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Præstens ord

Liturgi, liturg, liturgisk? 
Der er det sidste års tid blevet talt meget om liturgi i de folkekirkelige 
kredse. Biskopperne snakker om det, efteruddannelsen for præster 
	flyder	over	med	det,	og	selv	i	Kristelig	Dagblad	har	artikler	om	liturgi	
 sneget sig ind jævnligt i løbet af året. 

Men hvad er liturgi? Det er jo ikke et begreb, der dukker op i samtaler 
ofte, slet ikke udenfor kirkerummet. Og det er måske heller ikke helt 
nemt	at	definere,	hvad	liturgi	er,	men	generelt	når	vi	taler	om	liturgi,	
så handler det om, hvordan vi afvikler gudstjenester og andre  kirkelige 
handlinger. Alt fra, hvordan præsten står foran alteret til valget af 
 musikken og sågar belysningen i rummet, kan betragtes som værende 
en del af gudstjenestens liturgi. 

Kort sagt kan man sige, at liturgien er måden, vi holder gudstjenester på. 
I år bliver der åbnet op for, at man i de lokale sogne skal debattere 
liturgien og forholde sig til, om der er noget i liturgien, man kunne tænke 
sig at lave om på. Det betyder ikke, at der bliver givet lov til hvad som 
helst, men rammen for gudstjenesten er ved at have været den samme 
i mange år for ikke at sige årtier, og derfor er det på tide at se, om der er 
noget, vi skal lave om. Det kan både dreje sig om lokale ændringer eller 
ændringer, der gælder hele Folkekirken. Det kan dreje sig om musikken, 
om menighedens deltagelse i at afvikle gudstjenesten, om brugen af 
bønner, om mængden af læsninger og i det hele taget, hvordan vi griber 
tingene an. 

Den debat er vi så småt ved at skulle i gang med i menighedsrådet, men 
skulle der sidde nogle af jer derude i sognene, som har gode forslag til 
forandringer i gudstjenesten, så send endelig en mail til en af præsterne 
eller	menighedsrådet	eller	hiv	fat	i	os,	når	I	er	til	gudstjeneste.	Jo	flere	
input, vi får, jo mere har vi at arbejde videre med, og sandsynligheden 
for, at de virkelig gode forslag kommer udefra, er store, for vi præster har 
det jo med at være lidt fanger af den tradition, som vi er dannet af, både 
på godt og ondt. 
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Jeg holder selv enormt meget af den klassiske højmesse, men jeg kan 
også sagtens se, at den trænger til at blive pudset lidt af. Indtil videre er 
mine	mest	kreative	forslag	dog	begrænset	til	at	afskaffe	kollektbønnerne	
og måske at inddrage menigheden mere i gudstjenesten. Men det er jo 
ikke	fordi,	det	ligefrem	er	genopfindelsen	af	hjulet,	der	er	på	spil	der,	og	
det	er	allerede	praksis	i	flere	kirker.	
Det største fokus for debatten er selvfølgelig højmessen, altså den 
 klassiske søndagsgudstjeneste, som vi her holder kl. 11 i skiftevis Seden 
og Åsum, da det er den, hvor de nuværende regler er mest  restriktive. 
Men umiddelbart så er det den kirkelige liturgi i almindelighed, der 
er til debat, så har du input til vielsesritualet eller måden, vi holder 
 morgengudstjenester eller julegudstjenester på, så hører vi også gerne 
om det. 
Så nu er chancen der altså, hvis du er en af dem, der altid har syntes, 
at gudstjenesterne var kedelige, eller at der manglede et eller andet. 
I  stedet for at sidde og brokke dig til sidemanden på kirkebænken, så 
er der nu mulighed for at deltage aktivt i debatten, så kom med det. Vi 
håber på at få en masse input fra jer. 

Anders Skaanning Andersen
Sognepræst

Charlotte Rørdam Kristensen indsættes af provst Paw Kingo Andersen
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Gudstjenester 8. mar. 2020 – 7. juni 2020

MARTS   SEDEN ÅSUM
Søndag 8.  2.s.i advent kl. 11.00 Crk kl.  9.30 Crk 
Søndag 15.  3.s.i advent kl.  9.30 Ansa kl. 11.00 Ansa 
Søndag 22.  Midfaste kl. 11.00 Ansa kl.  9.30 Ansa
Søndag 29.  Mariæ kl.  9.30 Crk kl. 11.00 Crk 
 bebudelsesdag
      
APRIL  
Søndag 5.  Palmesøndag kl. 11.00 Ansa  kl. 9.30 Ansa
Torsdag 9.  Skærtorsdag  Ingen kl. 10.30 Ansa 
Fredag 10.  Langfredag kl. 11.00 Crk Ingen
Søndag 12.  Påskedag kl.  9.30 Ansa kl. 11.00 Ansa
Mandag 13. Anden påskedag  kl. 11.00 Ingen 
  Familiegudstjeneste 
  Ansa & Crk
Søndag 19. 1. s. e.  påske kl.  9.30 Crk kl. 11.00 Crk
Søndag 26. 2. s. e. påske kl. 11.00 Ansa kl.  9.30 Ansa
    
MAJ 
Søndag 3.  3. s. e. påske kl.  9.30 Crk kl. 11.00 Crk
Fredag 8.  Bededag kl. 10.00 Ansa Ingen  
 konfirmation
Søndag 10.  4. s. e. påske Ingen kl. 10.00 Ansa 
 konfirmation
Søndag 17.  5. s. e. påske Ingen kl. 10.00 Ansa 
 konfirmation
Torsdag 21. Kristi himmelfarts kl. 11.00 Crk kl.  9.30 Crk 
 dag
Søndag 24. 6. s. e. påske kl.  9.30 Ansa kl. 11.00 Ansa
Søndag 31. Pinsedag kl. 11.00 Ansa kl.  9.30 Ansa
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Siden sidst i Åsum

Døbte
10. nov. 2019 Åsum Oskar Bille Høy
02. nov. 2019 Åsum Malou Embacher Flindt-Petersen

Vielser   Ingen

Døde, begravede, bisatte
30. okt.  2019 Åsum Stefan Johansen
20. dec.  2019 Åsum  Ruth Hansen
26. jan 2020 Åsum Erna Rasmussen

Gudstjenester 8. mar. 2020 – 7. juni 2020

JUNI  SEDEN ÅSUM 
Mandag 1.  Anden pinsedag kl. 11.00 Ingen 
  Familiegudstjeneste 
  Ansa & Crk
Søndag 7.  Trinitatis søndag kl.  9.00 Crk  kl. 10.30 Crk  

Ansa   Anders Skaanning Andersen
Crk      Charlotte Rørdam Kristensen   
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Ny graver

Åsum Menighedsråd har pr. 1. marts 2020 ansat Anette Larsen som ny 
graver ved Åsum Kirke. 

