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Præstens ord
Kirke i en coronatid
I februar måned forbandt jeg stadig ordet ”corona” med mexicanske øl
og glorien omkring Kristus’ hoved i renæssancemalerier eller den cirkel
af lys, der viser sig rundt om den sorte sol under en solformørkelse. De
begreber er sidenhen gledet temmelig langt i baggrunden.
Min første association med ordet ”corona” i dag er den følelse, jeg havde,
da jeg for første gang oplevede, at gudstjenesten var aflyst. Ikke bare
i mine sogne men i hele landet. Det var en førstegangsoplevelse for
alle præster. Aldrig nogensinde i kirkens levetid har der, mig bekendt,
været lukket helt ned for søndagsgudstjenester i hele landet. Det var
danmarkshistorie midt i alt det andet danmarks- og verdenshistorie,
der pludselig fandt sted overalt. Hele verden var ramt af en pandemi på
samme tid. Det er en hændelse, hvis betydning ikke kan underdrives.
Men her vil jeg nøjes med at fortælle om, hvordan det har påvirket os
i kirken. For her er tingene også vendt op og ned. Vi har mistet den
daglige kontakt med en stor del af vores sognebørn, særligt de ældre,
som normalt er den gruppe, der fylder mest i vores hverdag. Det har
bekymret os, for vi har jo ikke telefonnumre eller adresser på særlig
mange, og vi har fået strenge forbud mod at tage på hjemmebesøg,
særligt hos de ældre, som jo regnes for at være særligt sårbare. Det
har bekymret os alle sammen, fra gravermedhjælpen til præsterne. Vi
har skullet lære nye måder at komme ud med vores budskab på og
have kontakt til folk. Det er primært sket via videoer på facebook og
hjemmeside, og det har været et løbende eksperimentarium for at finde
en form, der kunne p
 asse. Charlottes og min forskellighed, som heldigvis
er en styrke i de fleste tilfælde, har afsløret, at vi på video trives bedst i
væsentligt forskellige formater. De har taget tid at falde på plads i, men
har heldigvis også v æret med til at give variation i det, vi har produceret.
Jeg bruger stadigvæk markant længere tid på at uploade en video på
youtube, end jeg gør på at skrive en prædiken, men det går fremad.
Skiftet til i høj grad at være online-præster har haft både gode og d
 årlige
sider. Vi har oplevet at nå ud til folk, som vi sjældent eller aldrig ser i
kirken, men det har også betydet, at særligt de ældre har været svære at
nå ud til.
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Det har også betydet aflysninger eller udskydelser af størstedelen af
forsommerens mange bryllupper, omtrent halvdelen af barnedåbene
og bisættelser og begravelser har foregået under svære b
 egrænsninger,
som, trods deres nødvendighed, ikke vil blive savnet. I skrivende
stund ville jeg have faret rundt med en puls på 120 og forberedt den
konfirmationsbølge, der skulle komme væltende om to dage med al den
glæde og fest, som de bringer, og revnerne mellem brostenene foran
kirken ville være proppet til med ris fra de mange s ommerbryllupper,
og aftenen skulle have båret tonerne af alsang ud over fjorden og den
gamle skydebane i anledning af 75- året for befrielsen. I stedet går tiden
med online-foredrag om tunge teologiske emner, og sangen foregår
alene i stuen, ført an af Phillip Faber og til stor undren for min hund.
Nu er vi nået så langt, at alt det unormale så småt er begyndt at blive
normalt. Vi har ikke vænnet os til, at verden er vendt på hovedet, og vi
trives heller ikke med det, men der er længere mellem overraskelserne,
og vi er blevet mere fortrolige med de nye arbejdsgange. Det er vildt
at tænke på, at det har stået på så længe, at vi er nået dertil. Jeg bilder
mig ind, at vi snart kan se en ende på det, og jeg håber, at jeg får ret.
For selvom vi bestemt har lært meget af at være vendt på hovedet og
isoleret fra hinanden, så er livet nu engang bedst, når det leves i selskab
med andre og gerne for fuld skrue fremfor at sidde alene på vågeblus.
Det hele startede i fastetiden, og er vel, på sin vis, blevet verdens
længste faste. I fastens fordybelse har vi lært, at evangeliet ikke lader
sig begrænse, men altid finder nye veje at komme ud. Det kan vi se
på reaktionerne på det, vi har lagt ud på nettet, og jeg har svært ved
at forestille mig andet, end at kirkerne over hele landet fremover vil
være langt mere til stede online, end de har været tidligere. Men vi
har også lært, at det fællesskab, som vi nok alle sammen har t aget
mere eller m
 indre for givet i alt for mange år, betyder mere for
os, end vi n
 ogensinde kunne begribe, før det blev taget fra os. Jeg
glæder mig helt ubeskriveligt meget til at kunne dele det med jer
igen, både til gudstjenesten i kirken, til konfirmandundervisningen,
til foredragsaftener, til koncerter og alt det andet, som forhåbentlig
kommer til at være det, der præger sensommeren og efteråret og gerne
lidt mere, end vi oprindeligt havde planlagt.

