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Præstens ord
Sommerferien er ved at være slut, og selvom vi har både et kirkeår,
der starter ved første søndag i advent og et kalenderår, der starter til
januar, så føles sommerferiens afslutning på mange måder mere som et
årsskifte end mange af de andre markører, vi har i løbet af året.
Børnene skal starte i en ny klasse, kollegaerne er måske skiftet ud hen
over ferien, og i det hele taget så er den lange sommerferie ofte en
anledning til mange forandringer.
I et år hvor ingenting har været, som det plejer, så er det måske
ikke n
 oget, man mærker helt så tydeligt, for i skrivende stund er
det stadig som om, at pauseknappen endnu ikke helt er sluppet. Vi
venter og v enter på, at tingene skal blive normale, og alt imens så
synes det lidt som om, at særligt kirken er blevet glemt i de mange
genåbningsinitiativer.
Vi skal først holde konfirmationer i midten af august, og det er slet ikke
til at sige, hvordan de kommer til at spænde af. Vores nye tiltag med 4-5
årlige sangaftener er også gået helt i stå, næsten før det nåede at komme i gang. Fjordens dag er aflyst, og det blev heller ikke til Skt. Hans bål, i
alt fald ikke med taler og fælles fest.
Men på andre områder sker der alligevel noget. Vi øjner fremskridt i
processen omkring at få udvidet kirkekontoret, så vi kan få en decideret
sognegård, og der er så småt ved at komme gang i de første projekter
ude på den gamle skydebane.
Vi har også fået startet et samarbejde op imellem kirken, skolen,
idrætsforeningen og borgerforeningerne i Seden, hvor vi håber på i
fællesskab at kunne få stablet større arrangementer på benene, samt at
støtte hinandens initiativer og projekter i fremtiden.
Og når tingene også begynder at blive normaliseret på det kirkelige
område, så kommer der helt sikkert til at skulle ske en masse andet nyt,
som vi glæder os gevaldigt til at få sat i værk.
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Her i sommerferieperioden og langt hen i efteråret, nærmest helt indtil
vinter, der er vi, kirkeligt set, i trinitatis tiden. I den periode har teksterne
en særlig fokus på kirkens og menighedens liv, og derfor er det også
ganske passende, at menighedsrådsvalget i år skal afvikles i trinitatis
tiden. I Seden sogn er det således, at der skal findes både et par nye
medlemmer og et par suppleanter. Det kommende råd kommer til at
skulle sidde og have med de ovennævnte projekter at gøre, samt et hav
af andre ting. Men særligt udbygningen af kirkekontoret og udviklingen
af området omkring den gamle skydebane kommer til at være vigtige for
sognets fremtid, da det er opgaver med enormt potentiale for at udvikle
et lokalområde og skabe nye muligheder for både børn, unge, voksne
og ældre. Det er her, at der kan skabes rum for foreningsliv, m
 usikalske
arrangementer, kunstudstillinger, samt naturoplevelser og fælles
sommerarrangementer, høstfester etc. i byen. Og som ny tilflytter må jeg
tilstå, at det synes jeg, at byen savner.
I Åsum kører det som regel lidt nemmere med valget, og udover den
indvendige kalkning af kirken er der ikke store anlægsprojekter på vej,
men til gengæld arbejder vi (som altid) sammen med flere af de lokale
foreninger om at blive ved med at lave div. arrangementer, og vi har
nogle fantastiske koncerter parat, til når vi engang må samles under
”normale” forhold.
Vi håber derfor, at der er nogle af jer derude, der kunne have interesse
i at opstille til rådet og være med til at lave lokal udvikling, der kan gøre
både Åsum og Seden sogne til et mere rigt sted at være, både kulturelt
og fællesskabsmæssigt.
Jeg håber, at I alle har haft en god sommerferie, og jeg glæder mig meget
til at se jer i kirken, til sognecafé, til sangaftener eller nogle af de mange
andre arrangementer, vi er værter for, eller bare på en gåtur ude ved
fjorden eller i Rytterskolen.

