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Charlotte Rørdam Kristensen  
ny præst i de to sogne

For et stykke tid siden fik jeg en glædelig op-
ringning, der lød, at jeg fra 1. december skal 
være præst i Seden og Åsum sogne! Gennem 
familie kender jeg lidt til Seden og Åsum i 
forvejen, og jeg glæder mig rigtig meget til 
samarbejdet i de to sogne med kommende 
kollegaer og præstearbejdet.

Jeg er en ægte fynbo på 41 år, der er opvok-
set i Brenderup. Min mors familie stammer 
fra Nordfyn. Til daglig bor jeg i Middelfart 
sammen med en skibsingeniør og vores to 
børn på hhv. 13 og 15 år. 

Mit liv ligner til forveksling mange andres på min alder – med børns 
fritidsaktiviteter, deres friskole, et omsorgskrævende hus af ældre dato. 
Jeg prioriterer nærvær, samvær, gåture med refleksion i naturen, fitness, 
gode bøger og film.

Min opgave som præst er mest af alt, synes jeg, at hjælpe med at tale om 
det, der er større end os selv. Troen på noget større giver livet kant og 
små kram til os på de dage, hvor vi er opgivende, mister og møder livets 
grimhed og åbner samtidig for en dybere opmærksomhed, når livet 
spiller på sine smukkeste melodier. Jeg tror oprigtigt på, at en tro kan 
hjælpe os til at være den bedste udgave af os selv i mødet med andre. 
Jeg tilhører ikke nogen bestemt kirkelig retning, men hvis jeg skal kalde 
mig noget, er jeg erfaringsteolog.

Jeg har tidligere været kirkebogsførende sognepræst i Sønderjylland og 
siden arbejdet som underviser på Lærdansk og som vikarpræst. Jeg er 
uddannet i København, har haft fingrene i lidt frivillighed, journalistik, un-
dervisning og ikke mindst prioriteret i perioder at være hjemmegående.  
I skrivende stund er jeg vikarpræst i Kolding midtby.

Jeg ser frem til at lære jer at kende og møde jer i hverdagen eller til 
 arrangementer og aktiviteter i de to kirker!
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Gudstjenester 8. dec. 2019 – 8. mar. 2020

DECEMBER SEDEN ÅSUM
Søndag 8.  2.s.i advent kl.  9.30  kl. 11.00 
  Ansa & Crk Ansa & Crk
Søndag 15.  3.s.i advent Ingen kl. 14.00 Crk  
   Fælles julekoncert
Søndag 22.  4.s.i advent kl. 11.00 Ansa kl.  9.30 Ansa
Tirsdag 24.  Juleaften kl. 11.00 Crk 
  Hvenekilden
Tirsdag 24. Juleaften kl. 13.00 Ansa & Crk 
  Familíegudstjeneste   
  Kl. 14.15 Ansa & kl. 14.30 Crk  
  Kl. 15.30 Ansa
Onsdag 25. Juledag  kl. 9.30 Ansa kl. 11.00 Ansa 
Torsdag 26. 2. Juledag kl. 11.00 Ansa Ingen 
Søndag 29.  Julesøndag kl.  9.30 Crk kl. 11.00 Crk
      
JANUAR 2020 
Onsdag  1.  Nytårsdag Ingen  kl. 14.00 Crk
Søndag 5.  Helligtrekongers  kl.  9.30 Ansa kl. 11.00 Ansa  
 søndag
Søndag 12.  1.s.e.h.3 k. kl. 11.00 Crk kl.  9.30 Crk
Søndag 19.  2.s.e.h.3 k. kl.  9.30 Ansa kl. 11.00 Ansa
Søndag 26.  3.s.e.h.3 k.  kl. 11.00 Ansa kl.  9.30 Ansa
      
FEBRUAR 
Søndag 2.  Sidste s.e.h.3 k. kl.  9.30 Crk kl. 11.00 Crk
Søndag 9.  Septuagesima kl. 11.00 Ansa kl.  9.30 Ansa 
Søndag 16.  Seksagesima kl.  9.30 Crk kl. 11.00 Crk
Søndag 23.  Fastelavn kl. 11.00 Ansa kl. 14.00 Ansa

4



Siden sidst i Åsum

Døbte
15. sept. 2019 Balder Lundegaard Johnsen
02. nov. 2019 Olivia Bech Hammerich

Viede, kirkeligt velsignede
17. sept.  2019 Maria Søs Larsen & Kim Benedikt Pedersen
19. okt.  2019 Mette Dall Madsen & Mathias Christian Bærenholdt

Gudstjenester 8. dec. 2019 – 8. mar. 2020

MARTS  SEDEN ÅSUM 
Søndag 1.  1.s.i fasten kl.  9.30 Ansa kl. 11.00 Ansa
Søndag 8.  2.s.i fasten kl. 11.00 Crk kl.  9.30 Crk 

Ansa   Anders Skaanning Andersen
Crk      Charlotte Rørdam Kristensen   

Når vikar kendes rettes på hjemmesiden: www.Seden Kirke.dk 
ANSA: Anders Skaanning

