have 
Sølvbryllup 22/4 95, saa det var 
meget uheldigt, da Festen, Sognet 
gjorde for Mor og Far, netop skulle 
være paa Solbakken, men Fru Lo-
hmann Hansen var dog med, med 
sine 2 Krykker.

Magdalene og Niels Mikkelsen Kelstrup 
med nogle af deres børn.
Udsnit af skolefoto fra Aasum 1885. 
(Langeskov Lokalhistoriske arkiv).
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Den 21/4 95 blev jeg konfirmeret i Seden Kirke; Barn som jeg var, syntes jeg ikke, 
der blev gjort ”Væsen” nok af mig, alt stod i Sølvbrylluppets Tegn, der netop skulle 
være Dagen efter. Men jeg mindes dog, at Far sagde i sin Tale til mig ved Bordet, 
at han vilde ønske, jeg maatte faa lov til at beholde mit gode Humør, hvad der end 
skulle møde mig, det ville hjælpe mig i mange event. svære Stunder. Det tænker 
jeg saa tit paa netop i denne Tid, hvor vi lever i svære Tider, og hvor min Arm er 
syg. Det er desværre højre Arm, og jeg kan næsten ikke holde paa Pennen.
Mors og Fars Sølvbryllup var en stor Festdag! Hele Byen var paa Benene fra Mor-
genstunden, og de havde inviteret hele Degnefamilien til Fest, som blev holdt paa 
Solbakken. Bordet var dækket paa Loftet, et langt Bord, der var dækket til godt 
80 til Bords – og der var skildret af og pyntet i den Grad med Paaskeliljer, at ingen 
kunne se, vi sad på Loftet. Taler og Sang vexlede, som man siger, og bagefter drak 
vi saa Kaffen nede i Stuerne. Da der var faldet lidt Ro over Selskabet, hørtes der 
Musik i det fjærne, og saa kom alle Skolebørnene marcherende 2 og 2 med Horn-
musik i Spidsen, og for at gøre Turen og Spændingen lang gik de under ledelse af 
Folketingsmand Lohmann rundt i Haven mange Gange for tilsidst at havne oppe 
foran Verandaen, hvor Mor og Far stod. Mange gode Ord blev sagt, baade til og 
af Far, Sange blev sunget og Hurraraab lød fra alle de mange smaa og store. Det 

var meget gribende, jeg mærker det 
som var det i Gaar, og jeg ser Far 
staa og tale, mens Taarerne trillede 
ned ad Kinderne. Som Gave fra 
Beboerne fik Mor og Far 250 Kr. i 
Guldtikroner. De laa i en Æske lavet 
i den Anledning, og i Laagets ind-
vendige Side var et Billede af Skolen 
og Kirken tegnet af Svigerdatteren 
Marie Nielsen [fra Brejngaard]. Ma-
rie og Thorvald var dog ikke forlove-
de den Gang endnu. Marie har efter 
Mors Død arvet Æsken. At Mor og 
Far var afholdte i Aasum fik vi den 
Dag – og tit senere – Beviser for.
                                                                                            
Faster Dola.

Aasumboernes sølvbryllupsgave var dette 
skrin med 250 kr. i guldtikroner.
Skrinet er snedkereret af Kristian Lohmann.
(Foto: Peter Kelstrup).
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Frihedskæmpere i Aasum
Hans Erik Hansen Dybkjær, der boede det meste af sit liv i Aasum, døde en måned 
før jul. Han blev 94 år. I 2018 bragte vi hans beretning om købmandsliv i Aasum i 
1930’erne. 

Hans Erik har tidligere bidraget til Aasum Sogneblad med en meget interessant 
beskrivelse af, hvordan han som modstandsmand oplevede befrielsesdagene først 
i maj 1945. På fotografiet af frihedskæmpere i Aasum kan Hans Erik ses som nr. 3 
fra venstre. 

Hele beskrivelsen er tidligere bragt i Aasum Sogneblad nummer 8,9 og 11 fra 
2004 samt nummer 12 fra 2005, men du kan også finde den ved at gå ind på 
Beboerforeningens hjemmeside www.aasumby.dk, hvor der findes en henvisning 
til artiklen.

Hans Erik Hansen Dybkjær, der boede det meste af sit liv i Aasum, døde en måned før jul. 