Anders Skaanning Andersen
Sognepræst
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Gudstjenester 6. sep. 2020 – 29. nov. 2020
SEPTEMBER

SEDEN

ÅSUM

Søndag 6. 13.s.e.trin
kl. 9.30 Iba
Ingen
Søndag 13. 14.s.e.trin
kl. 9.30 Ansa
kl.11.00 Ansa
Søndag 20. 15.s.e.trin
kl. 11.00 Ansa
kl.13.00 Ansa
			
Høstgudstjeneste
Søndag 20. 15.s.e.trin
kl. 11.00 Ansa
Ingen
Onsdag 30. Fyraftensgudstjeneste
kl. 16.30 Crk
i Rytterskolen
					

OKTOBER

Søndag 4. 17.s.e.trin
kl. 11.00 Crk
Ingen
Søndag 11. 18.s.e.trin
kl. 9.30 Iba
Ingen
Søndag 18. 19.s.e.trin
kl. 11.00 Ansa
Ingen
Søndag 25. 20.s.e.trin
kl. 11.00 Crk
Ingen
Onsdag 28. Fyraftensgudstjeneste
kl. 16.30 Crk
i Rytterskolen
					

NOVEMBER

Søndag 1. Allehelgens dag
kl 11.00 Ansa
Søndag 8. 22.s.e.trin
kl.11.00 Crk
Onsdag 11. Fyraftensgudstjeneste
i Rytterskolen
Søndag 15. 23.s.e.trin
kl. 11.00 Ansa
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Ingen
Ingen
kl. 16.30 Crk
Ingen

Gudstjenester 6. sep. 2020 – 29. nov. 2020
NOVEMBER

SEDEN

Søndag 22. Sidste s. i kirkeåret kl. 11.00 Crk
Onsdag 25. Fyraftensgudstjeneste
i Rytterskolen
Søndag 29. 1.s.i advent
kl. 11.00 Ansa
			
			

ÅSUM
Ingen
kl. 16.30 Crk
kl. 16.00 Ansa
Udendørs gudstj.
Juletræet tændes

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
31. maj
31. maj
20. juni
11. juli

2020
2020
2020
2020

Åsum
Åsum
Åsum
Åsum

Selma Høj Wiingreen
Frederik Dall Bærenholdt
Agnete Skouw Thinggård Jacobsen
Nora Athene Frigg Ryberg

Vielser, kirkelige velsignelser
27. juni 2020
Åsum Marlene Vang Poulsen og Anders Vang Poulsen
18. juli
2020
Åsum Anna Busch Thorup Rodam og Brian Rodam
Døde, begravede, bisatte
14.maj 2020
Åsum Poul Oskar Hansen
17. juni 2020
Åsum Else Møller
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Åsum Kirke bliver kalket indvendigt
Åsum Kirke bliver lukket for
kirkelige handlinger fra 21.
september 2020 til starten
af december 2020, idet der
bliver kalket indvendigt i den
periode.
Vi tilbyder i stedet kirkegang
i Seden Kirke alle søndage
og 4 fyraftensgudstjenester i
Rytterskolen.

I Seden Kirke vil der være højmesse alle søndage kl. 11.00, dog vil der
være gudstjeneste den 11. oktober 2020 kl. 9.30.
Der kan bestilles transport (kirkebil), som vil køre fra Rytterskolen en halv
time før højmesse, altså kl. 10.30 og ved gudstjeneste den 11. oktober 2020
kl. 9.00.
Bestilling af kirkebil bedes rettet til kordegn Ellen Rasmussen tlf. 66109447
senest fredag kl. 12.00. Ellen Rasmussen har kontortid tirsdag, onsdag,
torsdag og fredag kl. 9.00 – 13.00.
Fyraftensgudstjeneste afholdes i Rytterskolen.
onsdag den 30. september 2020 kl. 16.30 ved Charlotte Rørdam Kristensen
onsdag den 28. oktober
2020 kl. 16.30 ved Charlotte Rørdam Kristensen
onsdag den 11. november 2020 kl. 16.30 ved Charlotte Rørdam Kristensen
onsdag den 25. november 2020 kl. 16.30 ved Charlotte Rørdam Kristensen
Ovennævnte gudstjenester vil have en varighed på 30 minutter. Vi vil gøre
opmærksom på, at der vil blive optaget video ved disse gudstjenester. Der vil
alene blive billeder af præsten, organisten og sangeren.

Åsum Menighedsråd.
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Menighedsrådsvalg

Tirsdag den 15. september 2020 kl. 19.00 i Rytterskolen
Valg til dit lokale menighedsråd i Åsum sogn.
Og her kan du bruge din stemme.
På dagen kan du både stille op til valget
og være med til at forme vores nye menighedsråd.
Mød op tirsdag den 15. september 2020 kl. 19.00 i Rytterskolen
og deltag i fællesskabet.
Der vil blive serveret kaffe og kage.

