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Præstens ord

Vi nærmer os årets slutning, og der er efterhånden ingen tvivl om, at 
2020 vil blive husket, som et af de mærkeligste år i verdenshistorien. 

Hvor længe effekterne får lov at vare ved, det har ganske tydeligt vist 
sig at være helt uforudsigeligt. 

Den altoverskyggende udfordring i kirken er selvfølgelig julen. Hen 
over efteråret havde vi mange forskellige planer oppe at vende, og bedst 
som vi syntes, vi havde fundet en fantastisk løsning, kom der en ny række 
restriktioner, både formelle fra regeringen og uformelle fra stiftet, som 
gjorde, at vi måtte ændre vores planer fuldstændigt. Men vi mener dog 
(i skrivende stund), at vi har fundet frem til en god løsning, selvom den 
uden tvivl også giver udfordringer. 

Eksempelvis er der ingen udsigt til, at vi kan holde julegudstjeneste på 
plejehjemmet, som ellers plejer at være starten på det hele d. 24/12, og 
det er vi rigtig kede af. Vi prøver at se, hvordan vi ellers kan gøre vores 
for alligevel at bringe julens glæde og budskab til plejehjemmet. 

Derudover, så er Seden kirke så lille, at det simpelthen ikke kan lade 
sig gøre at holde jul på en meningsfuld måde inden for de givne restrikti-
oner. Derfor har vi besluttet, at vi holder vores julegudstjenester i Åsum 
Kirke, hvor vi har mulighed for at have sangere, der kan stå på forsvarlig 
afstand af menigheden, og vi kan være flere om at holde jul sammen i 
Åsum Kirke. Det betyder altså, at hvis man bor i Seden, så skal man i år 
til Åsum, hvis man vil i kirke d. 24/12. Og det jo nok første gang i over 600 
år, at der ikke bliver holdt juleaften i Seden Kirke. Det har ikke været en 
nem beslutning, men med de givne forhold, så er det sådan, at vi kan 
gøre det bedst og mest meningsfuldt. Til gengæld holder vi så i år jul i Se-
den Kirke d. 23/12, da vi ved, at der er mange skilsmissefamilier i sognet, 
og folk der af den ene eller anden grund skal arbejde d. 24/12, så de ikke 
kan holde jul med deres familie. For at give dem chancen for alligevel at 
få en jul i kirken, holder vi derfor også en tjeneste lillejuleaften. Vi holder 
selvfølgelig også tjenester d. 25, 26, og 27/12, så der er altså stadig rig 
mulighed for at komme i kirke i julen, og vi glæder os til at se jer!

Derudover prøver vi hele tiden at forny os selv. Således har Charlotte 
afholdt en række fyraftensgudstjenester i Rytterskolen i Åsum, som også 
er blevet lagt op online. Vi er også i gang med at finde ud af, hvordan vi 
på bedste vis kan holde jul sammen med skoler og børnehaver etc., og 
det er forhåbentlig på plads, når dette blad udkommer. 
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Den uvished, der ligger i, at reglerne ændrer sig fra uge til uge, gør, at 
det er svært for os at følge med, men vi gør, hvad vi kan. Vi kommer ikke 
udenom, at der af og til vil være arrangementer, der bliver aflyst, men 
det stopper os ikke fra at blive ved med at arrangere nye. Vi må jo trods 
alt forsøge at holde fast i håbet, og det er utrolig dejligt, når det af og til 
lykkes at afvikle noget. Vi havde også alle sammen glædet os til at skulle 
have holdt halloween sammen med børnene igen i år, og allehelgensdag 
blev absolut en anderledes omgang, end det har været de andre år både 
i Åsum og Seden. 

Alt i alt er situationen den i både Seden og Åsum, at vi gør vores bed-
ste, også når det virker som om, at vi famler lidt i blinde. Så må vi se, om 
vi lærer helt at navigere i disse forhold, inden det hele måske og forhå-
bentlig kommer tilbage til det, vi kaldte normalt i 2019. Men vi kommer 
helt sikkert til at ramme et par skær endnu inden da.