Anette Larsen har mange års erfaring gennem sit job som 
 gravermedhjælper i Seden og som gravervikar i Åsum. 

Vi kender Anette som en engageret og stabil medarbejder, der udfører 
sit job ordentligt og ansvarsfuldt med hensyntagen til kirken og 
 kirkegårdens gæster. 

Den ny graver har en arbejdstid på 28 timer om ugen.

Vi glæder os til samarbejdet.
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Folkekirkens nødhjælp i Aasum og Seden

Der er stadig mulighed for at give ’et par timer’ søndag d. 8. marts 2020.

Indsamlingen starter fra kirkekontoret, Mindelundsvej 110  i Seden, fra 
klokken 10-12.

Seden Menighedsråd sørger for pizza, mens  vi  venter på optællingen.
Bedste bud på årets resultat belønnes med 2 biografbilletter med 
 tilbehør sponsoreret af :

Åsum Menighedsråd.

Indsamlingen styres af Hjørdis Poulsen, der kan kontaktes  på 
tlf.  2337 3067 eller
hogppoulsen@gmail.com 

Vil du vide mere se www.nødhjælp.dk
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Sogneaften

Onsdag den 11. marts 2020 kl. 19.00

Til denne sogneaften vil vores nye sognepræst 
Anders Skaanning  Andersen fortælle om sin tid, før han kom til Åsum. Vi 
skal høre om Anders’ arbejde i kirker rundt om i verden.

Aftenen	vil	blive	krydret	af	et	par	fællessange	og	selvfølgelig	kaffe	og	
kage.
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Forårskoncert i Aasum Kirke 

Søndag den 29. marts kl. 19 

Med Maria Carmen Koppel.
Marie Carmen Koppel har gennem 22 år udviklet et unikt samarbejde 
og venskab med pianisten Steen Rasmussen (Lis Sørensen, Søs Fenger, 
Danseorkestret	m.fl.).	Og	det	kan	både	mærkes	og	høres	på	scenen,	
hvor	deres	musikalske	og	sjældne	sammenspil	helt	enestående	flettes	
sammen med en hyggelig og humoristisk omgangstone og kontakt til 
publikum. Og det er sikkert, at Marie Carmen får de små nakkehår til at 
rejse sig med sin store indlevelse, tekniske formåen og musikalitet.

Marie Carmen Koppels repertoire spænder over hendes egne meget 
personlige sange fra det seneste meget roste album “Through the Rain” 
til nye og gamle gospel- og soulsange.

Vi glæder os til at se jer til denne unikke koncert i Aasum Kirke.
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Skærtorsdagsbrunch

i Åsum Kirke

En særlig gudstjeneste har du nu mulighed for at opleve i Åsum Kirke 
skærtorsdag den 9. 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 eller 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 5. maj 2020

Årets	udflugt	går	i	år	til	Øhavsmuseet	/	arresten	i	Fåborg.

Når skoven den er sprunget ud 
og du har lyst at komme ud
I arrest du så kan komme
og måske en ung mand dømme

Vi starter med en fælles introduktion i den gamle retssal, der var i 
brug som byret i Fåborg helt frem til 2007. Her får vi en introduktion 
til arresten og byretten og de udstillinger, som huset rummer.  Efter 
 introduktionen vælger vi selv, hvad vi har lyst til. Den permanente 
 udstilling er i selve arresten med 3 etager med celler. Stueetagen 
 fortæller om nutidens arrester, og hver gang man går op til næste etage, 
rejser man bagud i tid. Først til slutningen af 40’erne og derefter til tiden 
før fængslerne. Ud over den permanente udstilling er der i kælderen 
en ganske særlig udstilling, hvor man går ned i mindre grupper, ca. 6 
 personer ad gangen. Udstillingen Savn og brand fortæller om en af de 
mange skæbner, der har siddet bag tremmerne i Fåborg arrest. Det 
er den unge mand Janus på 17 år, der sad varetægtsfængslet i 1905 
 anklaget for brandstiftelse. Med en staldlygte i hånden følger man hans 
skæbne helt tæt på og giver ham en dom. 

Herefter	trænger	vi	helt	sikkert	til	en	kop	god	kaffe	med	passende	
 tilbehør. Hvor er indtil videre en overraskelse. 
 
Mødested:  Rytterskolen. Herfra kører vi i bus kl. 12.30 præcis.

Tilmelding til Karin Lundsgaard senest mandag d. 27-4-2020 
på tlf. 3055 0165 eller Lundsgaardkarin@gmail.com

Vi er hjemme igen ca. 17.30.

Turen er gratis. 
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Menighedsmøde og orienteringsmøde
                                    
Onsdag den 13. maj 2020 kl. 19.00 i Rytterskolen

I henhold til ny lov om 
valg til menighedsråd 
afholder vi både
menighedsmøde og 
 orienteringsmøde 
med følgende 
 dagsorden:

- Velkomst ved formand Inge Burmølle
-  Orientering om arbejdet i menighedsrådet og orientering om det 

kommende menighedsråds opgaver.
- Visioner, ønsker og ideer til det kommende menighedsråd.
-	 Økonomien	i	Åsum	Kirke.
-  Orientering om det kommende menighedsrådsvalg, herunder antallet 

af kandidater. 
-  Forslag til kandidater og stedfortrædere som er interesseret i at indgå 

i menighedsrådets arbejde.
-  Orientering om valgforsamling 15. september 2020.

Forventet varighed ca. 1 time. 
Efter mødet er der hyggeligt samvær, hvor der bydes på ostebord. 
Menighedsmødet og orienteringsmødet er for alle sognets medlemmer 
af folkekirken, og det vil glæde os at se en stor deltagelse.