Åsum Menighedsråd
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Koncert i Åsum Kirke
Søndag den 13. november kl. 16.00
Blenner/Dini duo
Blenner/Dini duo tager dig med på en musikalsk rejse. Bl.a. til det
sydamerikanske kontinent, hvorfra der kan opleves temperamentsfuld
musik af den verdensberømte tangokomponist Astor Piazolla. Der vil
også være melankolsk og afslappende musik af den lettiske komponist
Rihards Dubra og ikke mindst musik af vores egen Carl Nielsen.
Det bliver et meget afvekslende program, hvor der er garanti for at
pulsen kommer ned og for godt humør.
Blenner/Dini duo består af Maja Blenner på fløjte og Natasja
Dini på Marimba. Begge musikere er uddannet på Det Fynske
Musikkonservatorium.
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Høstgudstjeneste
- med “Den store b
 agedyst”
Gamle - og måske nye - traditioner er
omdrejningspunktet for årets høstgudstjeneste i Åsum
Kirke.
Traditionen tro afrundes årets høst med en
gudstjeneste i Åsum Kirke
søndag den 20. s eptember kl. 13
I år vil vi så efter gudstjenesten prøve noget nyt: “Den store bagedyst”.
Bagedysten er en k agekonkurrence, hvor man hjemmefra har lavet
sit bedste bud på årets kage. Kagerne kan stilles i Rytterskolen inden
gudstjenesten. Efter gudstjenesten er der kaffe og saft i Rytterskolen, kagerne vurderes af dommerpanelet - og så er der selvfølgelig kage til alle.
Temaet for årets bagedyst er: “Sensommer og høst”. Man b
 estemmer
selv, hvilken type kage det skal være. Det vigtigste er, at temaet er
tydeligt.
Kagerne vurderes af det kyndige
dommerpanel, der vurderer ud fra:
Udførelse, fantasi, bedste kreative idé
og selvfølgelig smag.
Der er selvfølgelig præmie til vinderen
og også en præmie for mest kreative
idé.
Konkurrencen er for alle: børn, unge
og voksne!
Man deltager ved at tilmelde sig til
Rikke Bergholdt på nedenstående
mobil eller mail: 50 739 738 eller
rbergholdtn@hotmail.com.
Vi skal bruge 6-7 kager, så
skynd dig at melde dig til.
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Tirsdagscafe
Tirsdag den 6. oktober 2020 kl. 14.00 i Rytterskolen
En smedesvends gensyn med Aasum Smedie
Med udgangspunkt i smed Peter Christian Nielsens mere end 50-årige
virke i firmaet Aasum Smedie, herunder med frembringelse af dennes
svendestykke i den gamle smedje i 60’ernes Aasum, lægges der op til
nogle hyggelige timer, hvor både Peter Christian men også tilhørerne vil
få mulighed for at byde ind med deres viden om det gamle Aasum.
Glæd dig til en hyggelig eftermiddag.
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(U)hyggelig familiedag
i Rytterskolen og Åsum Kirke
Fredag den 30. oktober 2020 kl. 16.30
Kom til en (u)hyggelig eftermiddag i Rytterskolen, hvor vi sammen fejrer
Halloween.
Vi starter i Rytterskolen med at skære græskar i fællesskab.
I år kan vi ikke afholde gudstjeneste i kirken, da den jo skal kalkes
indvendigt. Men det skal ikke afholde os fra at gå på kirkegården, hvor
uhyggen vil brede sig.
Kom hele familien - gerne udklædte - og husk at medbringe g
 ræskar
og redskaber til at skære med. Vi forventer, at aftenen slutter
senest k lokken 18.30, så man både kan nå hjem til aftensmaden og
fredagshyggen.
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Tirsdagscafe
Tirsdag den 3. november 2020 kl. 14.00 i Rytterskolen

Der bliver serveret kaffe og kage.
Vi glæder os til at se jer til dette spændende foredrag.

Åsum Menighedsråd			
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Sogneaften
Fredag den 6. november 2020 kl. 19.00 i Rytterskolen

Eazy Wine, Skibhusvej vil stå for denne aftens vinsmagning, hvor vi kan
prøvesmage nogle forskellige hvid- og rødvine.
Undervejs vil vi blive underholdt om de forskellige vine og få sjove
anekdoter om vin.
Der vil blive serveret en tapastallerken med pølse, ost og brød.
Med hensyn til planlægningen af dette arrangement beder vi om
tilmelding senest mandag den 26. oktober 2020 til Inge Burmølle
tlf. 30660651 eller mail burmoellem@gmail.com. Der er plads til 40
deltagere.
Tag gerne naboen med til en hyggelig aften.