Nytårsgudstjeneste

I Åsum Kirke fejrer vi nytåret med en eftermiddagsgudstjeneste og 
 efterfølgende et lille nytårsglas med passende indhold og tilbehør. 
Selv om mange har fejret nytåret på behørig vis og derfor føler sig lidt 
brugt, er man velkommen til at høre et par gode ord i kirken, få trænet 
 stemmen gennem et par salmer og få  ønsket  hinanden et godt nytår 
i Åsum kirke onsdag den 1. januar kl. 14.00.
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Invitation til præsteindsættelse 

Charlotte Rørdam Kristensens 
indsættelse i Seden og Åsum kirker
søndag den 8. december 2019

Det er med stor glæde, at vi byder velkommen til præst Charlotte Rør-
dam Kristensen ved Seden og Åsum kirker den 1. december 2019.
Charlotte Rørdam Kristensen indsættes af provst Paw Kingo Andersen 
den 8. december 2019.

Program for søndag den 8. december 2019:
Gudstjeneste i Seden Kirke kl. 9.30
Højmesse i Åsum Kirke kl. 11.00
Menighedsrådene i Seden og Åsum byder på et glas og en småkage i 
Rytterskolen ca. kl. 12.00

Det vil glæde Charlotte Rørdam Kristensen at kunne sige pænt goddag 
til sine sognebørn – såvel børn som voksne – i sit nye pastorat Seden – 
Åsum, samt venner og kolleger ved disse arrangementer.

Med venlig hilsen
Seden og Åsum Menighedsråd
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Julekoncert i Åsum Kirke

Søndag den 15. december kl. 14.00

 
Kor a la Carte

Kor a la Carte er et lille kor på 12 personer, der hvert år medvirker ved 
Odense Politiorkesters succesfulde julekoncerter og har derfor efter-
hånden lagt korstemmer bag mange kendte solister. Koret kan desuden 
gennem året høres ved forskellige udendørskoncerter sammen med 
Hjemmeværnets Musikkorps Syd. 

Kor a la Carte kan ved denne koncert opleves “helt alene” akkompag-
neret af deres egen korleder Therese Andreasen, klaver og cello, så 
man rigtig får glæde af de gode klange, dette lille håndplukkede kor kan 
fremtrylle.
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Tirsdagscafe

Tirsdag den 7. januar 2020 kl. 14.00
Fra vendelbo til fynbo - ved tidligere biskop Kresten Drejergaard

Alle ved, at der er forskel på Sjælland, Fyn og Jylland. Hver landsdel har 
sin dialekt og temperament.
 
I foredraget vil Kresten Drejergaard prøve at lodde dybderne i det fynske 
sindelag, sådan som han og hans kone har oplevet det i de 40 år, de har 
boet på Vestfyn og i Odense. 

Foredraget krydres med selvoplevede anekdoter fra det almindelige liv 
på Fyn. Og det foregår i Rytterskolen.
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Tirsdagscafe
 
Tirsdag den 4. februar 2020 kl. 14.00

”Tak for sangen, Carl”

Vi har tidligere haft besøg af museumsinspektør Ida-Marie Vorre, som 
dengang fortalte om Anne-Marie Carl Nielsen. Denne eftermiddag vil 
Ida-Marie Vorre tage os med ind i Carl Nielsens univers.
Carl Nielsen var en særdeles alsidig komponist. Mens han i udlandet pri-
mært er kendt for sin symfoniske musik til koncertsalen, forbinder man-
ge danskere ham i høj grad med en lang række folkelige sange. Han har 
komponeret omkring 300 sange. Denne eftermiddag vil vi se nærmere 
på sangkomponisten Carl Nielsen, hans produktion af folkelige sange og 
sætte disse ind i en historisk kontekst. Undervejs vil der være rig lejlighed 
til selv at synge med også.
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Sogneaften

Onsdag den 19. februar 2020 kl. 19.00 i Rytterskolen
Pigerne på Sprogø

Foredragsholder og historiker Carsten Egø Nielsen kommer igen og for-
tæller om kvindehjemmet på Sprogø.

Da der er et begrænset antal pladser, er det ”først til mølle”-princippet, 
som vil være gældende. Tilmeldingen foregår til Jess Wulff-hansen på tlf. 
61778506 eller mail: wh@dukamail.dk

Christian Keller, overlæge ved de Kellerske anstalter, oprettede i 1923 
kvindehjemmet på Sprogø for åndsvage 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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Søndag d. 23.02.20

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  
    (voksne 20kr) Slikposer til børn (gratis)
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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Tirsdagscafe
 