Det er rigtig dejligt, at vi stadig væk ser så mange af jer i kirken, som 
vi nu engang kan rumme, og at I kommer til vores arrangementer, når vi 
kan få lov at holde dem. 

Sidste år holdt jeg en juleprædiken om min jul i Egypten, som den-
gang var min mærkeligste jul nogensinde. Den ser ud til nu at måtte vige 
pladsen, men ikke desto mindre så skal det nok blive jul. Julen var i sin 
oprindelighed det største traditionsbrud nogensinde, og det er måske 
meget sundt, at vi får lov at opleve endnu et gevaldigt traditionsbrud 
af og til og lærer, at vi trods alt kan komme ud på den anden side med 
skindet, troen og glæden i behold. 

Charlotte, menighedsrådene og jeg ønsker jer i alt fald en helt fremra-
gende jul, et godt nytår, og vi vil gøre vores bedste for at være med til at 
holde juleglæden i live her i sognene. 

Og så kan I i øvrigt glæde jer til en fantastisk flot og nykalket kirke i 
Åsum, som åbner lige inden jul.

Anders Skaanning Andersen
Sognepræst



Gudstjenester 6. dec. 2020 – 28. mar. 2021

DECEMBER  SEDEN ÅSUM
Søndag 6. 2. s. i advent kl.  11.00 Ingen  CRK
Søndag 13. 3. s. i advent kl.  11.00 Ingen CRK
Søndag 20.  4. s. i advent kl. 9.30 kl. 11.00 ANSA 
Onsdag 23. Lille juleaften      
Familiegudstjeneste kl. 16.00  Ingen ANSA 
Torsdag 24. Juleaften      
Familiegudstjeneste Ingen  kl. 10.00 ANSA  
    kl. 11.30 ANSA  
    Kl. 13.00 CRK  
    Kl. 14.30 CRK
Fredag 25.  Juledag kl.  11.00 kl. 9.30 CRK
Lørdag 26. Anden juledag kl.  11.00 Ingen  CRK
Søndag 27. Julesøndag kl. 9.30 kl. 11.00 ANSA
Torsdag 31. Nytårsaften kl. 14.00 Ingen  ANSA 
 
JANUAR 2021
Søndag 3. Helligtrekongers søndag kl.  11.00 kl. 9.30 ANSA
Søndag 10. 1.s.e.h.3 k. kl. 9.30 kl. 11.00 CRK
Søndag 17.  2.s.e.h.3 k. kl.  11.00 kl. 9.30  ANSA
Søndag 24. Sidste s.e.h.3 k. kl. 9.30 kl. 11.00 ANSA
Søndag 31. Septuagesima Ingen  kl. 9.30 IBA 
 
FEBRUAR 
Søndag 7. Seksagesima kl.   9.30 kl.  11.00 CRK
Søndag 14. Fastelavn kl.  11.00 kl.  14.00 CRK
Søndag 21. 1.s.i fasten kl. 9.30 kl.  11.00 ANSA
Søndag 28. 2.s.i fasten kl.  11.00 kl. 9.30 ANSA
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Gudstjenester 6. dec. 2020 – 28. mar. 2021

MARTS   SEDEN  ÅSUM 
Søndag 7. 3.s.i fasten kl.   9.30  kl.  11.00 CRK
Søndag 14.  4.s.i fasten kl.  11.00 kl.  9.30 ANSA
Søndag 21. 5.s.i fasten kl.   9.30  kl.  11.00 ANSA
Søndag 28.  Palmesøndag kl.  11.00 kl.   9.30 CRK
Søndag 28. 2.s.i fasten kl.  11.00 kl.  9.30 ANSA