Åsum Sogns Beboerforening og Åsum Menighedsråd
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Juletræet tændes

Tirsdagscafe

Første søndag i advent den 29.
november 2020 kl. 16.00

Tirsdag den 1. december 2020
kl. 14.00 i Rytterskolen

I år kan vi ikke afholde
gudstjeneste i kirken, inden træet
tændes, da der jo skal kalkes
indvendigt. Vi samles derfor foran
Rytterskolen klokken 16.00, hvor
der vil være en kort gudstjeneste,
hvis vejret tillader det.
Herefter vil træet blive tændt,
og det er tid for en sang eller to.
Endelig vil der være en kop varm
kakao eller gløgg at varme sig på.

Velkommen jul 2020
Klokken fjorten li ` præcis
og tirsdag (1.) naturligvis.
Til Rytterskolen vi går,
fornøjelser her vi får
Om jul vi synge vil
Hans kan spille glad dertil
i stil med Philip Faber
så næppe nogen gaber.
Små pakker nok der kommer,
måske i store lommer.
Traditionen vi ej bryder
men over den os fryder
Kaffen den vil være varm,
voldsom trængsel og alarm.
Kager vi sikkert spiser
og julen meget priser

Åsum Menighedsråd
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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

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

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

Medbring mad, service og godt humør.
Kolde Øl og Sodavand kan købes hele dagen til rimelige prise
Pris: voksne kr. 25,- børn gratis.
Turneringen forgår ved petanquebanen på Fichsstræde.
20

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
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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

Virksomheds/Flytning

17
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Aktivitetskalender for Åsum Sogn
SEPTEMBER
d.3.
torsdag
16-18
d.6.
søndag		
d.13.
søndag
11.00
d.15.
tirsdag
19.00
			
d.19.
lørdag
14.00
d.20.
søndag
13.00
		
d.26.
lørdag
11-16
d.27.
søndag		
d.30.
onsdag
16.30
		

Arkiv og Bogbytter åbent
Ingen gudstjeneste
Gudstjeneste
Menighedsrådsvalg
– Rytterskolen
    Affaldsindsamling
Høstgudstjeneste
”Den store bagedyst”
Markedsdag m.m.
Ingen gudstjeneste
Fyraftensgudstjeneste
– Rytterskolen

OKTOBER
d.4.
søndag		
d.6.
tirsdag
14.00
		
d.7.
onsdag
19.00
		
d. 8.
torsdag
16-18
d.11.
søndag		
d.18.
søndag		
d.25.
søndag		
d.28.
onsdag
16.30
		
d.30.
fredag
16.30
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Ingen gudstjeneste
Tirsdagscafé: En smedesvends
gensyn med Aasum Smedie
Møde om private f ællesveje
i Åsum
Arkiv og Bogbytter åbent
Ingen gudstjeneste
Ingen gudstjeneste
Ingen gudstjeneste
Fyraftensgudstjeneste
– Rytterskolen
Halloween – (U)hyggelig
familiedag

NOVEMBER
d.1.
søndag		
Ingen gudstjeneste
		
15.00		Andespil
d.3.
tirsdag
14.00
Tirsdagscafé: Livsglæde i med		
og modgang
d.5.
torsdag
16-18
Arkiv og Bogbytter åbent
d.6.
fredag
19.00
Sogneaften: Vinsmagning
d.8.
søndag		
Ingen gudstjeneste
d.11.
onsdag
16.30
Fyraftensgudstjeneste
			
– Rytterskolen
d.14.
lørdag
10-16
Arkivernes Dag – Rytterskolen
d.15.
søndag		
Ingen gudstjeneste
d.22.
søndag		
Ingen gudstjeneste
		
15.00
Andespil
d.25.
onsdag
16.30
Fyraftensgudstjeneste
		
– Rytterskolen
d.29.
søndag
16.00
Udendørs gudstjeneste
		
Juletræet tændes

DECEMBER
d.1.
d.3.

tirsdag
torsdag

14.00
16-18

Tirsdagscafé – Julehygge
Arkiv og Bogbytter åbent

Alle arrangementer er omtalt andetsteds i bladet
Om idrætsforeningen: se side 33-34
Arkiv og Bogbytter har åbent hver onsdag 10-12.
Se i øvrigt på hjemmesiden www.aasumby.dk
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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
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Tlf.: 6614 4006













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

Kontingentopkrævning 2020.
Hermed fremsendes opkrævning for 2020, der ifølge beslutning på
sidste generalforsamlingen er 400,- kr. pr. husstand, dog 200,- kr.
for enlige.
Kontingentet kan indbetales:
– overføres til konto: 1551-9647643,
– betales på mobile pay: 80763 eller i
– lokalhistorisk arkivs åbningstid, der er
hver onsdag kl. 10.00 – 12.00
samt 1. torsdag i måneden kl. 16.00 - 18.00.