Tirsdag den 3. marts 2020 kl. 14.00
Under kastanjetræet - - -

Hvordan gik det til, da jeg var barn/ung på landet i 40’erne på Fyn? 
Det bliver beskrevet i bogen: Under kastanjetræet. 
Her bliver vi meget klogere på, hvad det ville sige at leve et liv på landet 
i 40´erne. Vi læser om alt fra malkning af køer til udskiftning af heste til 
traktorer, om skolegang, dyrskue og andre sjove ting. Aksel Hundslev er 
historiefortælleren, og den mand som gennem et halvt århundrede har 
haft både ledende og mere ydmyge stillinger i den skrevne dagspresse 
og på DR.  Han udgav sin første bog, da han var 81 år. 
Det begivenhedsrige liv i bondesamfundet kan du høre mere om i Ryt-
terskolen. 
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Kom og få opfrisket din viden om førstehjælp, 
samt lær at bruge vores hjertestarter…

Åsum Sogns Beboerforening afholder gennemgang af 

Førstehjælp og brug af hjertestarter 
Onsdag d. 22-1-2020 kl. 19.00-21.30 i Rytterskolen

Hvert år falder 3.500 danskere om med et hjertestop udenfor et hospi-
tal. Desværre overlever meget få, hvis ikke der ydes livreddende første-

hjælp i de første minutter. 

Hvis du yder førstehjælp i de første minutter efter en person er faldet 
om, er der mulighed for at redde liv. Ved hjertestop er det nemlig de før-
ste minutter, der er afgørende. Chancen for at overleve falder med  10% 

for hvert minut, der går, før der gives livreddende førstehjælp.
(kilde: Røde Kors)

Max antal : 35 personer – ”Først til mølle” princip
Vi ses

Åsum Sogns Beboerforening
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Aasum Bylaug

Afholder ordinær generalforsamling
torsdag den 30. januar 2020 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 23. januar 2020

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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Åsum Beboerforening - Generalforsamling

Sæt allerede nu X i kalenderen 

 Den 25. marts 2020 kl. 19.00 afholdes generalforsamling 

Information følger

Mvh
Åsum Sogns Beboerforening
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Musikforestilling med Aasum-rødder 

Morten Schmidt er vokset op i Aasum og har fået sin musikalske grund-
opdragelse i Aasum hos nu afdøde fhv. Kgl. Kapelmusiker Knud Aage 
Larsen, som lærte ham at spille violin. Siden har den stået på folkrock og 
en uddannelse på musikkonservatoriet, og nu debuterer Morten sam-
men med kæresten Mai Ane Pil Siedentopp, der også har en konservato-
rieuddsnnelse, med en musikforestilling på Den fynske Opera d. 6.-9. 
februar 2019. Tilsammen udgør de duoen LYD PORT, og forestillingen 
har titlen MACRO PLASTIC.
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Duoen leverer sammen med et mandskor en stærk musikalsk oplevelse 
med elektroniske lydcollager og beats, der smelter sammen med pop-
vokaler og et klassisk kor. I Macro Plastic bliver plastik helt konkret som 
materiale udsat for en kunstnerisk bearbejdning, – visuelt som materiale 
for kostumerne og scenografien, og rent lydligt når forskellige typer pla-
stik bliver til knitrende dynamiske støjflader.
Mai og Morten beskriver selv forestillingen: ” Vi har været optaget af 
dobbeltheden både i plasticmaterialets brug, som et fantastisk hjælpe-
middel for mennesket, og til at være en kilde til voldsom forurening, og 
har undersøgt dobbeltheden i materialets lyd og visuelle udtryk. Vi vil 
med forestillingen skabe en sanselig verden, der er både uhyggelig og 
smuk, og som kan skabe en klangbund til refleksion over ansvar, vaner 
og veje til forandring. Vi har smeltet plastikken om, så den ikke længere 
er glat og blank, men mere ligner naturen i sin organiske textur, ligesom 
at plastikken får et helt andet og mere sart udtryk, når vi zoomer ind på 
den med et videomikroskop”.

17



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	

	

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

A/S

Henovej 8 · 5270 Odense N · Tlf. 66 18 95 92 · ps@johansen-biler.dk
Palle Søderholm 22 79 43 74 · Michael Søderholm 40 52 34 68

Åbningstider: Mandag-fredag 7.30-17.30. Lørdag-søndag efter aftale.
Klik ind på www.johansen-biler.dk - Service og reparation af alle bilmærker

Alle bilmærkers
værksted

Køb og salg af
nyere brugte biler

Ny samarbejds

men hele holdet
bag - er det samme...