Anders Skaanning Andersen
Sognepræst
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Gudstjenester 14. jun. 2020 – 6. sep. 2020
JUNI 		

SEDEN

ÅSUM

Søndag 14. 1.s.e.trin.
kl. 10.30 Crk
kl. 9.00 Crk
Søndag 21. 2.s.e.trin
kl. 9.00 Ansa
kl. 10.30 Ansa
Søndag 28. 3.s.e.trin
kl. 10.30 Crk
kl. 9.00 Crk
					

JULI

Søndag 5. 4.s.e.trin
Ingen
kl. 11.00 Ansa
Søndag 12. 5.s.e.trin
kl. 11.00 Ansa
Ingen
Søndag 19. 6.s.e.trin
Ingen
kl. 11.00 Crk
Søndag 26. 7.s.e.trin
kl. 9.30 Iba
Ingen
					

AUGUST

Søndag 2. 8.s.e.trin
Ingen
Søndag 9. 9.s.e.trin
kl. 10.30 Crk
Lørdag 15. 			
Søndag 16. 10.s.e.trin
Søndag 23. 11.s.e.trin
Søndag 30. 12.s.e.trin

kl. 12.00 Ansa
Konfirmation
kl. 10.30 Crk
Ingen
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kl. 9.30 Iba
kl. 9.00 Crk
kl. 10.00 Ansa
Konfirmation
kl. 10.00 Ansa
Konfirmation
kl. 9.00 Crk
kl. 9.30 Iba

Gudstjenester 14. jun. 2020 – 6. sep. 2020
SEPTEMBER

SEDEN

ÅSUM

Søndag 6. 13.s.e.trin

kl. 9.30 Iba

Ingen

Ansa Anders Skaanning Andersen
Crk
Charlotte Rørdam Kristensen
Iba
Ina Balle Aagaard			
Når vikar kendes rettes på hjemmesiden: www.Seden Kirke.dk
ANSA: Anders Skaanning

Siden sidst i Åsum
Døbte
5. april 2020
29. april 2020

Gry Højhus Skovbakke
Viktor Adam Rasmussen

Viede
Ingen
Døde, bisatte, begravede
21. februar 2020
Bent Misser Andersen
17. april 2020
Janne Feldborg Phillip
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Er det dig?
Af: Sognepræst, Charlotte Rørdam Kristensen
Rigtig mange vil gerne bidrage til fællesskabet og være med til at gøre
noget for deres lokalsamfund. Så nu spørger vi dig lige ud: ”Kunne det
være noget for dig?”
Er det dig, der er den frivillige, der vil være med til at planlægge og udføre
aktiviteter for fællesskab og kulturliv? Eller kunne du se dig selv som
en del af ledelsesteamet og sætte dit præg på sognenes fremtid som
medlem af menighedsrådet?
Der sker rigtig meget indenfor kirke og kultur i de her år. Folkekirken er
alles kirke - uanset baggrund. Til daglig er der ikke ret mange af os, der
tænker på, at vores velfærdssamfund er noget, der begyndte i kirken.
Medejerskab og fællesskab er vigtigt for både velfærdssamfundet og
folkets kirke med sit fokus på medmenneskelighed og inklusion.
I efteråret er der menighedsrådsvalg, men allerede i juni er der
orienterings – og opstillingsmøde – se invitationen i bladet.
Kunne det være dig? Her får du et lille indblik i arbejdet og de skønne
personligheder, der pt. løfter opgaven:
Rikke Bergholdt, mdl. i Åsum,
folkeskolelærer og mor til tre. Bor i Åsum.
”Der er ikke så mange yngre, der går ind
i menighedsrådene, men jeg mener, det
er vigtigt, at rådene repræsenterer flere
aldersgrupper, så der kommer flere inputs
og vinkler på. Jeg ville også gerne være
med til at komme med ideer til nye tiltag
og forslag til arrangementer.
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Jeg er faktisk blevet positivt overrasket over, hvor meget indflydelse, man
har.
Jeg havde egentlig troet, at vi mere var en form for ”forening”, der fik
gode ideer og førte dem ud i livet, så det har også overrasket mig,
hvor meget man tager sig af opgaver som arbejdsgiver, økonomi,
vikardækning mm. Regnskaber, kvartalsopgørelser osv. kunne jeg godt
undvære som den mindst spændende del, men heldigvis er det det
andet, der fylder mest.
Det allersjoveste og mest krævende har nok været hele to
præsteansættelser. Fedt at kunne være med til at vælge, hvem der skal
være sognenes præster de kommende år!”
René Melby, mdl. i Seden, 47 år, udd.
maskinsnedker, far til tre. Bor i Seden.
”Jeg blev opfordret til at stille op til
menighedsrådet, og i 2009 kunne jeg fejre
10-års jubilæum. Jeg stiller gerne op igen!
Det motiverer mig at være med og møde
andre mennesker. Min kone er helt med
på, at jeg sidder i rådet, men møderne
kan til tider konflikte med familieliv, når
man, som jeg, ofte først har fri kl. 19.00.
 mvendt møder jeg stor forståelse fra de andre i menighedsrådet.
O
Det er fornuftigt, at også yngre personer deltager i menighedsrådet, så
vi ikke lever op til fordommene om et rent pensionistråd. Jeg mener, jeg
har tilført et yngre syn på tingene og også en praktisk forståelse med min
baggrund som maskinsnedker.
Jeg er blevet overrasket over, hvor lidt religiøst menighedsrådsarbejdet
er: Vi tager os af det udenoms. Selv har jeg bl.a. siddet som kirkeværge
og haft poster i kirke- og præstegårds- og aktivitetsudvalg. Jeg kan skrive
på CV’et, at jeg har været med til at vælge hele tre præster og en biskop!”
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Nyt fra menighedsrådet
Skoven er igen blevet grøn, og vi venter nu på en dejlig sommer. Trods
tider, hvor vi ikke har fået afviklet forårets arrangementer, og kirken har
været lukket, har Åsum Menighedsråd ikke siddet helt stille. Vi er gået
i tænkeboks, så vi kan starte den nye sæson til september med gode
og indholdsrige tirsdagscafeer og sogneaftener. Der skal nok komme
et spændende program begyndende med tirsdagscafe første tirsdag i
september.
Tiden går så stærkt, så menighedsrådet har til d
 ecember siddet 4 år,
hvor vi har haft mange spændende opgaver, der er e
 ller vil blive løst. Vi
har senest fået ny graver Anette Larsen, der trods n
 edlukning af Danmark har arbejdet flittigt på kirkegården, så den fremstår fint og flot med
forårsblomster. Vi skylder alle Anette en stor tak for den fine indsats, hun
har ydet her i forårsmånederne. Der har været stille på kirkegården og
næsten ingen a
 ktivitet i kirken, men Anette har gjort, hvad hun kunne, for
at holde gang i den daglige rutine. Anette sørger for, at flaget kommer
op, når der er flagdage og begivenheder, så flaget kan vaje i vores by.
Der bliver dog kun flaget, såfremt Anette er på arbejde.
Vores præster Anders S
 kaanning Andersen og Charlotte Rørdam Kristensen har hver søndag via facebook sendt en video ud, hvor de har
læst en kort tekst og bedt fadervor med os, der følger med på facebook.
Videoerne findes på facebook under Seden og Åsum sogne. Kig ind og få
en god oplevelse.
Som tidligere nævnt har menighedsrådet snart siddet i 4 år, og i den
anledning vil vi om muligt holde orienteringsmøde og menighedsmøde i
juni måned, hvor vi vil gøre status på arbejdet i den periode, vi har siddet.
Det er også her, vi gerne ser forslag til kandidater og s tedfortrædere,
som er interesseret i at indgå i menighedsrådets arbejde. Der bliver valg
til det kommende menighedsråd senere på året. (Der er opslag om dette
arrangement andetsteds i bladet). I skrivende stund kendes planen ikke
helt for landets genåbning, men menighedsrådet glæder sig i hvert fald
til at se jer igen i kirken og til sognets arrangementer.
Vi ønsker alle en god sommer.
Åsum Menighedsråd
Inge Burmølle formand.
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Menighedsmøde og orienteringsmøde
Onsdag den 10. juni 2020 kl. 19.00 i Rytterskolen
I henhold til ny lov om
valg til m
 enighedsråd
afholder vi både
menighedsmøde og
orienteringsmøde med
følgende dagsorden:

- Velkomst ved formand Inge Burmølle
-	Orientering om arbejdet i menighedsrådet og orientering om de
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 en let anretning.
Vi ser gerne alle bliver til hyggeligt samvær. Af hensyn til planlægning af
det hyggelige samvær beder vi om tilmelding senest den 7. juni 2020 til
Inge Burmølle tlf. 30660651 eller mail burmoellem@gmail.com.
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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Tirsdagscafe
Tirsdag den 1. september 2020 kl. 14.00 i Rytterskolen
En ny spændende sæson starter op, hvor vi ser frem til mange hyggelige,
spændende, interessante tirsdagscafeer.
Da det er længe siden, vi alle har set hinanden, vil det første
arrangement være meget hyggeligt samvær, lidt underholdning og et par
dejlige sommersange.
Der bliver serveret kaffe og en ekstra god sæsonstartkage.
Alle er meget velkomne. Bemærk tidspunktet.

Åsum Menighedsråd
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Åh disse tider…. vi har så sandelig fået vendt op og ned på det hele.
Det eneste, vi i år stort set har foretaget os i bestyrelsen, er at aflyse det
ene gode arrangement efter det andet. På ingen måde inspirerende;
men desværre er der ikke rigtigt noget at gøre ved det. Om det så er
vores generalforsamling, er der sat en stopper for den. Det selvom vi i
vores love er pålagt at afholde en sådan hvert år i marts måned. Men
den her coronakrise er fløjtende ligeglad med vores love!  
Som en konsekvens af det har bestyrelsen besluttet, at vi helt
ekstraordinært vil sammenlægge årene 2019 og 2020, således at vi i
marts 2021 holder et brag af en dobbeltgeneralforsamling. En v æsentlig
årsag til denne løsning er, at de to, der var på valg: Jess og Alex, har
nikket ja til et påtage sig to år mere. Så det er efter vores mening den
mest hensigtsmæssige måde at løse situationen på.
Den manglende generalforsamling betyder naturligvis ikke, at du slipper
for en kort beretning! Her er et sammendrag af året 2019:
Medlemmer: Igen – igen rekord: 17/146 - 18/166 og i 2019: 173.
Vi syntes selv, det er flot i et sogn, som i alt udgør ca. 500 borgere.
Konstituering: Vi valgte: Formand Alex Hold – Næstformand Claus
Bøge Huulvej – Kasserer Poul Poulsen – Presse/Aktivitet Nicolai Jacobsen
– Referent/Aktivitet Jess Wulff-Hansen.   
Udlån/leje: Telte/boder/stole m.m. har 36 gange været i brug. Kanoerne
har 8 gange været i vandet.

12

Aktiviteter: (Flere arrangementer afholdes i samarbejde med
menighedsrådet) ◊ 26/2 Pigerne på Sprogø ca. 55 deltagere, m
 ange
måtte gå forgæves. ◊ 03/3 Fastelavn med børn/kirke/tøndeslagning
ca. 60 deltagere. ◊13/3 Generalforsamling 27 medlemmer d
 eltog.
◊ 31/3 Affaldsindsamling ca. 35 deltagere. ◊ 06/4 Besøg på
Jernbanemuseet med spisning bagefter i Rytterskolen ca. 34 d
 eltagere.
◊ 24/4 F
 orårsrengøring af legeplads m.m. ca. 15 deltagere. ◊ 15/5
Kanosøsætning m
 /pølse & brød ca. 50 deltagere. ◊ 12/6 Jess og Alex
afholdt møde med rådmand Jane Jegind på Slottet vedr. Aasum Gamle
Smedje. ◊ 13/6 Poul og Claus deltog i det årlige Fjordager møde. ◊ 15/6
Indvielse af Aasums nye petanquebane måtte aflyses på grund af dårligt vejr. ◊ 23/6 Skt. Hans fest, Lis Barnkob holdt båltalen, 80 til spisning
og ca. 150 ved bålet. ◊ 17/8 Aasum Open på den nye petanquebane
ca. 25 deltagere, 20 d
 eltog ved spisningen efter turneringen. ◊ 28/9
Markedsdag med 11 boder og 65 til spisning. ◊ 08/11 Ølsmagning i
Rytterskolen ca. 35 deltagere.
Andre aktiviteter: ◊ Byens hjemmeside www.aasum.dk er stadig
under Ken Lyndrups kyndige beskyttelse og opdatering. ◊ Lokalhistorisk
arkiv og bogbytterne fungerer godt og har afholdt flere interessante
temadage med Poul Poulsen som vores bindeled. ◊ Sognebladet er som
altid flot og en uundværlig støtte, hvis man ønsker at holde sig orienteret.
◊ Aasum Gamle Smedje kunne afholde stiftende g
 eneralforsamling
den 30. sep. Hermed er beboerforeningens arbejde stoppet, vi har
trygt overladt det fremtidige arbejde til den nye forenings bestyrelse.
Vi ønsker dem held og lykke med opgaven. ◊ Aasumfilmen, som vi fik
30.000 kr. til at lave færdig! Niller, som i mange år har lavet optagelser
ved byens arrangementer, har også lavet optagelser i 2019, og forventer
at færdigredigere filmen i 2020. ◊ Se også regnskab for beboerforening,
lokalhistorisk arkiv og Åsum Sogneblad ◊
Med ønsket om en hurtig normalisering ◊