Åsum Menighedsråd.
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Åsum Sogns 
Beboerforening 

Generalforsamling - Åsum Sogns Beboerforening 
 
Onsdag den 25. marts 2020 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 2019 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. 17.03.20.) 

6) Valg af bestyrelse 2 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 Odense Brandstation

Lørdag den 18. april 2020 

Babubabubabu.. Brandbilerne rykker ud. Du har hørt lyden  mange 
 gange og har måske set brandmændene slukke en brand. Kunne 
du tænke dig at se, hvordan en brandbil ser ud indeni, eller hvordan 
 brandmændene sover, når de er på vagt? Så har du muligheden nu, for 
vi skal nemlig besøge Odense Brandstation, hvor en af deres frivillige 
brandmænd vil vise os, hvordan en brandstation ser ud bag kulissen. Så 
kom med til rundvisning og en hyggelig familiedag med børnene i fokus.

Program:
Kl. 13.00 Vi mødes til fælles middagsmad i Rytterskolen (gratis)
Kl. 14.15  Vi kører til Odense Brandstation 
 (Parkering på P-plads til højre for brandstationen)
Kl. 14.30 Rundvisning og 
 sprøjt med vand fra en brandbil
Kl.	16.30	(ca.)	 Fælles	kaffe	i	Rytterskolen	(gratis)
Kl. 17.30 (ca.) Tak for i dag

Da der er begrænset antal pladser, er der tilmelding efter ”først til mølle”. 
Tilmeld	senest	d.	31/3-2020	til:		aasumby@gmail.com

Mvh
Åsum Sogns Beboerforening & Åsum Menighedsråd
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Vi har brug for en hjælpende hånd 

Til forårsrengøring og vedligehold af vores legeplads
Onsdag den 22. april fra kl. 16.00

I	år	skal	legepladsen	have	ny	flis	på	bunden,	så	den	igen	er	sikker	og	
hyggelig at lege på for 

sognets børn. 
Træværket skal rengøres og males.

Medbring	derfor	gerne	diverse	malerværktøj	samt	skovl/rive	m.m.
Efter	endt	arbejde	giver	beboerforeningen	pølser	med	kartoffelsalat	

samt en øl eller sodavand.

Så kom og giv en hånd med. Vel mødt.

Med venlig hilsen
Åsum Sogns Beboerforening
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Åsum affaldsindsamling 26. april 2020

Vi	samler	ind...	-	ikke	penge,	men	affald	i	naturen.
Beboerforeningen har igen i 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	156.000	kilo	affald	-	blandt	andet	

110.000 dåser.

Vi i Åsum gjorde også en rigtig god indsats, men vi har behov for din 
hjælp i år igen.

MØD OP PÅ RYTTERSKOLEN
Søndag d. 26. april 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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KOM TIL  
KANOSØSÆTNING!
Onsdag d. 13. maj kl. 16.30 
ved Rytterskolen.

Vi henter Gurli og Nønne og går  samlet til 
 kanopladsen. Efter søsætning og  muligheden for 
en tur på åen, giver  beboerforeningen grillpølser 
m. brød. Drikkevarer kan købes. MØD OP TIL EN 
HYGGELIG  FAMILIEDAG i Åsums skønne  natur.

Med venlig hilsen
Åsum Sogns Beboerforening

Vi ses!

18



Bogbytteren er blevet international

Ja, sikken en overskrift! Det er nok også at stramme den lidt, men 
der er nu alligevel noget om snakken. Vi har leveret  overskudsbøger, 
fortrinsvis	nogle	vi	havde	flere	eksemplarer	af,	til	Røde	Kors	og	
 studenterboghandelen i Nedergade. Derudover annoncerede vi på et 
tidspunkt	i	Gul	og	Gratis,	at	vi	havde	et	par	flyttekasser	med	udenlandsk	
skønlitteratur på originalsproget, fortrinsvis på engelsk, som vi ikke 
havde plads til, og som derfor kunne afhentes. Det resulterede i, at en 
mand, der havde personlige relationer til et universitet i Ukraine, kom og 
 hentede dem og tog dem med til Ukraine, hvor de blev modtaget med 
stor glæde på International Sprogfakultet på Rivne State University. På 
billedet	ses	de	leverede	bøger	samt	2	af	universitetets	lærere/lektorer	og	
en	professor/dekan	sammen	med	vores	kontakt	Ole.	De	mange	bøger,	vi	
får ind, bliver således til gavn og glæde mange steder. 

kt
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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	

	

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

 MARTS
d. 8. søndag 9.30            Gudstjeneste
  10-12                  Folkekirkens Nødhjælp
d. 11. onsdag 19.00     Sogneaften
d. 12. torsdag 19.00 Generalforsamling – 
       Idrætsforeningen 
d. 15. søndag 11.00            Gudstjeneste
d. 22. søndag 9.30            Gudstjeneste
d. 25. onsdag 19.30 Generalforsamling –  
      Beboerforeningen
d. 29. søndag 11.00            Gudstjeneste 
  19.00           Forårskoncert
   
April 
d. 2. torsdag 16-18               Arkiv og Bogbytter åbent
d. 5. søndag 9.30            Gudstjeneste
d. 9. torsdag 10.30            Gudstjeneste 
                                   Skørtorsdagsbrunch
d. 10. fredag   Ingen gudstjeneste
d. 12. søndag 11.00            Gudstjeneste
d. 13. mandag   Ingen gudstjeneste
d. 18. lørdag 13.00  Familiedag –  
                                 Odense Brandstation
d. 19. søndag 11.00            Gudstjeneste
d. 22. onsdag 16.00       Forårsrengøring
d. 26. søndag 9.30            Gudstjeneste 
	 	 14.00	 				Affaldsindsamling
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MAJ 
d. 3.  søndag 11.00            Gudstjeneste
d.	5.	 tirsdag	 12.30																Udflugt	til	Øhavsmuseet
d. 7. torsdag 16-18               Arkiv og Bogbytter åbent
d. 8. fredag   Ingen gudstjeneste
d. 10. søndag 10.00            Gudstjeneste
d. 13. onsdag 16.30        Kanosøsætning 
  19.00      Menighedsmøde
d. 17. søndag 10.00            Gudstjeneste
d. 21. torsdag 9.30            Gudstjeneste
d. 24. torsdag 11.00            Gudstjeneste
d. 31. søndag 9.30            Gudstjeneste