Vi ses til personlig service i øjenhøjde til fair fynske priser!
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Ryttervejen 19 Åsum 
5240 Odense NØ  
Tlf.: 6614 4006 

 

www.havnensgourmet.dk 
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   Virksomheds/Flytning 
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Aktivitetskalender for Åsum Sogn

 DECEMBER
d.5. torsdag 16-18               Arkiv og Bogbytter åbent
d.8. søndag 11      Gudstjeneste, præsteindsættelse
d.15. søndag 14.00             Gudstjeneste, Julekoncert
d.22. søndag 9.30            Gudstjeneste
d.24. tirsdag 14.30            Gudstjeneste
d.25. onsdag 11.00            Gudstjeneste
d.26. torsdag   Ingen gudstjeneste
d.29. søndag 11.00            Gudstjeneste  
 
 JANUAR 
d.1. onsdag 14.00  Nytårsgudstjeneste
d.2. torsdag 16-18               Arkiv og Bogbytter åbent
d.5. søndag 11.00            Gudstjeneste
d.7. tirsdag 14.00  Tirsdagscafé
d.12. søndag 9.30            Gudstjeneste
d.19. søndag 11.00            Gudstjeneste
d.22. onsdag 19-21.30 Førstehjælpskursus
d.26. søndag 9.30            Gudstjeneste
d.30. torsdag 18.00            Bylaugsmøde
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FEBRUAR 
d.2. søndag 11.00            Gudstjeneste
d.4. tirsdag 14.00  Tirsdagscafé
d.6. torsdag 16-18               Arkiv og Bogbytter åbent
d.9. søndag 9.30            Gudstjeneste
d.16. søndag 11.00            Gudstjeneste
d.19. onsdag 19.00    Sogneaften
d.26. onsdag 19.00 Generalforsamling i 
                               ”Aasum gamle smedje”
d.23. søndag 14.00            Gudstjeneste 
  14.30          Tøndeslagning

MARTS 
d. 1. søndag 11.00             Gudstjeneste
d.3. tirsdag 14.00   Tirsdagscafé
d.5. torsdag 16-18               Arkiv og Bogbytter åbent
d.8. søndag 9.30            Gudstjeneste
d.12. torsdag 19.00 Generalforsamling i  
                               Aasum Idrætsforening

Alle arrangementer er omtalt andetsteds i bladet
Om idrætsforeningen: se side 36-38
Arkiv og Bogbytter har åbent hver onsdag 10-12.
Se i øvrigt på hjemmesiden www.aasumby.dk
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Lad os bane vejen 
for dit fi bernet!
Vi graver lige nu for 0,-* op til 30 m.

Vi graver (max. 30 m.)

Din bolig

*Du sparer 6.000,- kr. 
Tilbuddet gælder alle 
husstande, hvor nef

allerede har fi ber i jorden.

nef · Tårupstrandvej 15 · 5300 Kerteminde · www.nef.dk

For at kunne benytte tilbuddet skal du 
som minimum bestille en 100/100 Mbit 

internethastighed i 6 måneder. 

Ring på tlf. 63 32 11 00 og bestil nu!
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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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Bevaring og fornyelse af Aasum Smedje

Siden den gamle smedje i Aasum blev oprettet i 1818, har den indgået 
i landsbyen som samlingspunkt. Ikke kun som stedet hvor hesten blev 
skoet eller ploven blev repareret, men også som mødested, sladrehjørne 
og opslagstavle. Mange kunstnere, både kendte og mindre kendte, har 
gennem tiden fundet et godt motiv i smedjen. I 1893 malede H.A. Bren-
dekilde sit billede ”De sidste nyheder” her, og Herman Madsen og Ras-
mus Lohmann har ligeledes foreviget den gamle smedje.

Funktionen som smedje ophørte i 1966, og efter nogle år tog beboere 
initiativ til, at den smukke bygning blev fredet og overtaget af kommunen. 
Den blev udlejet til kunstnere, der her kunne smede figurer eller skabe 
malerier. Den sidste udøvende kunstner var Helge Gunge, der både 
malede og huggede i sten. Fra at være et motiv for skiftende kunstnere 
blev smedjen til værksted for skiftende kunstnere. En gruppe beboere vil 
gerne sikre, at smedjen kan forblive Aasums smukke vartegn, samtidig 
med at den kan danne ramme for kunstneriske aktiviteter, og da Odense 
kommune har ønske om at afhænde bygningen, er der skabt grobund 
for endnu en forening i Aasum ud fra devisen: ”den bedste måde at 
forudse fremtiden på, er ved at skabe den selv”. Odense kommune har 
vist positiv interesse for at overdrage smedjen til en forening, der kan 
sikre dens fremtid. D. 30. september blev der derfor holdt stiftende 
generalforsamling for foreningen ”Aasum Gamle Smedje”, og af den nye 
forenings vedtægter fremgår det at: Foreningens formål er at overtage, 
bevare og renovere smedjebygningen i overensstemmelse med frednin-
gen som en del af det landsbymiljø, der udgøres af kirken, rytterskolen, 
bystævnet og smedjen. Bygningen tænkes anvendt som ramme for 
kunstneriske og kulturelle aktiviteter og for aktiviteter til gavn for fælles-
skabet.
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Foreningen skal via aktiviteter i bygningen skaffe indtægter til drift og 
løbende vedligeholdelse af bygningerne. Samtidig vil foreningen søge at 
opnå støtte fra fonde, virksomheder mv. til bevaringsopgaver og mulige 
ændringer i bygningerne og af området omkring bygningerne, som kan 
understøtte mulighederne for de nævnte aktiviteter.