På bestyrelsens vegne
Formand Alex Hold

13

Regnskab 2019
Status pr. 31.12. 2019
Formue pr. 1.1.2019
Underskud i 2019
Indestående på bankkonto
Kontantbeholdning

39.167,54

45.346,42 kr.
* 6.178,88 kr.
38.807,54 kr.
360,00 kr.
39.167,54 kr.
39.167,54 kr.

Formue pr. 31.12.2019

*Underskuddet dækker 5.100 kr. der er overført til smedjen fra
NEF Fonden.

Kasser
Poul Poulsen
Aasum Lokalhistoriske Arkiv
Regnskab 2019
Status pr. 31.12. 2019
Formue pr. 1.1.2019
Overskud 2019
30.637,89 kr.
Indestående på bankkonto

13.806,36 kr.
44.444,25 kr.

Formue pr. 31.12.2019

44.444,25 kr.

Af formuen er 30.000 kr. henlagt til den nye Aasumfilm.

Kasserer
Poul Poulsen
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Aasum Sogneblad
Regnskab 2019
Driftsregnskab

Indtægter Udgifter

Tilskud fra foreninger
Annoncer

14200,00
21900,00

Trykkeri
Kontorartikler (incl. porto/kørsel)
Gebyr				
Sum 		
36100,00
Årets overskud			
Balance		
36100,00
Status pr. 31.12.2019
Formue pr. 1.1.2019
Overskud i 2019
Indestående på bankkonto
		

22322,50
5049,59
300,00
27672,09
8427,91
36100,00

27517,97
8427,91

35945,88
35945,88 35945,88

Formue pr. 31.12.2019

35945,88

En tak
I denne svære corona-tid, hvor vi der er isolerede på grund af alder
og sygdom, hvor den eneste adspredelse er et fjernsyn, der næsten
udelukkende drejer sig om corona, og hvor dårligt alting er, har jeg her i
Aasum oplevet en varme og hjælpsomhed fra byens borgere.
Det være sig en pose nybagte boller foran gadedøren, udlån af p
 uslespil,
bytning af bøger, en lille kage med tilbehør til eftermiddagskaffen,
hvedeknopper til store bededag, hjælp til indkøb, små søde sms med
teksten ”har du det godt” eller ”mangler du noget så sig til”, hensyntagen
og smil ved tilfældigt møde på gaden osv.
Dette vil jeg gerne sige tusind tusind tak for, det varmer virkeligt i denne
svære tid.

Aase Rasmussen, Staupudevej 14F
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SKT. HANS AFTEN
Tirsdag den 23. juni 2020
Kom til Skt. Hans bål
Grundet situationen med corona (covid-19) er fællesspisningen aflyst i
år. Til gengæld inviterer vi til Skt. Hans bål med båltale.
Programmet for aftenen er følgende:
Kl. 20.00: Båltale
Kl. 20.15: Bålet tændes - ved Hans Jørgen (kanopladsen).
Vi synger midsommervisen - med behørig afstand til hinanden.
Der er salg af øl/vand/vin til fornuftige priser ved bålpladsen.

mvh
Åsum Sogns Beboerforening
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Åsum Open 2020
Sæt x i kalenderen til årets petanqueturnering!
Lørdag den 15. august kl. 13.00
Grundet corona situationen kan vi på nuværende tidspunkt ikke m
 elde
et program ud for årets petanqueturnering. Vi håber på at kunne
gennemføre arrangementet som sædvanligt, men følg med på Åsum
mail, hvor vi vil holde jer opdateret.

mvh
Åsum Sogns Beboerforening
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Lad os bane vejen
for dit fibernet!
Vi graver lige nu for 0,-* op til 30 m.

Din bolig
Vi graver (max. 30 m.)

*Du sparer 6.000,- kr.
Tilbuddet gælder alle
husstande, hvor nef
allerede har fiber i jorden.
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!
nef · Tårupstrandvej 15 · 5300 Kerteminde · www.nef.dk
18











www.havnensgourmet.dk





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

20
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Aktivitetskalender for Åsum Sogn
JUNI
d.4.
d.10.
d.14.
d.21.
d.23.
d.28.

torsdag
onsdag
søndag
søndag
tirsdag
søndag

16-18
19.00
9.00
10.30
20.00
9.00

Arkiv og Bogbytter åbent
Meninghedsmøde
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Skt. Hans bål
Gudstjeneste

søndag
11.00
søndag
søndag
11.00
søndag		

Gudstjeneste
Ingen gudstjeneste
Gudstjeneste
Ingen gudstjeneste

JULI
d.5.
d.12.
d.19.
d.26.