Ansa    Anders Skaanning Andersen
Crk       Charlotte Rørdam Kristensen
Iba       Ina Balle Aagaard

Siden sidst i Åsum

Døbte
30. august 2020 Valdemar Bjørnhart Schmidt Pedersen
13. sept.    2020 Otto Ove Knage Juul

 
Vielser, kirkelige velsignelser
22. august 2020 Mette Marie Jensen og 
  Søren René Guldhammer Hansen
18. sept.     2020 Iben Bager Sjødahl Nielsen og 
  Ibn Carsten Bager Sjødahl 
19. sept.      2020 Camilla Fønss og Ole Hilding Rask

Døde, begravede, bisatte
19. oktober 2020 Niels Peder Nielsen



Nyt fra Menighedsrådet 

Året 2020 rinder snart ud. Når vi ser tilbage, har det for os alle været et år 
med forandringer, som vi har tacklet på hver vores måde. 

De fleste har brugt mange timer udendørs, så det har været herligt, at for-
året bød på flere solskinstimer end sædvanligt. 
I Åsum er der lagt mange timer i havearbejde, og ”gør det selv folket” har haft 
kronede dage. 

Nu venter vi på julen og alle de trængsler, den giver. For trods en flot nykal-
ket kirke, så er der alene 90 pladser i kirken, hvilket betyder, at nogle af kirke-
gængerne må belave sig på at komme i kirken på andre dage end juleaften. 

I Seden og Åsum sogne bliver der den 24. december 2020 alene afholdt 
gudstjenester i Åsum. Der vil således kunne holdes jul sammen på forsvar-
lig vis. Der bliver ikke fællessang, men vores dygtige sangere synger julens 
salmer. 

I og omkring jul er der mange gudstjenester. Se gudstjenestelisten forrest i 
bladet. 

Kirkekalkningen indvendig afsluttes midt december og første gudstjeneste 
bliver søndag den 20. december 2020.  

Menighedsrådet takker malermester Chrisiong og alle øvrige håndværkere, 
der har udført et meget flot stykke arbejde, så kirken nu står flot hvidkalket 
indvendig med nypudsede lysekroner og med ledlys i vægstagerne. 
I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår. 

Åsum Menighedsråd - Inge Burmølle - Formand
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Menighedsrådsvalg

Først og fremmest tak for den store deltagelse, der var til både oriente-
ringsmødet i juni og til valget i september 2020. 

Det nye menighedsråd består fra 1. søndag i advent 2020 af: Hanne 
Føns, Carsten Sjødahl, Inge Burmølle, Karin Lundsgaard, Per Lykke og 
vores to præster. 

Som stedfortrædere er valgt: Bente Knudsen, Marianne Teilmann og 
Rikke Bergholdt. 

I skrivende stund har det nye menighedsråd endnu ikke konstitueret 
sig, men det sker inden 1. søndag i advent. Vi vil naturligvis oplyse, hvem 
der har hvilke poster, når konstitueringen er på plads. 

En af de første opgaver, vi vil tage fat på, er, hvordan kan vi mødes i 
den kommende tid. Rådet og især aktivitetsudvalget vil forsøge at tænke 
nyt, så vi kan opretholde så meget af det kirkelige liv som muligt. 

Vi vil forsøge at arbejde med mindre grupper, end vi plejer. Succes 
behøves jo ikke at måles i antal deltagere, men lige så meget i værdien af 
samvær. Vi er meget bevidste om, at det er vigtigt med fællesskab, sam-
vær og nærvær, steder hvor man kan mødes og tale med hinanden. Nye 
initiativer vil vi forsøge at indføre snarest muligt i respekt for, at smitteri-
sikoen bliver så lav som mulig.

Det nye menighedsråd glæder sig til at møde jer alle i den nye funkti-
onsperiode. 

Åsum Menighedsråd.