Efter generalforsamlingen er bestyrelsen konstitueret således:
Formand Sinnet Bunde, Buchwaldsgade 15, Odense C (4118 6081)
Næstformand Jonathan P. Kvist, Gartnervænget 15, Aasum (5160 0862)
Kasserer Bente Adelgod, Ryttervejen 5, Aasum (6151 7620)
Sekretær Jess Wulff-Hansen, Ryttervejen 7, Aasum (6177 8506)
Bestyrelsesmedlem Alex Hold, Åsumbygade 4, Aasum (2222 2282)

Der kan nu tegnes medlemskab ved at kontakte foreningens kasserer 
Bente Adelgod telefonisk på 6151 7620 eller på mail: adelgodbente@
gmail.com, og der kan vælges mellem flg. medlemskaber. Alle, der har 
tegnet medlemskab, vil, så snart vi har oprettet bankkonto m.m., få med-
delelse om betaling.
 
Normalt medlemskab kr. 200 årligt pr. person
Støtte medlemskab Kr. 1.000 årligt for firma eller privat
Sponsor støtte/startkapital Kr. 2.000  som engangsbeløb

Kr. 5.000  som engangsbeløb
Kr.            som engangsbeløb

Der vil senere i bladet blive orienteret om muligheder for at deltage ak-
tivt i smedjen som udøvende kunstner eller udstiller/underviser. Er du in-
teresseret i at høre mere om disse muligheder, kan du kontakte Annette 
Bøge Huulvej på tlf. 2255 5858 eller mail: kunstgrafik@hotmail.com eller 
Sinnet Bunde på tlf. 4118 6081 eller mail: Sinnet.bunde@mail.dk 

Allerede nu indkaldes der til årlig generalforsamling i ”Aasum 
Gamle Smedje” onsdag d. 26. februar 2020 kl. 19 i Rytterskolen. 
Sæt kryds i kalenderen – bestyrelsen håber, vi har mange flere spænden-
de oplysninger på det tidspunkt, og at mange har forslag til bestyrelsen. 
Evt. forslag sendes til formanden på mail senest 14 dage før generalfor-
samlingen.
Sinnet Bunde
Formand
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Referat af stiftende generalforsamling i 
”Aasum Gamle Smedje”

Mødet blev afholdt d. 30. september 2019 i Rytterskolen med 
24  deltagere. Dagsorden for mødet:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Præsentation af arbejdsgruppen.
4. Baggrund for stiftelse af foreningen.
5. Redegørelse for formål og økonomi.
6. Gennemgang og behandling af forslag til vedtægter.
7. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
10.  Fastsættelse af kontingent for foreningsmedlemmer og 

 støttemedlemmer.
11. Nedsættelse af arbejdsgrupper:
a) Arbejdsgruppe om økonomi/fondsansøgninger.
b) Arbejdsgruppe vedrørende medlemmer og brugere af  smedjen.
c) Arbejdsgruppe om praktiske forhold.
12.  Eventuelt. Under dette punkt kan der ikke stilles forslag til 

 afstemning.

1. Alex bød velkommen og Jens Ole blev valgt som dirigent.
2. Poul blev valgt som referent.
3.  Arbejdsgruppen blev præsenteret: Jens Ole Melsen, Sinnet Bunde, 

Annette Bøge Huulvej (kom senere), Jonathan P. Kvist, Alex Hold og 
Jess Wullff-Hansen (Emil K. Held er trådt ud).

4.  Alex redegjorde om baggrunden for oprettelse af foreningen: 
Smedjen bliver sat til salg af kommunen. Beboerne i Aasum får dog 
mulighed for at overtage smedjen til fælles formål for kr. 0.

5. Sinnet kom med et oplæg om de muligheder for anvendelse, som 
arbejdsgruppen havde fundet frem til med forskellige typer af aktiviteter 
og medlemskaber.
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Jess gjorde rede for økonomien på kort og langt sigt. Her og nu udgifter 
efter overtagelse af smedjen anslået til 25.000 kr. måske plus 30.000 kr. 
til akut udbedring af utæt skotrende. Udgifter til senere nødvendig etab-
lering af toiletforhold og tekøkken er anslået til mellem 
300.000 - 400.000 kr.
Årligt løbende udgifter inklusiv drift er anslået til ca. 40.000 kr.
6.  Jens Ole gennemgik forslag til vedtægter:
Der blev foreslået ændringer af pkt. 7 ”Generalforsamlingen afholdes i 
februar måned” og en tilføjelse til pkt. 10 ”Vedtægter skal godkendes af 
Odense kommune”. Odense kommune har efterfølgende oplyst, at kom-
munen ikke vil påtage sig at skulle godkende vedtægtsændringer.
Forslag til ændring af pkt. 7 og stiftelsen af foreningen blev enstemmigt 
godkendt af deltagerne ved mødet.
7.  Følgende blev valgt til bestyrelsen: Sinnet, Alex, Jess, Jonathan og 

Bente Adelgod.
8. Suppleanter: Jens Ole til første suppleant og Ulrik Lehrmann.
9. Revisorer: Mona Dias og Åse Staupudevej 14.
10.  Kontingent blev fastsat til 200 kr. for personlige medlemmer og 

1000 kr. for støtte medlemmer.
11. Følgende arbejdsgrupper blev nedsat:
a) Økonomi og fondsansøgninger: Jonathan, Annette, Susanne og Jess.
b) Medlemmer og brugere: Sinnet, Annette, Jonathan og Alex.
c) Praktiske forhold: Jens Ole, Per, Mikkel og Jess.
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Morgentrafik igennem Aasum :(
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TRAFIKKEN IGENNEM ÅSUM –   
ET HISTORISK TILBAGEBLIK!