AUGUST
d.2.
søndag
d.6.
torsdag
d.9.
søndag
d.15.
lørdag
		
d.16.
søndag
d.23.
søndag
d.30.
søndag

9.30
16-18
9.00
10.00
13.00
10.00
9.00
9.30
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Gudstjeneste
Arkiv og Bogbytter åbent
Gudstjeneste
            Konfirmation
Aasum Open – Petanque
            Konfirmation
Gudstjeneste
Gudstjeneste

SEPTEMBER
d.1.
d.3.
d.6.
d.19.

tirsdag
14.00
torsdag
16-18
søndag		
lørdag
14.00

Tirsdagscafe
Arkiv og Bogbytter åbent
Ingen gudstjeneste
    Affaldsindsamling

Alle arrangementer er omtalt andetsteds i bladet
Om idrætsforeningen: se side 30-31
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

Her har DU mulighed

Aasums helt egen petanqueturneringen ”Aasum
løber afen
stablen Lørdag
for at Open”
indrykke

annonce i næste blad

Vi starter turneringen kl. 13.30 og afslutter med at tænde op i g
kontakt
MedbringPoul
mad,
servicetlf.
og2174
godt 6064,
humør.
Poulsen,
Kolde Øl og Sodavand hogppoulsen@gmail.com
kan købes hele dagen til rimelige prise
Alex Hold, tlf. 2222 2282

Pris: voksneAlexHold@live.dk
kr. 25,- børn gratis.
Turneringen forgår ved petanquebanen på Fichsstræde.
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A/S

Ny samarbejds

men hele holdet
bag - er det samme...
Vi ses til personlig service i øjenhøjde til fair fynske priser!
Alle bilmærkers
værksted

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

Køb og salg af
nyere brugte biler

Bedemanden nær dig
BullerupBegravelsesforretning.dk

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

Lene Yde

Sygeplejerske og
Exam. Bedemand

22

John Yde

Exam. Bedemand
- tidl. Politimand

Virksomheds/Flytning

17
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Åsum
 ffaldsindsamling
a
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. Grundet corona situationen
har Danmarks Naturfredningsforening flyttet datoen til
Lørdag den 19. september kl. 14.00
MØD OP PÅ RYTTERSKOLEN
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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HUSK
Markedsdag
Sæt allerede nu X i kalenderen
Den 26. september 2020 afholdes markedsdag.
Info angående dagens arrangement vil blive meldt ud senere på
sæsonen grundet corona-situationen.
Information følger.
Åsum Sogns Beboerforening
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Aasum Gamle Smedje
Vi er glade for at kunne videregive en rigtig
god nyhed.
Odense Kommunes bydelspulje har
tildelt Aasum Gamle Smedje kr. 471.500
til etablering af kloak, toilet og thekøkken
samt opsætning af varmepumpe. Før
arbejdet kan gå i gang skal der indhentes
byggetilladelse og godkendelser fra Slotsog Kulturstyrelsen, da smedjen er en
fredet bygning. Og så venter vi spændt på
svar i juni fra Realdanias fond Underværker, hvor vi har en ansøgning på
800.000 kr. til bedømmelse.
Vi vil informere om renoveringsplanerne ved opslag ved smedjen.
Bestyrelsen har ændret sammensætning, da Jonathan Kvist er udtrådt
og erstattet med suppleant Ole Melsen, der er jurist og i forvejen har
hjulpet foreningen med rigtig meget af det svære papirarbejde.
De gode penge, vi får fra fonde, er forbeholdt renovering og kan ikke
benyttes til drift. Selv om smedjen tilsyneladende ’ligger stille’, inden den
kan benyttes af diverse aktive kunstnere og håndværkere, er der stadig
driftsudgifter, der skal dækkes.
Vi opfordrer derfor alle med interesse for den gamle smedjes fremtid
til at melde sig ind i foreningen ved at kontakte kassere Bente Adelgod
telefonisk på 6151 7620 eller på mail adelgodbente@gmail.com. Der kan
vælges mellem to m
 edlemskaber,
enten almindeligt medlemskab kr.
200 eller støttemedlemskab kr.
1.000 årligt. Indbetaling på konto
5389 0245672 eller mobile pay
304602.
Tak for jeres bidrag.

Sinnet Bunde
Formand
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På cykel, i bil og på kælk i Åsum i
1940’erne
Hans Lohmann Andersen
Mit historiske tilbageblik om trafikken efter 1950 igennem Åsum
(Sognebladet nr. 74, 2019/20) gav mig en idé: Hvad med at gå blot ti år
længere tilbage i tiden, til 1940’erne? Der skete noget ganske andet!
Efter udbruddet af WW2 i september 1939 blev der indført
benzinrationering i Danmark. Samtidig blev der indført totalt forbud mod
rent privat bilkørsel, således at kun erhverv, politi, ambulancer, læger
samt n
 aturligvis den tyske besættelsesmagt havde k øretilladelse. D
 ette
medførte, at der fra den ene dag til den anden blev fjernet t usinder af
privatbiler fra trafikken på det danske vejnet! 1940’erne blev cyklismens
guldalder, vel at mærke i den udstrækning som en vis m
 angel på
cykeldæk og kæder i krigens slutning kunne overvindes! Såvel til a
 rbejde
som til skolerne blev cyklisterne generet minimalt af de få biler, der
endnu kørte på vejene! I sommerferierne cyklede masser af familier på
opdagelse overalt i det danske land! Jeg oplevede d
 engang, s ammen
med min far og to søskende, første gang Rebild Bakker, D
 ollerup bakker
ved Viborg og Mols Bjerge på Djursland! S
 idstnævnte sted blev vi en
tidlig sommermorgen vækket ved, at en ko stod og skrabede med
forbenet udenpå teltet! Hverken vi eller koen var dengang orienteret
om, at den gik og ødelagde klimaet ved at bøvse dagen lang! Også to
ture på cykel til familie på Skodsborgvej ved Dyrehaven i N
 ordsjælland
blev det til. På grund af voldsom sommervarme cyklede jeg og to
søskende fra S
 kodsborgvej til Åsum RYTTERSKOLE en sommernat!
Afgang S
 kodsborgvej kl. 17. Over Sjælland ad den gamle hovedvej til den
tidlige morgenfærge fra Korsør. Ankomst til Åsum kl. ca. 9 morgen! Og
bogstaveligt talt ingen biler på vejen! DET VAR TIDER!
Noget ganske andet var 1940’ernes isvintre, som der kom en r ække af
under WW2 og i årene lige efter! De danske veje var generelt s pejlglatte,
fordi der dengang ikke brugtes salt på vejene. Desuden var d
 atidens
sneplove langt mindre effektive end i dag! Det betød, at efter de
hyppige, voldsomme snefald og hyppigt frostgrader ned til minus 20
eller 30, så blev vejene dækket af et flere cm tykt isdække, dannet af
sammenpresset sne, endda ofte med langsgående riller, der kunne lede
såvel bil som cykelhjul på afveje!
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Sneplov af træ med hesteforspand i Åsum