JUNI 
d. 1. mandag    Ingen gudstjeneste
d. 4. torsdag 16-18                Arkiv og Bogbytter åbent 
d. 7. søndag 10.30            Gudstjeneste

Alle arrangementer er omtalt andetsteds i bladet
Om idrætsforeningen: se side 41 - 42
Arkiv og Bogbytter har åbent hver onsdag 10-12.
Se i øvrigt på hjemmesiden www.aasumby.dk

Fastelavnshygge i Rytterskolen.
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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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Din  lokale 
Malermester  
Carsten Larsen 
Snedkerstræde 5 
Åsum 
22616222 
’’Er det Larsen der 
maler, får du ingen 
kvaler’’. 
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Aasum Bylaugs generalforsamling 

25. januar 2018
(Et	mere	udførligt	referat	af	generalforsamlingen	findes	på	
www.aasumby.dk)

Mindeord: 
Martin	Højgaard	Hansen	døde	d.	19/1-19.	Han	blev	84	år.		Martin	
arbejdede hos Fyens Telefon. Han deltog, så vidt jeg ved, ikke i 
	bylaugsmøderne.	Gartner	Steen	Bredskov	døde	d.	18/7-19.	Han	blev	
89 år. Steen Bredskov byggede i 1960 sit gartneri i Gartnervænget. Han 
dyrkede agurker. Han deltog, så vidt jeg ved, ikke i bylaugsmøderne.

Æret være deres minde.

Udvalgets beretning ved oldermanden
Vedligeholdelse af arealerne. Samarbejdet med Stadsgartneren 
er gået uden problemer, og arealerne er efter vor mening passet 
 tilfredsstillende. Aasumgårds Allé: Alléen står pænt. Jeg har  taget 
 kontakt til stadsgartneren om hullerne i vejen. Sagen er endnu  uafklaret. 
Vi må se hvad der sker. Sprøjtehuset: Sprøjtehusgruppen har ikke 
 været samlet i år. Lad os se, om vi kan lave et møde i foråret. Den 
 tagsten, der er faldet ned, sørger Ken Lyndrup for at lægge op igen. 
 Anlæg overfor kirken: Anlægget tager sig pænt ud og det er mit 
indtryk, at  naturlegepladsen falder godt ind. Træerne, der står ud til 
Ryttervejen, blev beskåret ud til vejen. Areal ned til bækken: Igen i år 
talt med  parkforvalter om at beskære skråningen, så kun  piletræerne 
står  tilbage. Det er en invasiv art pileurt, så hun oplyser, at der ikke 
kan gøres  noget. Broen over bækken. Der er nogle store huller i 
asfalten på broen og lige før og efter broen. Kommunen har lovet at 
udbedre  skaderne. Belægning laves i forbindelse med andre arbejder 
på  bygværket.  Tidshorisont er ukendt pt. Træerne ved broen er blevet 
beskåret. Bystævnet: Der er blevet plantet et nyt træ i stedet for det, 
der blev påkørt. Smedens plads/Aasum gl. smedje: En ny forening er 
etableret, Aasum Gamle Smedje. 
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Der blev d. 1. december afholdt en kunstauktion, der indbragte 20.400,- 
kr. Aasum Smedie meddelte, at de ville donere 10.000 kr. til  foreningen. 
Med de 5.100 kr., som kom fra NEF-fonden Kerteminde, føler forenin-
gen sig godt rustet til de første regningers kommen. Anlæg Staupu-
devej/Snedkerstræde/Aasum Bygade: Arealet tager sig godt ud. 
Snedkerstræde. Kanten ind mod anlægget er blevet lavet, og der er 
sat kantpæle op og malet en hvid streg. Rundkørslen er blevet malet 
rød. Træerne i anlæggene ud mod vejen er blevet beskåret i foråret. 
 Hjulmandsstræde: Hjulmagerens hus (Baltzers ejendom) er blevet 
revet ned. Der er endvidere blevet fældet en masse træer rundt  omkring 
på arealet ned mod åen. De ligger i en stor stak lige overfor Klaus 
 Nørgaard Nielsens ejendom. Jeg har taget kontakt til stadsgartneren om 
fortovet efter det gamle forsamlingshus og op til Karsten Smidt. Græsset 
bedes stoppet, inden det går ud på fortovet. Hun ville videregive sagen til 
vejdirektoratet, der så vil besigtige sagen og sørge for, at der sker noget 
i sagen. Det er grundejeren, der skal sørge for vedligeholdelsen, men da 
jeg ikke ved hvem der ejer grunden, vil hun sørge for at sagen bliver løst.
Aasum Sogns Beboerforening. Vi har igen lavet en støtteerklæ-
ring til Aasum Sogns Beboerforenings ansøgning – oktober 2019 til 
 Bydelspuljen – projekttitel: Supplering af telte, borde, stole m.m. – Ansøgt 
beløb 22.000,- kr..
Poul Poulsen har bedt mig om at slå et slag for, at I meddeler, når der er 
nye	naboer/solgt	et	hus,	gerne	på	mail	til	aasumby@gmail.com

Byen rundt
Vi har haft besøg af Fyens Stiftstidende i efteråret. Jeg fortalte om 
Bylauget og berettede sammen med Poul Poulsen om den alt for store 
trafikmængde	gennem	byen.	Som	allerede	nævnt	er	der	dannet	en	ny	
forening, Aasum Gamle Smedje, med det formål at overtage, bevare og 
renovere smedjebygningen. Bygningen tænkes anvendt som ramme 
for kunstneriske og kulturelle aktiviteter og for aktiviteter til gavn for 
 fællesskabet. Rågelund: Staldene ved Ingrid Jensens ejendom er blevet 
revet	ned,	og	arealet	ryddet.	Det	fremstår	nu	flot.	
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Vi har fået nye præster: Anders Skaanning  Andersen og Charlotte Rør-
dam Kristensen. Nye petanquebaner på sportspladsen. Der blev afholdt 
petanqueturneringen Aasum Open i august måned. Den årlige MAR-
KEDSDAG	den	28.	september	2019.	Der	var	flot	opbakning	til	dette	års	
markedsdag med efterfølgende udendørs spisning og underholdning.

Der er, som det fremgår endog stor aktivitet i byen, hvilket vi alle kan 
glæde os over.