De fleste har betalt kontingent, men enkelte mangler at betale.
Måske er den røget i papirkurven.
Udover at styrke det lokale sammenhold, giver medlemskab
af beboerforeningen mulighed for at anvende foreningens
materiale.
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EFTERLYSNING

Foreningen Aasum Gamle Smedje
efterlyser effekter, som kan relateres til en gammel smedje. Selvfølgelig                        
allerhelst effekter fra den gamle smedje i Aasum, blandt andet den store
uundværlige ambolt.
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Nye kræfter på Rågelund Efterskole
I april 2019 tiltrådte Tom Viberg (f. 1971)
som forstander på Rågelund Efterskole
efter Anders Bøtker, der i foråret 2019
valgte at gå på p
 ension. Tom kommer
fra en stilling som viceforstander i
Rødding, hvor han var med til at starte
en s pecialefterskole, og han har tidligere
haft en å
 rrække som viceforstander på
Ærø Efterskole.
Men efter to år i Sønderjylland trak Fyn,
og arbejdet med unge m
 ennesker, som
har lidt ekstra udfordringer, er det, der
altid har d
 revet mig i efterskoleverdenen,
udtaler Tom Viberg og tilføjer: “Jeg synes,
at Rågelund efterskole har en passende
størrelse i forhold til mine a
 mbitioner, og skolen ligger i et spændende
lokalområde med naturen tæt på og samtidig tæt på bylivet, og det var
noget af det, som havde betydning, da Malene og jeg valgte at rykke til
Odense”.
Tom bor sammen med Malene, der er uddannelseskonsulent, og de
har tilsammen 5 børn i alderen 16-26 år, hvoraf den yngste skal starte i
gymnasiet på Mulernes Legatskole i august 2020.
Ud over at få en efterskolehverdag til at fungere sammen med
coronaforanstaltninger er en af de store opgaver i det nye skoleår at
åbne op for lokalområdet, og vi vil forsøge at afholde nogle spændende
arrangementer, hvor vi gerne vil have besøg af vores naboer. Det kan
være foredrag og oplæg, og desuden fylder skolen 30 år i år, hvilket
markeres med et arrangement den 30. oktober. Vi håber at se folk fra
lokalområdet, og vi vil samtidig gerne invitere til at blive medlem af vores
skolekreds. Er man det, kan man deltage i generalforsamlingen, og man
kommer i det hele taget en tand tættere på skolen og de arrangementer,
der foregår. Har det interesse, så send en mail til
raagelund@raagelund.dk
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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 coronasituationen har D
 anmarks Naturfredningsforening
flyttet datoen til
Lørdag d. 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