Men som sagt: Biltrafikken var minimal med kun ganske få biler igennem
Åsum på en dag! Selvom der samtidig var g
 limrende skøjtebaner på de
oversvømmede enge langs Odense Å, så blev vejene igennem Åsum
ganske n
 aturligt o
 vertaget af børn og unge, der, så snart de havde fri
fra skole, inddrog vejene til vintersportslige a
 ktiviteter! På Kirkebakken
kælkede man eller stod på ski ned ad bakken og videre ad Væverstræde
eller Fichstræde! Åsums bedste, og længste, ski og k ælkebakke var dog
STAUPUDEVEJ. Hvis man startede oppe på b
 akken ud for S
 olbakken, så
kunne en veltrimmet slæde få fart nok på, så den kunne holde farten
helt ned forbi det gamle forsamlingshus og næsten ned til Smedens
Plads! De få bilister, der kom, fik naturligvis plads til passagen, men jeg
erindrer faktisk ikke een eneste bilist, der s toppede op og brokkede sig
over skiløjpen! De var helt klar over, at i disse e
 kstremt kolde vintre måtte
samfundet, også trafikken, fungere på isvinterens præmisser! Jeg erindrer også, at i en uge før jul
i een af krigsvintrene, var
vejen så glat, at min ældre
bror, Helge, og jeg måtte
løbe de 5 km fra Åsum til
Odense Katedralskole på
ski! Isdækket på vejen var
intakt hele vejen igennem
Odenses indre by!
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1940’erne gik og i 1945 var WW2 slut. På et tidspunkt sidst i 1940’erne
slog frihedens time for de tusinder af opklodsede biler! I Åsum var der i
Kirkestræde i nogle weekender intens aktivitet i sagens tjeneste blandt
nogle teenagere med smedens sønner, Niels og Peter, i spidsen! Smed
Thorvald Jensens Essex Super SIX skulle vækkes til live efter de mange
års hvile! Den havde henstået i en garage, der var i en gammel, stråtækt
længe, der lå på smedens matrikel ca. i forlængelse af RYTTERSKOLENS
bygninger. Ved siden af garageporten ud mod Kirkestræde var et vindue,
hvor forbipasserende kunne forvisse sig om, at smedens gris til opfedning var i godt humør! Nå, Essexen blev skubbet ud i Kirkestræde, og ved
hjælp af et beskedent kvantum benzin, der vistnok var organiseret fra en
opklodset landbrugstraktor på Dalholm, gik genoplivningen i gang!
Da selvstarteren ikke virkede, blev der skubbet og aset og maset op og
ned ad Kirkestræde med smedens sønner skiftevis ved rattet! Da motoren endelig gik i gang, kunne der kun køres ganske få gange op og ned
ad strædet før den lille mængde benzin var svitset af! Iøvrigt fik Essexen
ikke noget langt liv efter genopstandelsen! Dækkene havde antagelig lidt
skade og var blevet møre efter de mange år på klodser. På en tur, som
smedefamilien kørte til et købestævne for håndværk og industri i Fredericia, punkterede bilen hele 3 gange, og ved tilbagekomsten til Åsum
var smedens kone, Emmy Jensen, nærmest hvidglødende af raseri, og
relativt kort tid efter
blev Essexen ofret
til fordel for en Grøn
Ford V 8, årgang
1935.
Freden efter krigen
var kommet til Danmark, men freden
på landevejene var
forbi!

Reklame for Essex Super sox ca. 1930
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Aasum Idrætsforening
Vi glæder os til at byde jer alle
velkommen tilbage.

Aasum IF giver os mulighed
for, at vi sammen kan

Som gældende for hele verden er
Aasum Idrætsforening også lukket i
denne coronatid, men det betyder ikke,
at vi har ligget på den lade side.

Styrke sammenhold og trivsel
for alle i Aasum og omegn

Vi har arbejdet og arbejder på højtryk
på at åbne dørene, så snart det bliver
tilladt. Der er kommet flere kræfter på
banen, som vil være en del af at udvide
og udvikle foreningen til glæde for unge
som gamle i Aasum og omegn.
Senior og oldboys fodbold starter så
snart, der gives tilladelse til at åbne
sportspladsen.
Morten er kommet på banen som leder
og træner af børn- og ungefodbold,
Trine er leder af ungdomsafdelingen, og
Henny er leder af gymnastik og yoga, og
de deltager i bestyrelsesmøder.
Preben har fået lavet en aftale med
Odense Kommune, der gør, at vi kan
genåbne med en nyetableret 5-7
personers fodboldbane samt børnemål.
Vores nyanlagte petanquebaner vil stå
tiptop klar, og vi opfordrer alle til at
komme og spille, når de har lyst.
Afhængigt af interessen vil vi arrangere
spilledage og kampe.
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Skabe fællesskab omkring
mange forskellige aktiviteter
Aasum Idrætsforening
Ryttervejen 21
5240 Odense NØ
Formand:
Preben Schack
Telefon: 2011 7338
Senior afdeling:
Preben Schack
Tlf.2011 7338
Oldboys afdeling:
Preben Schack
Telefon: 2011 7338
Hasse Frimodt
Telefon: 9192 2709
Ungdomsafdeling:
Trine Lykke
Telefon: 2016 7007
Børn- og ungefodbold:
Morten Winther Pedersen
Telefon: 5353 7081
Gymnastik og Yoga:
Henny Schack
Telefon: 2920 7623

Foreningen sender sine tanker til alle de sponsorer, der gennem mange år
har været vores trofaste støtter. Vi håber, at I kommer vel igennem denne
forfærdelige tid og står stærkt efter krisen.
Vi håber på at kunne genåbne vores faciliteter efter sommerferien med
følgende startdatoer:
- Fodbold for seniorer d. 3. august.
- Gymnastik og yoga tirsdag d. 1. september.
- Ungdomsklub tirsdag d. 11. august.
- Fodbold for børn og unge tirsdag d. 11. august.
- Andespil søndag d. 1. og 22. november kl. 15.