Debat – afstemning
Per Skov Christensen, Fichstræde, spurgte om, hvad det var for en 
 gevækst, stadsgartneren havde oplyst om. Jeg svarede, at det er en 
invasiv art pileurt, som de ikke kunne gøre noget ved. Han oplyste, at den 
også	kunne	findes	på	hans	grund,	og	at	han	forgæves	havde	forsøgt	at	
komme den til livs.  

Beretningen blev godkendt.

Forelæggelse af regnskab ved oldermanden 
Regnskabet udviser et underskud på 7.666,00 kr. Formuen er pr. 
31.12.2019 75.219,72 kr.
 
Debat – afstemning
Alex Hold spurgte til, hvorledes bestyrelsen stillede sig til et regnskab 
uden indtægter. Jeg oplyste, at jeg ikke på nuværende tidspunkt synes, 
at det vil være relevant med den formue, som Bylauget har p.t., at fordre 
medlemsindbetaling, men donationer er selvfølgelig velkomne. Vi må se, 
hvad tiden bringer, inden vi tager stilling til det.

Regnskabet blev godkendt.          
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Valg af udvalgsmedlemmer
I år er følgende på valg: Glen Nielsen og Mogens Burmølle. Begge blev 
genvalgt. 

Valg af revisorer
Begge revisorer er afgående: Nicolai Thinggård Jacobsen og 
Erling  Larsen. Begge blev genvalgt.

Eventuelt
Oldermanden meddelte, at på trods af at regnskabet udviser underskud, 
giver Bylauget 1 øl yderligere samt 2 snapse og 1 glas solbærrom til hver 
deltager.
Tilmeldte: 30 personer.
Aftenen afsluttedes med den ordinære menu: gule ærter og hyggeligt 
samvær.

Mogens Burmølle
Oldermand
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Kære læser af Sognebladet

Når du læser dette, er det 
forår, og foreningen Aasum 
 Gamle Smedje har  fungeret 
et halvt års tid. Vi har haft 
travlt som bestyrelse, og 
vi har  trukket på en del 
frivillige  kræfter uden for 
bestyrelsen for at komme 
godt fra start. Vi har holdt 
kunstauktion i  december og 
 generalforsamling i  februar, og 
i marts måned forventer vi svar 
på den første store  ansøgning fra Forstadspuljen i Odense  Kommune, 
som forhåbentlig vil kunne  hjælpe os på vej med renovering af den 
 historiske smedje.

Vi har fået en del donationer, så vi er optimistiske, men vi har brug for 
flere	medlemmer.	Både	for	at	forankre	foreningens	arbejde	i	et	aktivt	
netværk, men også for at kunne markere og dokumentere opbakning til 
vores	ideer	om	at	skabe	et	åbent	og	aktivt	kunst/kunsthåndværkermiljø	
omkring smedjen, når vi fremover søger økonomiske midler ved fonde.
Støt derfor gerne foreningen med dit medlemskab ved at  indbetale 
kr. 200 (pr. person) på bankkonto 5389 – 0245672 eller ved at  benytte 
 Mobile Pay 304602. Tilkendegiv også meget gerne din støtte til 
 foreningens arbejde ved at ’like’ vores kommende fondsansøgning til 
 Realdanias midler  ’Underværker’ under overskriften. ”Aasum Gamle 
Smedje danner  rammen om kunsten og kulturhåndværket – fra fortid til 
nutid”.
Realdania fonden ”Underværker” har til formål at ”Fremme nye 
 rammer for fællesskaber” og har ansøgningsfrist den 27. marts. 
En del af  bedømmelsesgrundlaget vil være folkelig opbakning til 
 projektet, som foregår ved at ”like” vores projekt “Smedjens kunst og 
 kulturhåndværk”. Tekst og selve projektet kan tilgås på 
http://www.undervaerker.dk. Ansøgningen skal have mindst 200 ’likes’ for 
at komme i betragtning, så del gerne budskabet – alle kan ’like’.
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Bare de havde tænkt nyt og iderigt?

To biler i en børnefamilies carport er ikke ualmindeligt, hvis en moderne 
familie skal have logistikken til at gå op! 
Konsekvensen… vi oversvømmes af biler, bare kik ud ad vinduet, og du 
ser så mange biler, at de på visse tidspunkter af dagen må holde i kø for 
at komme frem. Hvad gør politikerne ved det, vælger de at tænke nyt og 
iderigt?

Her i Aasum har vi i en årrække forsøgt at få Odense Kommune til at lade 
en af de eksisterende bybusforbindelser engang imellem kører gennem 
Aasum til Seden og retur. Det er ikke noget stort økonomisk tiltag, men 
desværre er politikernes og Fyn Bus interesse for vores lille område så 
beskedent, at de ikke engang gider at tage en dialog med os. 
Alt tyder på, at når politikerne i Odense vælger at tænke nyt og iderigt for 
at løse byens trængselsproblemer, så ser de ikke indad mod deres egen 
bys muligheder! Men vælger at se udad, mod tidens store åbenbaring 
”Letbanen” eller sporvogne, som vi kaldte den i gamle dage. 
De vil hellere bruge milliarder på at grave hele centrum m.m. op – 
endda	flere	gange	–	for	at	hælde	tonsvis	af	beton	ud	i	et	bredt	lag	for	
at		genindføre	en	ufleksibel	forældet	teknologi.	Jeg	skal	ikke	påstå,	at	
 sporvognen ikke har sin berettigelse i meget store byer, hvor man hele 
dagen	skal	flytte	tusindvis	af	mennesker	rundt.	Men	i	en	lille	by	som	
Odense, hvor mange busser køre halvtomme rundt og har stor proble-
mer med at få busdriften til at hænge sammen, er det på ingen måde en 
visionær løsning. 

Odense har udråbt sig selv som Danmarks robotby, men man 
har		tilsyneladende	glemt	det,	når	man	taler	fremtidens	fleksible	
	trafikløsninger.	Aalborg	fik	nej	til	deres	”letbane”.	Statskassen	blev	
 smækket i på grund af Aarhus’ store overforbrug ved  anlæggelsen 
af  deres ”letbane”. Tillykke med det Aalborg! Nu håber vi, I får den 
 økonomiske støtte, så i kan tænke kreativt og iderigt og skabe fremtidens 
fleksible	kollektive		trafikløsninger.	