Besøgstjeneste i Seden 

Vil du gerne have besøg af et nyt menne-
ske i din hverdag? 
Vil du gerne være besøgsvært og åbne dit 
hjem for en besøgsven?

Ideen er, at der regelmæssigt kommer en 
besøgsven forbi, hvor det eneste, du skal 
som vært, er at åbne dit hjem. Gennem 

disse besøg kan der skabes en relation, som du kan have glæde af i hver-
dagen til en snak, en gåtur, alt efter dit behov.

Som besøgsven er det vigtigt at kunne være til stede, være lyttende, samt 
have lyst til at give noget af sig selv i mødet med et nyt menneske.

Vi vil forsøge at matche besøgsven og besøgsvært, så der kan skabes en 
god relation, samt en glæde over regelmæssige besøg.

Kontakt koordinatorerne:

Stinna Kristiansen
Mobil: 53 61 21 05
E-mail: stinna90@mail.com

Karin Holst Nielsen
Mobil: 23 96 10 54
E-mail: karin@livscirklen.dk
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Menighedsrådet 
 

 

Et PowerPoint foredrag af Alex Hold 
 
 

Med udgangspunkt i min verden! 
Hvad skete der? – Hvorfor skete det?                                                                

Den kolde krig – Kampagnen mod atomvåben  
Lærlingebevægelsen – Huset/Hunderupvej 
Etablering/Den Rejsende Højskole/Tvind  

Busrejse/DRH (1971) Fanø/Indien  
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Nytårskoncert i Aasum Kirke 

Søndag den 10. januar 2021 kl.16.00 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.



Menighedsrådet 
 

 

Et PowerPoint foredrag af Alex Hold 
 
 

Med udgangspunkt i min verden! 
Hvad skete der? – Hvorfor skete det?                                                                

Den kolde krig – Kampagnen mod atomvåben  
Lærlingebevægelsen – Huset/Hunderupvej 
Etablering/Den Rejsende Højskole/Tvind  

Busrejse/DRH (1971) Fanø/Indien  
                                                                                                                                       
 

Sogneaften



12

Tirsdagscafe 

Tirsdag den 2. februar 2021 kl. 14.00 i kirken

Besøg hos bjergindianerne i Peru og Guatemala

Tag med på en rejse til Taquile-indianerne i Andesbjergene i Peru og 
fortsæt til Guatemalas bjergindianere. 

Følg Mette Kvist Jørgensen ud til Taquile- indianerne på deres ø midt 
i Thiticacasøen. Følg livet indefra og se hvordan de væver og strikker 
deres smukke dragter, som de bærer hver eneste dag. Kvinderne væver. 
Mændene strikker. 



Vi skal ind i og fornemme livet på øerne og opleve, hvordan et stærkt 
sammenhold i et lille indiansk samfund har styrket dem i kontakten til 
omverdenen. 

Taquile- indianerne nedstammer direkte fra inkafolket. 

Følg Mette derud sammen med sin dengang 15-årige datter, der slet ikke 
altid synes, det er lige nemt at have en mor, der er antropolog. 

Vi fortsætter til bjergindianerne i Guatemala. Indianerne er efterkom-
mere af mayafolket. 

Vi tager ind og bor hos indianerne og oplever familielivet indefra. Vi skal 
se, hvordan de gamle væveteknikker bliver udført og se, hvordan deres 
farvestrålende dragter bliver til, se hvordan kvinderne klapper tortillas, 
majspandekager og høre om et indiansk folk, der har kæmpet for deres 
kultur i et samfund, hvor indianerne har ingen eller kun få rettigheder.
Mette har gennem mere end 40 år rejst og opholdt sig blandt Mellem- 
og Sydamerikas indianere. I Guatemala havde hun både mand og børne-
ne på 7 og 10 år med. 