Af Hans Lohmann Andersen
Trafikken igennem Åsum har, som iøvrigt alle andre steder, været i fokus 
igennem de senere år, forårsaget af det stadig stigende bilkaos world-
wide som følge af det dramatisk stigende antal biler. Jeg er så kommet 
i tanke om, for fornøjelsens skyld, at lave et tilbageblik over biltrafikken 
igennem Åsum for 70 år siden, før folkevognsbegrebet endnu var slået 
igennem. Bilen var, endnu, for de få!
 Jeg havde min barndom i Åsum Rytterskole fra 1936 til 1948, hvor min 
far var den sidste lærer indtil 1959, hvor skolen lukkede, og undervisnin-
gen blev flyttet til Seden. Een ting var helt sikkert: Der var helt anderledes 
fart over feltet dengang! Og der var ofte publikum på. På sommeraftener 
samledes tit en flok unge på bystævnet, den nuværende Smedens Plads, 
for at have lidt socialt samvær efter dagens dont. Det var både unge fra 
Åsum og karle og piger, der var ansat på de forskellige gårde i sognet! 
Og den endnu lidt sparsomme biltrafik igennem ÅSUM CITY blev set og 
kommenteret.
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 Vejkrydset blev udlagt forskelligt af bilisterne. Vejen fra vest og fort-
sættelsen over SMEDEBROEN blev udlagt som DEN GAMLE RIGSVEJ 
mod øst. Derfor berettigede det til en ret respektabel fart over krydset! 
(respektabel betød dengang FRISK kørsel). Ligeså blev STAUPUDEVEJ, 
der gik ligeud ad Åsum bygade mod nord, betragtet som en vigtig vej i 
Syd-Nord gående retning, hvilket berettigede til en ret respektabel fart! 
Endelig var forløbet af ÅSUM BYGADE som i dag med en blød kurve, der 
tillod en rimelig høj fart, hvis man skulle lægge kursen mod Odense eller 
Kerteminde. 
 
Jeg vil garantere for, at mangen en lille DKW, der fra 1930’erne var en 
billig forløber for FOLKEVOGNSKONCEPTET, har kørt igennem ÅSUM 
BYGADE med tæt på vognens topfart, der var noget med 70 eller 80 km 
i timen. Den var lav og med det nye FORHJULSTRÆK, der gav sikre køre-
egenskaber! En anden, sikker bil med forhjulstræk var CITROËN MODEL 
11, der lå som klæbet til vejbanen.
 
ERLING FREDERIKSEN, LUNDEN krydsede ofte igennem Åsum med 
piben i munden og klarede svinget i fin stil! Jeg kørte iøvrigt med ham en 
enkelt gang, da han i årene efter WW 2 ofte tog mine forældre med til 
koncert med ODENSE BYORKESTER. På hjemvejen var der  obligatorisk 
kaffedrikning i Rytterskolen, før ERLING og hans kone, MARIE kørte 
 tilbage til Lunden.
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Så var der to ÅSUMMERE, der havde en lidt speciel kørestil: MARTIN 
MØLLEGÅRD, ÅSUMGÅRD kørte ofte til Odense til et job på KVÆGTOR-
VET! Han kørte i en stor DODGE, en bil, der var en klasse over de alm. 
bondebiler, FORDS A-MODELLER fra 1929 og 1931. Han kørte udpræget 
i SLOW MOTION, og – da han var en yderst høflig og sympatisk mand – 
lettede han på hatten, hver gang han mødte een af Åsums beboere! Selv 
en lille, snottet skoledreng som undertegnede fik et løft af hatten. Der 
var iøvrigt en anseelig loftshøjde i DODGEN, der tillod denne manøvre!! 
 