25

Markedsdag d. 26. september 2020
Program for markedsdag:
Kl. 10.00: Boderne stilles op foran Rytterskolen
”efter bestyrelsen anvisning”.
Kræmmerne medbringer selv ”sprit” til boderne
Pris. 50 kr. pr. bod, incl. kaffe til ”kræmmerne”.
Børneboder er meget velkomne.
Kl. 11.00: Markedet åbner.
- Æblepresseren er klar til brug
- Bogbytteren er åben
- Smedjen er åben
- Pumpehuset er åbent
Kl. 16.00: Markedet lukker.
Med fælles oprydning af telte og borde.
Grillen vil være tændt hele dagen, hvor det er muligt at købe:
- Pølser m. brød
- Kolde øl & vand
- Åsumvin
- Kaffe & kage
Fællesspisningen er desværre aflyst i år, pga. corona situationen.
Tilmelding af boder: Senest den 21-9-2020
Mail:bentebknudsen@gmail.com - telefon 2256 4451
Vi ses
Åsum Sogns Beboerforening
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Dialog med Odense Kommune
Onsdag d. 7. oktober kl. 19.00 på Rytterskolen
2 medarbejdere fra Odense Kommune
Helle Ejsing og Gitte Degn Christensen
vil gøre rede for og svare på spørgsmål om:
Private fællesveje i Åsum,
hvad er min ret og min pligt,
vejenes tilstand,
trafikale udfordringer
Alle er velkomne, men mødet retter sig specielt mod beboere og brugere
af de private fællesveje:
Bødkerstræde, Fichstræde, Hjulmandsstræde, Slagenvej, Væverstræde
og Åsumgårds Alle.
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Arkivets dag 2020
lørdag d. 14. november
kl. 10.00 til 16.00
Rytterskolen, Ryttervejen 2
Lokalhistorisk Arkiv arrangerer udstillingen
Hvordan så det ud i 40’erne, 50’erne og
60’erne?
Vi viser dig tiden for mere end 40 til 60 år
siden ved hjælp af billeder, værktøj, indretning, husgeråd m.m.
Har du ting og sager fra den tid, vil Arkivet gerne
låne dem. Kom i Arkivets åbningstid og få en snak med os. Der er åbent
alle onsdage kl. 10-12 og 1. torsdag i måneden kl. 16-18.
I caféen er der kager bagt efter opskrifter fra
dengang. Har du en god opskrift, vil vi gerne
låne den.
Vi vil gerne vejlede dig i brug af portalen
www.arkiv.dk På denne portal kan du søge
oplysninger, billeder m.m. fra de ca. 500
lokalhistoriske arkiver i Danmark, der er
tilsluttet systemet.
Bogbytteren med over 3.000 bind har også åbent.
Ønsker du at se udstillingen søndag d. 15. november, holder vi åbent
efter nærmere aftale.
Kontakt: Poul Poulsen, tlf.: 2174 6064.
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Farvel PO
Af Torben Lohmann – ”Solbakken”
Den 14. maj 2020 mistede Aasum en af sine mest farverige personligheder; Poul
Oskar Hansen (POH). I Aasum omtalt og tiltalt PO.
”Nu er det ikke sjovt længere”, sagde PO til personalet på Marienlund
Plejecenter i starten af maj. Og små 14 dage senere tog han afsked med et
sjovt, langt og indholdsrigt liv.
Hans hustru gennem 68 år var død 6 måneder tidligere, og PO’s tilstand på
plejecenteret gjorde det umuligt at tegne og male.
PO flyttede fra Odense til Aasum i 1967 med hustruen Ruth og børnene
Jette, Lars og Nils. I huset på Karetmagerstræde 6 fik PO endelig optimale
rammer for sit kunstneriske virke. Husets hestestald blev til atelier, hvor han
arbejdede med forskellige kunstneriske udtryksformer. Mest kendt for de
fleste var hans oliemalerier og akvareller.
At PO var i stand til at skabe så meget i de nye rammer skyldtes ikke mindst
opbakningen fra Ruth; hun var en skarp kritiker af hans kunst, og der blev
ikke lagt fingre imellem. Hun forkælede ham også med tid, han var bestemt
ikke særlig belastet af huslige gøremål.
Mit møde med familien startede også i 67, hurtigt blev jeg ven med Lars.
Derfor er jeg kommet meget i hjemmet på Karetmagerstræde og husker
altid en rar næsten lyrisk atmosfære. Det er med denne baggrund, jeg
ydmygt tillader mig dette ”farvelskriv”.
PO’s kunstneriske produktion startede imidlertid ikke i Aasum, talentet
var en ”dåbsgave”. Allerede som barn viste han stort tegnetalent, og i
konfirmationsgave fik han et malesæt.
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Arbejdslivet startede PO som
elektroniklærling, men der
var ikke ”luft og bevægelse”
nok, hvorfor han blev post.
Sideløbende arbejdede han med
sin kunst, lavede bl.a. vignetter
til Fyens Tidende i 40’erne og
50’erne.
PO og Ruth blev gift i 1952
og flyttede i en lejlighed på
Palnatokesvej i Odense. Her
malede han i stuen. Senere blev
adressen ændret til Egilsvej,
hvor soveværelset fungerede
som atelier. Allerede som 27årig havde PO sin debut i 1955
med sin første separatudstilling
i Kunstudstillingsbygningen
Odense. Herefter kom
udstillinger som perler på en
snor, for et helt overblik kan jeg
PO har igen gang i skitseblokken
anbefale mag.art. Lise Seisbølls
bog P.O. Hansen (1991). Bl.a. i den bog har jeg hentet en del oplysninger
om PO’s virke som kunstner.
I starten af PO’s kunstneriske løbebane var hans malerier
stramme formopbygninger af stemningsmættede landskaber og
personskildringer. PO var også en tur forbi Det Fynske K
 unstakademi.