Ja! øv… Odense har desværre forspildt denne chance og fået 
 storhedsvanvid og valgt at gældsætte os i vejopgravninger, beton og 
sporvogne! Konsekvensen bliver, at bybusdriften i mange år frem vil 
køre med så stort et underskud, at alt nytænkning og udvikling af det 
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eksisterende busnet vil blive en umulighed. Vores afhængighed af bilen 
og dermed trængslen fortsætter mange år frem til stor gene for os alle – 
især os, som bor i de små landsbyer omkring Odense. 
      
På vores bestyrelsesmøde i Beboerforeningen havde vi en drøftelse af 
bestyrelsens mangeårige arbejde for en bedre busforbindelse til Aasum. 
Vi blev enige om at beholde vores biler og ikke mere bruge krudt på 
 politikerne i denne sag, men i stedet slå et slag for køreplanen med 
	vores	sidste	lille	”skole”	busforbindelse	Kerteminde/Odense.	

Brug nu endelig den bus, inden de også lukker den!!  

Alex Hold
Formand
Aasum Beboerforening
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Brug app’en nabohjælp, opret 
din profil og bliv nabohjælper

VÆR MED
og få klistermærker tilsendt

Med Nabohjælp er der altid nogen hjemme - du mindsker risikoen for 
indbrud og øger samtidig trygheden i dit nabolag.

DEREFTER REGISTRERER  DU MINDST 3 NABOHJÆLPERE, DER ALTID FÅR 
BESKED NÅR DU LAVER FERIEPLANER.
DER ER INGEN ANDRE DER KAN SE, AT DU ER PÅ FERIE.

DERUDOVER KAN MAN SENDE:

ADVARSEL TIL NÆROMRÅDET 
HAR DU SET NOGET MISTÆNKELIGT?
Send en advarsel til dit nærområde, så kan andre nabohjælpere holde 
ekstra øje. Det er også en god idé at ringe 114 og fortælle politiet, hvad 
du har set.

HAR DER VÆRET INDBRUD?
Kontakt politiet på 114 og send en advarsel til nabohjælperne i dit 
 nærområde. Så ved de, at de skal være ekstra opmærksomme. 

BESKED TIL MIT PERSONLIGE NETVÆRK 
BRUG FOR AT GIVE DINE NABOER EN BESKED?
Send	en	besked	til	én	eller	flere	i	dit	personlige	netværk.	F.eks.	hvis	der	
kommer håndværkere, mens I er væk i på ferie, nogle venner låner jeres 
bolig eller moster Anne kommer og fodrer katten på torsdag.
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Hjælp søges!

Kære alle…
Så er vi klar til at gå i gang med at ruske nyt liv i vores gamle smedje. 
Det helt store arbejde må vi nok overlade til professionelle! Men der er 
 mange store og små opgaver, som kun kræver gåpåmod og god vilje. 

Besidder du de egenskaber, er det lige dig, vi står og mangler?
Vi er en lille ”praktisk arbejdsgruppe”, som har uddelegeret opgaver 
til os selv! Og vi kunne godt bruge nogen at koste rundt med. . . nej. . . 
 naturligvis er vi fælles om arbejdet, og ingen ud over dig selv stiller krav 
til din indsats! Tidspunktet kan i princippet være hele døgnet. . . der er 
indlagt el. 
Men skal det være lidt socialt, og det skal det vel. . .må vi sammen 
 planlægge!

Vil du ”gi en hånd” så kontakt:
Ole tlf. 23 66 99 39
Alex tlf. 22 22 22 82

Og kom med på holdet….

Smedjens praktiske arbejdsgruppe.
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Figur 1. Morgentrafik over Åsum bro. December 2019

Åsum bro.

Af Jørgen Lohmann Rasmussen

At	Åsum	i	dag	er	et	vigtigt	trafik-
knudepunkt fremgik tydeligt af 
Sogneblad nr. 74. Sådan var det 
også i gamle dage. Fra middelal-
deren og frem til Nyborg landevejs 
anlæggelse omkring 1800 har al 
landværts	trafik	mellem	øst-	og	
vestdanmark passeret dette sted. 
Gennem tiderne har åsummer-
ne bivånet rytterregimenters og 

kongelige kortegers gennemfart og døjet med påtvungne ydelser og 
indkvarteringer. Åsum by, og især Åsum bro, er derfor jævnligt nævnt i 
de historiske skrifter. På lokalarkivet har vi prøvet at samle, hvad vi har 
kunnet	finde	om	Åsum	bro	gennem	tiderne.
Den	ret	flade	Åsum	ås,	der	strækker	sig	fra	Fraugdeområdet	til	Biskorup,	
har en lavning – eller et ”pas” ved Åsum, hvor Odense å kunne bane sig 
vej	efter	istiden.	På	dette	sted	flyder	åen	bredt	og	med	så	tilsvarende	
ringe vanddybde, at det blev til vadestedet ved Åsum.
Her har de altid rejsende konger til og med Frederik II ladet deres heste 
bære	sig	over	vandflommen.	Berømt	er	kong	Hans’	danmarksrejse	1512-
13. Efter et ufrivilligt ophold på Sprogø på grund af et dramatisk storm-
vejr red kong Hans og hans følge gennem Åsum kort før jul 1512 for at 
fejre julen hos hans dronning Christina, der boede i Odense. Efter nytår 
gik turen til Riberhus, og derfra videre mod Ålborg. 
Men	ved	Skjern	å	vadested/færgested	gik	det	galt.	
Høj vandstand skjulte ujævnheder i terrænet omkring 
åen. Kongens hest og kongen styrtede i ”kong Hans’ 
hul”.	I	dag	er	der	en	flot	hængegangbro	på	stedet:	
”kong Hans’ bro”. Kongen døde af lungebetændelse 
på Ålborghus nogle uger senere. Åpassager var ikke 
den rene spøg på årstider med høj vandstand og 
stærk strøm.