Stemningsbillede fra en af de mange
sportsfester

Mange af spillerne på dette
seniorhold hold i 1993 er startet
som små drenge i Aasum IF.

Fra venstre øverste række:
Holdleder Preben Schack, Niels Buch, Henrik Mertz, Jimmy Christiansen,?,
Morten Haagensen, Thomas Sørensen, Martin Hjort, træner John Johansen
Nederste række: Claus, Anders Munch, Thomas Andersen, ?, ?,
Steffen Jessen, Henrik Liafi, Rene Prytz.
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Ungdomsafdelingen
Til alle ungerne og deres forældre i ”Oreo”-klubben
Sikke en tid hvor vi ikke har kunnet se hinanden, hygge, lege og spille
bold i klubben.

Lige inden vi måtte lukke ned, var nogle af os ude at dele løbesedler
ud omkring muligheden for at kombinere klub med fodbold på en
lidt anderledes måde end de traditionelle klubber. Vores indsats blev
efterfulgt af en hyggelig aften med pizza og sjov.
Vi var lige ved at komme godt i gang, og Morten nåede lige at træne et
par gange med dem af jer, der havde lyst. Så snart vi må åbne op igen,
starter vi for fuld kraft både i klubben og med fodbold.
Åbningstider for klub og fodbold følger skoleferie og er fortsat tirsdag og
torsdag kl. 16 – 17.30
Morten vil være tilstede alle tirsdage for fodboldinteresserede børn og
unge. Alle aldre er velkomne, de mindste dog ifølge med forældre eller
større søskende.
Vi glæder os til at se jer alle igen, i mellemtiden sender vi en hilsen til jer
alle med et ønske om en god sommer.

Trine og Morten
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Velkommen til vores nye træner
Morten Winther Pedersen
Morten er 34 år gammel og har en lang historie
bag sig indenfor idræt, som spejderleder og
som arrangør af events. Morten kommer fra
Hadsten, hvor han på 10. klasse idrætslinje blev
inspireret til at arbejde med børn og fritidsaktiviteter af sin underviser Alfred Bisgaard (far til
Morten Bisgaard fra OB).
I gymnasiet tog Morten over som træner for sin
lillebrors hold i Hadstens sportsklub årgang 96/97. Han havde dem fra
u11 til u17. Under Mortens tid gik spillerantallet fra 21 til 67.
I 2012 flyttede Morten til Aalborg, hvor han tog en bachelor i
sportsmanagement, samtidig med at han startede i Aalborg KFUM som
leder af en årgang 2003 piger.
Igennem sin uddannelse fik Morten 2½ år i Aalborg Pirates ishockeyklub
med diverse eventopgaver og var blandt andet med til at redde klubben
fra konkurs sammen med den dengang nye direktør Thomas Bjurring.
I sommeren 2016 tog Morten imod et jobtilbud fra Kollegiernes Kontor i
København. Samtidig stod Brøndby og manglede en træner til piger årgang 2003. I Brøndby var Morten i halvandet år, og antallet af piger steg
fra 20 til 35 i breddeafdelingen. Holdet nåede til top i rækken lige under
de bedste på Sjælland.
Det sidste halvandet år har Morten trænet ca. 30 piger for Kerteminde-Munkebo årgang 2002-2007, hvor det er lykkedes for pigerne at
vinde u16-rækken på Fyn.
Morten glæder sig til at blive en aktiv del af Aasum Idrætsforening og
bidrage til, at unge mennesker dyrker sport og fællesskab. Morten brænder for, at det skal være sjovt og hyggeligt til træningen, samtidig med at
der er plads til alle.
Vi glæder os meget til at arbejde sammen med Morten.