Dette var kortvarigt, PO var en selvlært kunstner. Mod slutningen af
1950’erne og starten af 60’erne skete en udvikling i malerierne fra
den strammere naturalistiske figurative form mod ekspressionistisk
udtryksform. I løbet af 60’erne udvikler PO sin egen variant af
”ny-ekspressionisme”.
Undervejs var PO sammen med Bent Lohmann med til at s tifte
kunstnersammenslutningen ”Den Blå Citron”. Men PO var en
enspænder, som ikke ville underlægges andres forventninger, h
 vorfor
han forlod sammenslutningen i 1962. Som han på et tidspunkt
formulerede: ”Jeg vil ikke agere, jeg vil være”!
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PO var en sanser; en øjenåbner. Han anså billedkunstens fornemste
opgave at være spredning af stærke individuelle følelsesoplevelser. Med
denne anti-intellektuelle holdning til kunst lægger han også afstand til
politiske holdninger og protester udtrykt i kunst. Sådant kan man skrive
og tale om, men den momentane visuelle-æstetiske oplevelse var af en
anden natur for PO.
Og PO havde i rigt mål sanse- og formidlingsevnen. Som han selv
formulerer i 1977: ”Som en anden svamp suger jeg alt til mig. Jeg har et
filtreringsapparat, der sorterer til højre og venstre. Apparatet tikker altid.
Når jeg mærker, det er ved at gå i stå, så skal jeg ud”.
Og ud, det kom han. En af de tidligere rejser gik til Firenze og Assisi. Hans
malerier udviklede sig hele tiden, og efter et Spaniensbesøg i 1964 blev
han betegnet som ”abstrakt” maler.
Den absolut vigtigste rejse var den første rejse til Færøerne i 1966. Som
man med filosoffen Wittgenstein kan sondre mellem hans tænkning før
og efter et ophold i Norge, kan man med PO sondre mellem hans kunst
før og efter bekendtskabet med Færøerne. PO’s milde, lyriske fynske
sind oplevede et slags déjà vu, ”som møde med en gammel ven, jeg ikke
havde set i mange år.”
Herefter var Færøerne den vigtigste referenceramme til PO’s kunst. Han
oplevede her en rigdom af markante naturformer og et stærkt skiftende
lys. I løbet af de næste 50 år var han på Færøerne næsten hvert år. Her
lavede PO naturafbildende skitser med farvekridt eller tusch. Skitserne
forsynede han med korte stikord om sanseoplevelsen. Dette gjorde det
muligt hjemme i sit atelier at omsætte skitserne til store oliemalerier eller
mindre akvareller. Som PO selv har formuleret:
”Det er den usminkede natur med det indbyggede drama, der a
 nimerer
mig til at fortsætte med at male. Den, som vi er magtesløse overfor.
Klipperne, der løber som musik på et nodeark. Jeg er ikke sikker på, at jeg
kan leve uden”.
Både Ruth, Jette, Lars og Nils har oplevet at være med på Færøerne. Alle
3 børn lærte at SE. Lars og Nils har flere gange udstillet sammen med
PO, Nils med foto, Lars med skulpturer.
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Jeg havde fornøjelsen af at være medhjælper ved opsætning af en udstilling nogle gange, specielt en vil jeg fremhæve:
”3 X Hansen” på Konstnärernas Kollektivverkstad Bohuslän (KKV-B)
i 2013. Vi arbejdede det meste af en uge med at placere værkerne
optimalt i den store udstillingshal. Nils’ store fotos, Lars’ g
 ranitskulpturer
og PO’s store oliemalerier. Undervejs oplevede jeg en helt ærlig og
stædig PO. Stædigheden skal forstås positivt. Der blev ikke gået på
kompromis med noget i opstillingen, som der heller aldrig blev det i hans
kunst.
Ind i mellem affødte det
lidt spændinger mellem
far og sønner. I disse
situationer tog jeg PO
med på en k øretur i det
fantastisk smukke landskab.
Jeg havde været der en
del gange sammen med
Lars, hvorfor jeg kendte de
gode steder. PO gik ikke så
ubesværet mere, men han
PO var også en formidabel danser
fotograferede og lavede
skitser. Jeg oplevede PO
som et særdeles ærligt menneske. Og han var lun og morsom, vi fik flere
gode historier efter aftensmaden over et par glas rødvin.
Det blev den flotteste udstilling på KKV-B nogensinde. Det var de
kommentarer fra kunstkendere, jeg bemærkede på ferniseringen.
Nu er PO ikke mere, men det er hans ånd og kunst.
Kære PO – Vi er mange, som vil ære dit minde.
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Aasum Idrætsforening
Nu er vi i gang igen, efter at foreningen
har ligget stille i et halvt år på grund af
den forfærdelige coronavirus. Vi har heldigvis ikke hørt, at nogle af foreningens
medlemmer skulle have været ramt af
denne frygtelige sygdom. Vi er kommet
godt i gang med fodbold for senior,
superveteraner og med børneafdelingen med leg og fodbold. Vi har dygtige
trænere og ledere til det hele, Parwiz,
Hasse og Preben til fodbold, Trine for
børneafdelingen og Morten for børnefodbold, så vi håber på et godt efterår.
Yoga for både damer og herrer.
Start tirsdag d. 1. 9. kl. 18.30-20.00,
Ny leder: Kirsten Illum Marcussen
Alle skal medbringe egen liggemåtte og
eget tæppe. Leder af Yoga de sidste 3 år,
Hannah Maryah Epstein, er blevet selvstændig yogainstruktør.