Figur 2: Åsum herreds våben fra 1648
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Åsum	vadested/Åsum	bro	er	egentlig	mest	af	alt	et	Odense-anliggende.	
Tidligere historieteorier gik ud på, at mange byer opstod omkring va-
desteder. Historiker E. Ladewig Petersen siger i Odense bys historie, at 
”man kan undre sig over, at Odense ikke ligger i Åsum”. At Odense blev 
det betydningsfulde sted, skyldes andre forhold.
Selv om Odense i middelalderen var kongerigets største provinsby og en 
betydelig handelsby, var søtransport til og fra byen omstændelig; Oden-
se havn eksisterede jo først langt senere i historien, men man havde la-
depladser, hvor transportgods kunne omlades fra de havgående skibe til 
vogne eller pramme, der kunne gå ind gennem de små søer og vandløb 
omkring byen. Vejen til Kerteminde ladeplads var lang, og ladepladserne 
i Klintebjerg og Biskorup døjede med tilsanding af den i forvejen lavvan-
dede Odense fjord.

1578	ansøgte	og	fik	købmændene	i	Odense	kong	Frederik	II’s	tilladelse	
til at anlægge en fri havn ved Munkebo. Kongen pålagde i den forbindel-
se Kerteminde-borgerne at indrette broen i Kerteminde til en vindebro 
mod	at	hæve	”brokorn”.	På	den	måde	fik	større	skibe	adgang	til	Kertinge	
nor og den nye havn ved Munkebo.

Figur 3: Dette syn af en forårssvulmende Odense Å har været kendt fra Arilds tid. Foto fra 1910. Åsum 
lokalhistoriske arkiv.

Figur 4: Dette foto fra 1910 viser broens udseende efter en omfattende ombygning i midten af 1800-åene. 
Åsum lokalhistoriske arkiv.
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Samtidig begærede Odense by tilladelse til at slå bro over Odense å 
ved Åsum og lægge vej over Åsum marker til Bullerup og Dræby, 
hvorved vejafstanden fra Munkebo til Odense afkortedes væsentligt. 
Tidligere	havde	vejforbindelsen	mellem	Odense	og	Nyborg/Kerteminde	
ligget noget sydligere.

1598	spores	Åsum	bro	igen	i	skrifterne;	broen	betød,	at	landevejstrafik-
ken til Nyborg nu droges gennem Rågelund og Marslev og videre østpå.
 
1642 nævnes Åsum bro igen i skrifterne. Den nu 60 år gamle bro er ned-
slidt og brøstfældig, og tilkørselsdæmningerne på begge sider af broen 
havde været udsat for erosion og udskridning. Efter synsmændenes 
forslag skulle broen genopføres med forøgelse af gennemløbsbredden 
med	16	alen,	”så	vandet	kan	have	sit	løb,	når	vandflod	kommer”.	De	nye	
tilkørselsdæmninger skulle forstærkes med egeris, og broens pæle fore-
slås ”ompælet” med ”riseger” (unge ege), der bukkes til beskyttelse mod 
isgang	og	vandflod.

Figur 5:En af de to bropiller fra den forrige Åsum bro. 
Et tegnekursusarbejde udført af forfatteren i 1960. 
Åløbet var dengang på dette sted bredere end i dag og 
ved normal vandstand ikke dybere, end man kunne 
vade over i vand til godt og vel knæhøjde. Åens dybde 
i dag på dette sted må hidrøre fra en regulering i 
forbindelse med opførelsen af den nye bro i 1995.

Selve broen er sandsynligvis opført efter Chr. III’s forordning om vejbro-
er: ”med gode stærke stolper og bulfjæl (planker) vel tilslagne og tilnag-
lede, og med gode stærke rækker (rækværker) på begge sider”. Broens 
tilkørselsdæmninger over ådalen har skullet brolægges i begge sider. 
Ikke alene selve åløbene, men også de sumpede og moseagtige ådale 
med højere grundvandsspejl end i dag, og med ringe afstrømning om 
sommeren,	har	givet	store	problemer	for	vejtrafikken.
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1648. Åsum Herreds våben illustrerer en solid træbro over et  vandløb, 
endvidere er der i forbindelse med broen en lille bygning, som  sikkert 
er et ”bomhus”. Lokalhistorikeren Kristian Lohmann skriver, at til 
 Walthergården, som ligger lige ved broen, hører ”Tornbjerghuset” ved 
Åsum bom. Ifølge lokalhistorikeren Svend Frederiksens optegnelser har 
der på Walthergården været en slags kro for studeprangere undervejs 
fra Holsten til København.

1659. Svenskekrigene 1657- 60 gik hårdt ud over Fyn. Den 9. november 
1659 skulle en dansk hærafdeling bevæge sig fra Munkebo til Odense. 
Da hæren nåede Åsum, havde svenskerne afbrudt broen over  Odense 
å ved Åsum, men man rev nogle huse ned og brugte materialerne til 
at skabe en passabel vej over åen til fodfolket. Broen er selvfølgelig 
 genopbygget efter krigen, men herefter har det i skrivende stund ikke 
været	muligt	at	finde	beretninger	om	Åsum	bro	før	i	midten	af	
1800-  tallet.

1850 var broen igen nedslidt og brøstfældig, ligesom Åsumvej var i en 
elendig forfatning. En kreds af den nye stand af ”selvejerbønder” i Åsum 
tog da initiativ til en forbedring af vejforbindelsen til Odense. De allierede 
sig med deres gode venner kammerråd Mortensen, Gl. Møllegård og 

Figur 6: I 1995 blev Åsum bro fornyet og fik frit spænd over hele åløbet. Foto: Hjalmar Reitz.
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sagfører Hans Kristian Hansen, Vindegade, Odense, som indlagde sig 
stor fortjeneste med nyanlægget af Åsum bro og landevejen fra Åsum til 
Odense,	som	blev	en	meget	flot	brolagt	vej,	der	holdt	lige	til	anlægget	af	
Vollsmoseplanen omkring 1960. Den nye bro må fremdeles have været 
en træbro eller måske en bro med jerndragere. Den første jernbetonbro 
i Danmark kom først i 1905 (Amtmand Hoppes bro i Langå).
 
Engang i tidsrummet 1910-40 blev der opført en helt ny jernbetonbro 
med to bropiller (Fig. 5). Denne bro blev allerede i 1995 erstattet af den 
nuværende bro med frit spænd over hele åløbet (Fig. 6).