En anden kendt bilist i Åsum var kunstmaleren HERMAN MADSEN! Han 
erhvervede lige før WW2 een af de mest moderne, små biler, en blå 
OPEL KADET. Han kørte ofte til Odense lige forbi RYTTERSKOLEN, og jeg 
vil garantere, at han aldrig har kørt igennem Åsum med højere hastighed 
end 30 km. I timen! Man kunne næsten følge ham på cykel! 
Til trafikbilledet i Åsum hørte også en gartner SALLING fra RÅGELUND. 
Han kørte, ofte med fuld hammer, igennem Åsum med havesager til 
auktionen! Bilen, en FORD A, havde han forøvrigt købt for få hundrede 
kroner af gdr. HANS LAURITS JØRGENSEN, da bilen var opklodset under 
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WW2, da der ikke var benzin til privatkørsel. I årene efter krigen handle-
des de gamle Fordvogne til 8-10.000 kr!
Den dyreste, gennemkørende bil i ÅSUM dengang var uden tvivl KONSUL 
HAUSTRUPS store, amerikanske dollargrin. Den kom, formiddag og ef-
termiddag, igennem Åsum, når konsulen skulle til og fra ULRIKSHOLM og 
ud til HAUSTRUPS FABRIKER i Odense. Den duvede på sin bløde affjed-
ring igennem Åsum med en anseelig fart.
 
Naturligvis lød så af og til lyden af hylende bremser henne fra krydset! 
Åsummerne lærte imidlertid hurtigt, at hvis ikke de hylende bremser 
afsluttedes med et BRAG var der ikke noget interessant at komme efter! 
Når der ikke skete flere uheld, end der faktisk gjorde, skyldtes det natur-
ligvis, at mængden af biler, trods alt, kun var en brøkdel af det, som den 
er i dag. Jeg husker faktisk kun tre: En sommeraften havde KARL EJLER-
SEN fra Seden, der var ansat på ODENSE STÅLSKIBSVÆRFT og var een af 
de få bilejere i SEDEN, netop sat ældre af ved ÅSUM FORSAMLINGSHUS 
efter en udflugt for sognets ældre. I vejkrydset ved Åsum SMEDIE blev 
han torpederet af en bil fra Odensesiden. Der var dog heldigvis kun 
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buler i hans bil, der, såvidt jeg husker, var een af de nye, lækre OPEL 
OLYMPIA! En anden gang var een af de før omtalte DKWer blevet torpe-
deret i siden. Da vi kom derhen, var der, heldigvis, ingen personskader, 
men hele krydset flød med stumper af KRYDSFINÉR!! Bilens karosseri var 
simpelthen lavet af træ! Endelig klarede en stor fiskeeksportbil, kaldet 
BELGIERBILEN, ikke pynten, da den med for stor fart kørte i Bækken 
imellem SMEDENS PLADS OG RYTTERSKOLENS HAVE. Heldigvis ingen 
personskade!
 
Så er tiden vist inde til at afsløre eget synderegister! Min far var blandt 
de sene bilejere! Først i 1959 købte han bil. Det var en brugt FORD V 8 
årgang 1937, købt for 7000 kr. af HANS LOHMANN RASMUSSEN, indeha-
ver af vandpumpefabrikken CLIPPER ved den vestlige indkørsel til Åsum! 
Bilen var bestykket med 85 HK V8 motor, en ret betragtelig maskinkraft 
i datiden, hvor flertallet af de små FORD OG OPEL BILER havde motorer 
fra 20 og op til 50 HK! 
 
Og nu kommer tilståelsen af een af min ungdoms synder: Det var sim-
pelthen SKIDESKÆGT, hvis man havde et ærinde østerud af Åsum, så, n
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når vi havde passeret BANKEGÅRDEN på Ryttervejen og skulle forcere 
den lidt besværlige bakke mod øst, så at trykke sømmet helt i bund og 
spænde alle 85 heste for ekvipagen!! At mærke, hvordan sædets ryglæn 
skubbede os voldsomt frem – som om vi var i en flystart mod MALLOR-
CA – var livsaligt dengang i ungdommens vår!! Men prisen var en blå 
sky af udstødningsgasser, hvilket vi var aldeles upåvirket af! Havde een 
dengang prikket mig på skulderen og sagt: SLOW DOWN, du ødelægger 
JORDENS KLIMA, ville jeg have troet, at han var bindegal. I DAG ER VI SÅ, 
HELDIGVIS, BLEVET KLOGERE!!
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Aasum Idrætsforening