Han blev 94 år. I 2018 bragte vi hans beretning om købmandsliv i Aasum i 1930’erne. Hans 

Erik har tidligere bidraget til Aasum Sogneblad med en meget interessant beskrivelse af, 

hvordan han som modstandsmand oplevede befrielsesdagene først i maj 1945. På fotografiet 

af frihedskæmpere i Aasum kan Hans Erik ses som nr. 3 fra venstre. Hele beskrivelsen er 

tidligere bragt i Aasum Sogneblad nummer 8,9 og 11 fra 2004 samt nummer 12 fra 2005, men 

du kan også finde den ved at gå ind på Beboerforeningens hjemmeside www.aasumby.dk, 

hvor der findes en henvisning til artiklen. 
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Åsum Idrætsforening
Aasum Idrætsforening afholder ordinær generalforsamling 
mandag d. 18. marts 2019 kl. 19.00 i klubhuset, Ryttervejen 21.

Dagsorden iflg. Lovene.

Vel mødt
Bestyrelsen

GYMNASTIK OG YOGA
Foreningen er meget taknemmelig for den fantastiske sæson, vi haft med gymna-
stik og yoga.
De to ledere har gjort det SÅ godt og har derved fastholdt stort fremmøde hver 
tirsdag kl. 17-18 og 18.30- 20.00.
Sæsonen slutter d. 28. marts, og vi starter op igen tirsdag d. 3. september, hvor 
flere er velkomne til at møde op.
Vi viser et dejligt billede af julebordet, som var klar til fællesspisning i klubhuset.

FODBOLD
Senior, med hold i serie 3 og serie 4. 
Forårssæsonen er langsomt gået i gang. På grund af våde fodboldbaner har star-
ten trukket ud, da Odense Kommune ligesom tidligere år har lukket græsbanerne.
Der er træning mandag og onsdag under ledelse af Parwiz.
Yderligere oplysning kan fås ved Preben tlf. 2011 7338.

Superveteraner mangler spillere til den nye sæson, men Aasums tidligere træner 
igennem 7 år, Hasse Frimodt tlf. 2192 2709, vil hjælpe Preben med at finde nye 
spillere. Hasse vil forsøge at samle nye og gamle spillere, så Aasum kan stille både 
et 7-mands og et 11-mandshold.
Aldersgruppen er fra 47 år og opefter, og der må benyttes 3 spillere fra 45 år.
7-mands holdet spiller om mandagen og 11-mandsholdet spiller om tirsdagen.
Vi håber, at mange vil melde sig, så vi kan stille disse hold.

For at fastholde sportspladsen og klubhuset for områdets beboere vil Idrætsfor-
eningen åbne klubhuset i dagtimerne for voksne.
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Her vil der være mulighed for alle mulige former for spil og hyggeligt samvær.
Vi arbejder på at få en eller flere personer til at stå for disse aktiviteter.
Yderligere oplysninger kommer senere.

Bestyrelsen glæder sig over, at der er samling for børn i klubhuset hver onsdag.
Stor tak til Trine og hendes hjælpere.

Hvis der er børn, der er interesseret i at træne fodbold lørdag formiddag, bedes de 
henvende sig til Preben.

Vel mødt til spillere og tilskuere på sportspladsen i sæson 2019. 

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   
  Beboerforeningen
Beboerforeningens hjemmeside Formand
www.aasumby.dk Alex Hold
  Åsum Bygade 4, 5240 Odense NØ
Idrætsforeningen AlexHold@live.dk
Formand:  Preben Schack Tlf. 2222 2282
PrebenSchack@privat.dk 
Ryttervejen 14, 5240 Od. NØ Bylauget
Tlf. 6610 2423 ,  2011 7338 Oldermand
Klubhuset tlf. 6610 5522 Mogens Burmølle
  Staupudevej 10, Åsum
Åsum Sogns  burmoellem@gmail.com 
Lokalhistoriske Arkiv Tlf. 2136 6589
Poul Poulsen  
Gartnervænget 17,  Åsum 
Tlf. 2174 6064 
aasumby@gmail.com



36

Produktion af årets fastelavnstønde

Brætspilscafé

Aktiviteter siden sidst