Mette har været højskole-
lærer – nu pensionist men 
rejser rundt og holder 
foredrag om sine rejser. 
Tirsdag d. 2. februar kl. 
14.00 er det vores tur til at 
høre Mette fortælle og vise 
billeder fra nogle af hendes 
spændende rejser. 
Vi mødes i kirken – der har 
vi bedre plads. 

Åsum Menighedsråd
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Fastelavn

Søndag den 14.02.2021

Åsum Sogns Beboerforening & 
Åsum Menighedsråd  indbyder  
til fastelavnsfest.

Programmet for dagen er følgende:

Kl. 14.00: Fastelavnsgudstjeneste Åsum Kirke
 (Vi går efterfølgende sammen til Rytterskolen)

Kl. 14.30: Tøndeslagning ved Rytterskolen i haven
 Kåring af kattekonge og -dronning

Kl. 15.30: Fælles hygge med fastelavnsboller og kaffe i Rytterskolen   
(voksne 20kr)
 Slikposer til børn (gratis)

Kl. 17:00 Tak for i dag

Vi glæder os meget til at se alle de udklædte børn, 
samt deres forældre.

Mvh
Åsum Sogns Beboerforening & Åsum Menighedsråd
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Aasum Bylaug

Afholder ordinær generalforsamling torsdag den 28. januar 2021 
kl. 18.00 hos Havnens Gourmet
 
Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Efter generalforsamlingen er der:
Spisning og selskabeligt samvær.
 
Der serveres på sædvanlig vis gule ærter og pandekager med is.
Pris pr. kuvert kr. 218,00.

Af hensyn til spisningen bedes forudbestilling foretaget senest torsdag 
den 21. januar 2021til oldermanden Mogens Burmølle tlf. 2136 6589,  
e-mail: burmoellem@gmail.com
 
Beløbet for spisningen bedes indsat på Bylaugets konto nr. 3594034341 

i Danske Bank reg.nr. 1551 med din 
adresse som tekst samtidig med 
tilmeldingen.
 
Bestyrelsen
Med venlig hilsen Mogens

Åsum Beboerforening – 
Generalforsamling

Sæt allerede nu X i kalenderen 

Onsdag den 24. marts 2021 kl. 19.30 
afholdes generalforsamling

Information følger

Mvh
Åsum Sogns Beboerforening
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Lokalhistorisk Arkiv og Bogbytteren

Holder fortsat åbent hver onsdag 
10-12 og hver den første torsdag i 
måneden 16-18.

I skrivende stund er dette mu-
ligt trods corona, hvis vi tager de 
påkrævede forholdsregler.

Inden for hoveddøren kan 
man tage mundbind og spritte 
sine hænder af.

Vi påser, at der ikke er flere i 
lokalerne ad gangen, end at man 
kan holde den fornødne afstand.

Det vil således være muligt 
med størst mulig sikkerhed og in-
den for reglerne at komme til at 
tale med Lokalhistorisk Arkiv og 
bytte/få/aflevere bøger i Bogbyt-
teren.

I Bogbytteren har vi rigtig mange gode bøger: Skønlitteratur i alle genrer 
af såvel ældre som ny/nyere dato og en del faglitteratur inden for mange 
emner spændende lige fra kogebøger til verdenshistorie.

De to bogskabe hhv. foran Rytterskolen og på legepladsen bliver jævnligt 
fyldt op. Det på legepladsen indeholder børnebøger, og vi har i øvrigt 
mange flere oppe i vore lokaler.

kt



Endnu en påkørsel i Åsum d. 14. november

Trafikudvalget

Eksisterer stadig, selvom det ikke har ladet høre fra sig i et stykke tid. 
Det skyldes, at der ikke har været noget væsentligt nyt og til dels corona 
situationen, som jo bl.a. medførte, at mødet om de private fællesveje 
blev aflyst.
Vi vil dog fortsat holde dialog med kommunen om alle trafikale proble-
mer, der forekommer i Åsum herunder belægningen på Staupudevej 
med forhøjelse af det gamle bump, forkert kørsel i rundkørslen og 
 reguleringer, der kan mindske trafikmængden og hastigheden.