Aasum IF giver os mulighed
for, at vi sammen kan
Styrke sammenhold og trivsel
for alle i Aasum og omegn
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

Derfor er vi glade for, at vores gymnastikleder, som også er u
 ddannet
yogainstruktør, har indvilget i også at
lede yogaholdet. Vi håber at se mange til
de to hold både nye og tidligere medlemUngdomsafdeling:
mer. Eventuelle spørgsmål kan rettet til
Trine Lykke
Henny Schack på telefon 2920 7623.
Telefon: 2016 7007
Lancier
Starter første gang d. 25. oktober kl.
17.00 i klubhuset.
Eventuel henvendelse kan ske til Preben
Schack på telefon 2011 7338.
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Børn- og ungefodbold:
Morten Winther Pedersen
Telefon: 5353 7081
Gymnastik og Yoga:
Henny Schack
Telefon: 2920 7623

Fodbold på Aasum Stadion:
Hold 1 serie 3.
Fredag d. 28.8. kl. 18.30
Aasum – B67
Lørdag d. 12.9. kl. 15.00
Aasum – Chang 2
Søndag d. 27.9. kl. 11.00
Aasum – Røde Stjerne 2
Lørdag d. 10.10. kl. 15.00
Aasum – Kildemosen
Lørdag d. 17.10. kl. 15.00
Aasum – ØB 1
Superveteraner.
Tirsdag d. 25.8. kl. 19.00
Tirsdag d. 8.9.
kl. 18.30
Tirsdag d. 22.9. kl. 18.00
Tirsdag d. 6.10. kl. 18.00

Hold 2 serie 4.
Mandag d. 24.8. kl. 18.45
Aasum – OKS
Torsdag d. 10.9. kl. 18.15
Aasum – Agedrup
Torsdag d.24.9. kl. 17.30
Aasum – Agedrup
Søndag d. 11.10. kl. 11.00
Aasum – Munkebo
Lørdag d. 24.10. kl. 14.00
Aasum – B1913

Aasum –
Aasum –
Aasum –
Aasum –

Højby
B1909
Gislev
Langeskov

Gymnastik for damer.
Start tirsdag d. 1. 9. kl. 17.00-18.00,
Leder som i sidste sæson: Kirsten Illum Marcussen.
Alle skal medbringe egen liggemåtte og elastik til øvelser med elastik.
Andespil afholdes i Aasum Ifs klubhus Ryttervejen 21, Aasum.
Første spil søndag d. 1. november kl. 15.00.
Andet spil søndag d. 22. november kl. 15.00
Der spilles hver gang om 20 ænder, 2 hele svinekamme og flere
ekstranumre. Der er sidegevinster under hele spillet. Alt er skænket af
vores trofaste sponsorer. I pausen kan der købes kage, kaffe, øl og vand.
Vi håber at coronaen ikke rammer os, og at den ikke er skyld i at
samfundet – og dermed Aasum Idrætsforening – lukkes ned igen.

Aasum Idrætsforening
Formand Preben Schack

34

Kirkekontoret
Regnskabsfører
Ellen Rasmussen
Ingrid Olesen
Mindelundsvej 110, 5240 Od. NØ
Hyldegårdsvej 23, 5240 Od. NØ
Tlf. 6610 9447
Ingrid43@jubii.dk
Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl.
Organist
9-13
Hans Brehm
ELR@km.dk
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.
Sognepræst
Charlotte Rørdam Kristensen
tlf. 2916 6013
crk@km.dk
Træffes ikke mandag og tirsdag ellers
efter aftale.
Menighedsrådsformand
Inge Burmølle
Staupudevej 10, 5240 Od. NØ
Tlf. 3066 0651
burmoellem@gmail.com

Beboerforeningens hjemmeside
www.aasumby.dk
Idrætsforeningen
Formand: Preben Schack
Ryttervejen 14, 5240 Od. NØ
Tlf. 6610 2423, 2011 7338
Klubhuset tlf. 6610 5522
preben@prebenschack.dk
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

Smedjen

Så er det frivillige arbejde i Aasum Gamle Smedje godt i gang.

Skt Hans

Skt. Hans festen var aflyst, men der var alligevel få, der mødte
op, da bålet skulle tændes.

Petanqueturnering
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