Trine Lykke og Preben Schack
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Aasum Idrætsforening
Et historisk tilbageblik, der vækker mange gode minder
Udflugter
Aasums ungdomsafdeling var i
flere år på bustur til blandt andet
Djurs Sommerland, Jyllandsringen,
Fiskerimuseet i Esbjerg, speedway i
Vojens og Himmelbjerget.
Sportsfest ca. år 1980
I mange år afholdt idrætsforeningen
sportsfest på pladsen med mange
forskellige aktiviteter. Der var selvfølgelig
fodboldkampe, men også opvisning af
gymnastikdamerne, sportsdans med Kim
Dahl, politihunde, boksekamp i en rigtig
boksering, og brandvæsnet dystede med
brandslanger imod lokale beboere. Der
var også gadekampe, hvor b
 eboerne
dystede med hinanden i forskellige
konkurrencer.
Pigegarden og Odense Politiorkester
marcherede til festpladsen, og det
lille tog fra Aarup Tømmergård kørte
rundt i byen med glade børn. Der var
opstillet 11 teltsektioner, hvori der var
skydetelt, t ombola fyldt med blomster
fra gartnerne, raflebod, nedskydning
af dåser, pølser, pommes frites, æbleskiver blev bagt, og alt dette
kunne nydes i teltene. Lørdag aften var der fest for de voksne, først i
forsamlingshuset og senere blev det på sportspladsen. Det var et stort
arbejde for mange frivillige, for sportsfesten startede onsdag og sluttede
lørdag. Oprydningsdagen var søndag, hvor alle hjælperne knoklede med
at få teltstativer og alt andet materiale på rette plads – for det skulle jo
bruges igen næste år. D
 isse sportsfester var til stor glæde for børn og
voksne i Aasum, D
 uedalen og på Åsumvej.
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Preben Schack overrækker Gudmund
Schack-pokalen til Anders Munch på
generalforsamlingen i 1987
Formand for Dansk Idrætsforbund, Gudmund Schack, skænkede i 1970 denne
vandrepokal til uddeling til en god kammerat i ungdomsafdelingen, som havde
den hjemme i et år. Efter at være uddelt
39 gange til ungdomsspillere er pokalen nu overgået til Preben Schack, til
evig arv og eje i forbindelse med dennes 50-års jubilæum som formand
for Aasum Idrætsforening. Med ryggen til ses Birgit Pedersen klubbens
kasserer gennem mere end 30 år.
Spillere, der alle har modtaget Gudmund Schack-pokalen
Pokalen blev uddelt fra 1971 til 2017.
Spillerne på dette billede stillede to små
hold og mødtes i en kamp i forbindelse
med en sportsfest.
Spillere set fra venstre øverst:
Niels P.O. Hansen, Henrik Knudsen,
Allan Ringe, Helle Schäfer (vores damefrisør), Bent Erik Hansen,
Ib Ellegaard, Torben Baltzer.
Fra venstre nederst:
Simon Pedersen, Martin Hjort, Allan Larsen, Anders Munch, Per Schack.
Dommer: Thomas Sørensen.
Super Oldboys 2004
Øverst fra venstre:
Gert Kingo, Børge Olsen, Erik Mortensen,
Preben Schack, Gunnar Jørgensen, John
Nielsen, Birger Christensen,Ove Holmer.
Nederst fra venstre:
Bent Erik Hansen, Mogens Burmølle,
Hans Jørgen Gråskov, Rene Fiil.
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Aasums ungdomsafdeling i 2006
Vi spillede i flere år med dette dejlige
hold med en blanding af piger og drenge.
Vi havde stor hjælp af deres forældre,
som tog med ud til kampe og skiftedes
til at levere saftevand og kage. Holdet
kunne desværre ikke fortsætte som
blandet hold, og derfor kunne vi ikke blive
ved med at stille hold.
På billedet ses bl.a. Christian Nielsen,
Oliver Lykke, Lasse Bergholt, Amalie
Schack, Christina Jørgensen, Christian
Lange og Frederik Nielsen.
Indvielse af tribunen år 2006
Den røde snor til indvielse af t ribunen
på Aasum Stadion blev klippet af
Richard Møller-Nielsen efter en k øretur
i hestevogn, hvor Jan Knudsen sad på
bukken. På pladsen var der opstillet
hoppeborg for børnene, og mange var
mødt op til den festlige indvielse.
Denne flotte tribune har været til stor
glæde for tilskuere til kampene.
Mogens Schack med sin mormor, der
lagde navn til tribunen ”Sigrid Tribunen”.
Mormor var trofast tilskuer til Aasums
fodboldkampe.
3 trofaste gæster på tribunen
igennem flere år
Gert Kingo, Kurth Eriksen og Richard
Møller-Nielsen.
De havde deres faste pladser, egne
puder og tæpper, der lå fast i kridtskuret.
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Prebens 40-års jubilæum som
formand i 2007
Danske Bank donerede 1.000 kr. til ungdomsafdelingen.
På sin højre side har Preben M
 ogens
Burmølle og til venstre sidder
Torben Baltzer. Begge har været
bestyrelsesmedlemmer i foreningen
igennem m
 ange år.
I år 2010 rykkede Aasum op i
fodboldens Serie 1
Selvom Aasum tabte den første oprykningskamp i Aasum til KRFK, var de
på ingen måde slået. Vi tog revanche i
Krogsbølle. Her mødte vi en festklædt by
med flagallé. KRFK var klar til oprykningsfest, men det blev en fuser. Aasum vandt
så stærkt som 4-0, hvilket førte til en
oprykning i serie 1 – den største bedrift i
klubbens historie.
Stormøde omkring åbning af
ungdomsklubben maj 2018
Mange var mødt op til en hyggelig
eftermiddag på anlægget. Hvor de y ngste
boltrede sig i hoppeborgen, mens de
voksne vendte ideer omkring vores
nye ungdomsklub. Der var opstillet
pølsevogn, og foreningen bød på mad og
drikke.

37

FBUs 75 års jubilæumsskrift i 1979
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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

Regnskabsfører
Ingrid Olesen
Hyldegårdsvej 23, 5240 Od. NØ
Ingrid43@jubii.dk

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

Beboerforeningens hjemmeside
www.aasumby.dk

Organist
Hans Brehm
Egholmen 7, 5240 Od. NØ
Sognepræst, kirkebogsfører,
Tlf. 2049 8532
vielses- og begravelsesmyndighed HansBrehm42@gmail.com
Anders Skaanning Andersen
Mindelundsvej 45, 5240 Odense NØ Beboerforeningen
Formand: Alex Hold
tlf. 3012 5562
Åsum Bygade 4, 5240 Od. NØ
ansa@km.dk
Tlf. 2222 2282
Træffes ikke mandag ellers efter
AlexHold@live.dk
aftale.

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

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

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

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

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

Bylauget
Oldermand: Mogens Burmølle
Staupudevej 10, 5240 Od. NØ
Tlf. 2136 6589
burmoellem@gmail.com
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Aktiviteter siden sidst
Smedegruppen har fået tilladelse
fra Odense Kommune til at fælde
træerne langs bækken ved smedjen for at skabe mere lys og luft
omkring den. Mikkel Tønnes og
Kai Teilmann har udført opgaven
og Hans Jørgen Nielsen har kørt
det fældede materiale på sankthansbålet.

Ellers har næsten al aktivitet jo været aflyst på
grund af coronaepidemien.
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