Fodboldsæsonen 2019 er nu afsluttet, men ikke uden besvær. Odense 
Kommune lukkede banerne de sidste to turneringsrunder på grund af 
den megen regn i oktober. 
Vores førstehold i serie 3 var så uheldige, at tre hold i deres række trak 
sig ud af turneringen, så derfor var der 3 weekender, hvor de ikke kom i 
kamp, men de sluttede på en flot 4. plads, og i foråret skal de spille om 
oprykning til serie 2 Anden holdet i serie 4 var også ude for, at nogle hold 
i deres række trak sig, men de sluttede dog flot som nr. fem. Spillerne 
har nu afsluttet sæson 2019 med en hyggelig sammenkomst i klubhuset 
med stor tilslutning.
Vi takker vores træner Parwez, som har passet to seniorhold, og han 
fortsætter som træner i foråret 2020. Spillerne kan i vintermånederne 
træne i Mulernes Sportshal hver fredag fra 19.30 – 21.30.
Seniortræning udendørs starter igen mandag d. 2. marts kl. 18.00, og 
nye medlemmer er altid velkomne.
Aasum Superveteraner fik en flot afslutning med en 4. plads i OB 70 
turneringen. Vi takker Hasse Frimodt for et godt samarbejde med ham 
og spillerne fra Nr. Lyndelse, som gjorde, at Aasum kunne stille hold i tur-
neringen, og vi håber at samarbejdet kan fortsætte i 2020. Vi har plads til 
flere spillere i alderen 47 år og opefter, så hvis nogen har lyst til at være 
med, er man meget velkommen. 
Børneafdelingen er nu i faste rammer under Trines dygtige ledelse. Klub-
huset er åbent tirsdag og torsdag kl. 16.00 – 17.30, og 15-20 børn har 
glæde af at mødes til forskellige aktiviteter. Bestyrelsen er meget glad for 
Trines initiativ og utrættelige arbejde for byens børn og unge, og vi takker 
for den store opbakning, der er fra såvel Styregruppen som Støttegrup-
pen. 
Gymnastikafdelingen har nu fået en ny leder i Kirsten Marcussen. Vi ved, 
at det er svært at komme efter Jytte Storm, men det ser ud til, at vores 
nye leder fra Tommerup har godt greb om gymnastikdamerne, og hvis 
flere har lyst til at være med, er det bare at møde op tirsdag fra 17-18 
ved Havnens Gourmet. 
Yoga tirsdag 18.30-20.00 under Hannah- Mariyas ledelse har stor tilslut-
ning af både kvinder og mænd, men er der flere, der har lyst til at være 
med, er man velkommen til at møde op.
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Vi danser stadig Lancier i klubhuset ca. en gang om måneden med efter-
følgende spisning og hyggeligt samvær. Har flere lyst til at være med, kan 
Preben kontaktes tlf 2011 7338.
Vi har nu fået etableret to petanque baner med hjælp fra Oden-
se Kommune og sponsor Per Schack.  Banerne blev indviet ved 
 Beboerforeningens årlige mesterskab Aasum Open, der var fin tilslut-
ning, og vi håber at denne tradition fortsætter i årene fremover. 
Aasum Idrætsforening søger en person der vil hjælpe med at få sat gang 
i spillet på petanque banerne. Der er mulighed for at benytte banerne 
på alle ugens dage og på alle tidspunkter. Tag nabo eller venner med til 
at spille, for det er jo et spil, hvor alle kan deltage, børn og voksne i skøn 
forening. Birkende Petanque klub ønsker at møde os til en kamp, og 
derfor må vi se et få dannet et hold, så hvis DU vil hjælpe med det, bedes 
du kontakte Preben tlf. 2011 7338. For deltagelse i brætspilscafeen man 
skal tilmelde sig hos Annette på telefon 2255 5858, næste gang  der 
 spilles er lørdag d. 4. januar kl.13-17.
Foreningen har afholdt to Andespil med fin tilslutning. Tak til alle jer der 
kom, og vi takker også vores trofaste sponsorer, som har skænket alle 
gevinsterne.

90 glade bankospillere mødte op til andespil. Preben sikrede med støtte fra Bjarne, 
Rolf og Henny at alt gik rigtigt for sig. 
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En særlig invitation til Utzon Parkens beboere:                                                                      
Kunne I tænke jer et samarbejde med Aasum Idrætsforening, børn 
som voksne, vi har fodboldbaner, multibane, petanquebaner og dejligt 
klubhus med bordtennis, bordfodbold, airhockey, og flere brætspil, og 
alt dette kan I også få glæde af. Hvis det lyder interessant, bedes I rette 
henvendelse til formand, Preben Schack, Ryttervejen 14, Aasum, tlf 2011 
7338, mail:prebenschack@privat.dk. 

GENERALFORSAMLING
Aasum Idrætsforening afholder ordinær generalforsamling i klubhuset                                                                                            
torsdag d. 12. marts 2020 kl. 19.00.
Dagsorden iflg. Lovene. 
Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 
d. 1. februar 2020.

Vi takker hermed for opbakningen i 2019 fra medlemmer, ledere, 
 trænere, hjælpere og sponsorer.
Vi ønsker alle en glædelig jul samt et godt nytår.
Preben Schack, formand.
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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

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

Beboerforeningens hjemmeside
www.aasumby.dk

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

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

Sognepræst, kirkebogsfører,
vielses- og begravelsesmyndighed
Anders Skaanning Andersen
Mindelundsvej 45, 5240 Odense NØ
tlf. 30125562
ansa@km.dk
Træffes ikke mandag ellers efter aftale.

Sognepræst
Charlotte Rørdam Kristensen
tlf. 29166013
crk@km.dk
Træffes ikke mandag ellers efter aftale.

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

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

Bylauget
Oldermand: Mogens Burmølle
Staupudevej 10, 5240 Od. NØ
Tlf. 2136 6589
burmoellem@gmail.com
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Besøg på hos Fyns Lakerings Industri

Markedsdag

Aktiviteter siden sidst

Smedje

Arkivets dag
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