Kilder:
Åge Fasmer Blomberg: FYNS VILKÅR UNDER SVENSKEKRIGENE, 1973.
C. T. Engelstoft: ODENSE BYES HISTORIE. 1880.
Svend Frederiksen: TRÆK AF AASUM SOGNS HISTORIE. 1968.
H. St. Holbeck: ODENSE BYS HISTORIE. 1926.
Knud J. V. Jespersen: ODENSE BYS HISTORIE 1982.
E. Ladewig Petersen: ODENSE BYS HISTORIE 1982.
Kristian Lohmann: SLÆGTEN WALTHER I AASUM. 1915.
Tore Nyberg: ODENSE BYS HISTORIE 1982.
Alex Wittendorff: ALVEJ OG KONGEVEJ.

                                                                                               

Oversvømmelse
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NYT!!! FODBOLD 
FOR BØRN OG 
UNGE I AASUM 
 IDRÆTSFORENING

Kig forbi vores klub, hvor piger og dreng 
i  alderen 8-14 år spiller, leger og nyder 
 hinandens selskab. Vi mødes hver tirsdag og 
torsdag fra kl. 16 til 17.30 (mindre børn er 
 velkomne ifølge med forælder).

I forening med vores tirsdags og torsdags klub 
for børn og unge vil vi gøre noget mere for 
dem, der bruger størstedelen af tiden på at 
spille fodbold på vores multibane. Der vil fra 1. 
marts være en træner tilstede om tirsdagen, 
som vil lege  fodbold med ungerne. Der vil også 
være  mulighed for at deltage i turneringer, hvis 
lysten er der.  Fodboldudstyr ikke nødvendigt.

Til de mindre boldglade byder klubben på 
mange andre aktiviteter: vi spiller bordtennis, 
brætspil, rundbold og meget meget mere.
Vi er allerede en gruppe af børn og forældre 
med et godt fællesskab, men der er plads til 
alle, der har lyst til at være en del af et aktivt 
netværk af børn og unge i Aasum og omegn.

Vi håber på at se jer.

Udvalget bag ungdomsafdelingen i Aasum IF

Aasum IF giver 
os mulighederne 
for, at vi sammen 

kan

Styrke 
 sammenhold og 

trivsel blandt 
børn og unge i 

 vores  nærområde

Spille og træne 
fodbold under 

frie former

AASUM IDRÆTSFORENING
Ungdomsafdeling

Ryttervejen 21
5240 Odense NØ 

Kontakt:
Trine Lykke 
Telefon: 20167007

E-mail: klubbenaaif@gmail.com
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Aasum Idrætsforening
 
Aasum Idrætsforening afholder ordinær generalforsamling i klubhuset 
torsdag d. 12. marts kl. 19.00,	dagsorden	iflg.	lovene.	Bestyrelsen
 
Gymnastik og yoga
Sæsonen slutter d. 31. marts, og det er en glæde for foreningen, at så 
mange bakker op om både gymnastik og yoga. Vores nye leder af gym-
nastikken	er	faldet	godt	til,	og	hun	underviser	i	flere	former	for	gymnastik	
bl.a. pilates. Yoga er meget populært, og mange foreninger har det da 
også på deres program, så vi er meget glade for, at vi med Hannah Ma-
ryah Epstein kan tilbyde en meget anerkendt instruktør. Den nye sæson 
starter igen for begge dele tirsdag d. 1. september.
 
Fodbold
Fodboldspillerne har holdt formen ved lige ved indendørstræning i 
hallen ved Mulernes Legatskole. De starter nu udendørs med træning 
mandag og onsdag kl. 18.00 under ledelse af sidste års træner Parwez 
Jamal. Vi håber, at vi kan fastholde vores hold i serie 3 og serie 4 i den 
nye sæson, som starter med kampe d. 4. og 5. april. Kampprogram kom-
mer senere på Aasums IFs hjemmeside. 

Superveteraner bliver igen i år tilmeldt med et 11 mands hold i OB70 
turnering med fast kamp dag tirsdag. Hasse Frimodt, tlf. 21902709, vil i 
år igen hjælpe Preben, tlf. 20117338, med at stille hold til kampene. Vi 
håber at mange vil være med, gamle som nye medlemmer, aldersgrup-
pen er 47 år og opefter, og der må være 3 spillere med fra 45 år. 

Trine, vores fantastiske leder af børneafdelingen med børn til leg og 
boldspil, forsøger også at få børn til at spille fodbold. Se nærmere herom 
andetsteds i bladet. 

Petanque 
når	foråret	kommer,	håber	vi,	at	Aasums	borgere	vil	benytte	de	to	flotte	
petanque baner, der er etableret på sportspladsen. Her kan alle være 
med. Vi håber, at mange vil benytte faciliteterne på sportspladsen, som 
skal være til glæde og gavn for alle. 
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En lidt forsinket afskedshilsen

Som nogen måske har opdaget, 
er	vi,	Jytte	og	Ebbe	Storm,	flyttet	
til Børmosen i Langeskov til et ny-
bygget rækkehus uden at få sagt 
pænt farvel til ret mange i Åsum. 
Det gør vi hermed.

Vi	skulle	flytte	ind	1.10.	Men	fik	
allerede nøglen 12.8. Så gik det 
stærkt med at hente camping-
vogn hjem fra Vesterhavet og 
pakke sammen i Åsum. Og oveni 
var Ebbe indlagt 14 dage med en 
infektion.

Vi er glade for det nye, men det er også lidt vemodigt at sige farvel efter 
52 gode år i Åsum.

Mange hilsner Jytte og Ebbe Storm

Datoerne for de to årlige Andespil er fastlagt til søndag d. 1. november 
og søndag d. 22. november.
 
Vel mødt til den nye sæson
 
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

Sognepræst, kirkebogsfører,
vielses- og begravelsesmyndighed
Anders Skaanning Andersen
Mindelundsvej	45,	5240	Odense	NØ
tlf. 3012 5562
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

Graver 
Anette Larsen
tlf. 5134 5541
(ikke mandag)
aasumgraveren@gmail.com

Bylauget
Oldermand: Mogens Burmølle
Staupudevej	10,	5240	Od.	NØ
Tlf. 2136 6589
burmoellem@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

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

Beboerforeningens hjemmeside
www.aasumby.dk

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

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

Aasum Gamle Smedje
Formand: Sinnet Bunde
Buchwaldsgade 15, st.tv.
5000 Odense C
Tlf. 4118 6081
Sinnet.Bunde@mail.dk

43



Smedjen

Jul

Aktiviteter siden sidst

Klub

Førstehjælp
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