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

 DECEMBER 
d. 3. torsdag 16-18 Arkiv og Bogbytter åbent
d. 6. søndag  Ingen gudstjeneste
d. 13. søndag  Ingen gudstjeneste
d. 20. søndag 9.30 Gudstjeneste
d. 24. torsdag 10.00 Gudstjeneste   
   11.30  Gudstjeneste   
   13.00  Gudstjeneste   
   14.30  Gudstjeneste
d. 25. fredag 9.30 Gudstjeneste
d. 26. lørdag  Ingen gudstjeneste
d. 27. søndag 11.00 Gudstjeneste
d. 31. torsdag  Ingen gudstjeneste
 
 JANUAR 
d. 3. søndag 9.30 Gudstjeneste
d.  7. torsdag 16-18 Arkiv og Bogbytter åbent
d. 10. søndag 11.00 Gudstjeneste   
   16.00 Nytårskoncert
d. 17. søndag 9.30 Gudstjeneste
d. 20. onsdag 19.00 Sogneaften
d.  24. søndag 11.00 Gudstjeneste
d. 28. torsdag 18.00 Bylaugsmøde
d. 31. søndag 9.30 Gudstjeneste



 FEBRUAR 
d. 2. tirsdag 14.00 Tirsdagscafé
d. 4. torsdag 16-18 Arkiv og Bogbytter åbent
d.  7. søndag 11.00 Gudstjeneste
d. 14. søndag 14.00 Gudstjeneste   
   14.30 Tøndeslagning
d. 21. søndag 11.00 Gudstjeneste
d. 24. onsdag 19.00 Generalforsamling i
    Aasum Gamle Smedje
d. 28. søndag 9.30 Gudstjeneste
d. 31. søndag 9.30 Gudstjeneste
 
 MARTS 
d. 4. torsdag 16-18 Arkiv og Bogbytter åbent
d. 7. søndag 11.00 Gudstjeneste
d. 14.  søndag 9.30 Gudstjeneste
d. 17.  onsdag 19.00  Generalforsamling i  
     Aasum Idrætsforening
d. 21. søndag 11.00 Gudstjeneste
d. 28. søndag 9.30 Gudstjeneste

Alle arrangementer er omtalt 
andetsteds i bladet

Om idrætsforeningen: 
se side 36 - 38 

Arkiv og Bogbytter har åbent hver 
onsdag 10-12.

Se i øvrigt på hjemmesiden 
www.aasumby.dk
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Lad os bane vejen 
for dit fi bernet!
Vi graver lige nu for 0,-* op til 30 m.

Vi graver (max. 30 m.)

Din bolig

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

allerede har fi ber i jorden.

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

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

internethastighed i 6 måneder. 

Ring på tlf. 63 32 11 00 og bestil nu!
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Din  lokale 
Malermester  
Carsten Larsen 
Snedkerstræde 5 
Åsum 
22616222 
’’Er det Larsen der 
maler, får du ingen 
kvaler’’. 
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Nærhed i det små 

For mange opleves livet til lyden af mennesker, biler og den gene-
relle summen af en storby. Men andre vælger at gå på opdagelse i 
mere landlige omgivelser.

Af Natasha Fogsgaard-Alveen (journaliststuderende)

”Giv mig en handske!”
Ud fra buskadset titter ansigtet af en 6-årig dreng. Uden for buskadset 
står drengens familie. De to voksne står og snakker, mens teenage-
drengene kigger rundt, øjnene på jagt efter alt som ikke hører til i natu-
ren. Begge teenagedrenge går frivilligt ind i buskadset for at hjælpe til 
lyden af knækkede grene og visne blade.
 

D. 19. september er ”World 
Clean up Day”. En familie har 
besluttet at gøre deres og 
går en lokalrute for at samle 
affald op. Familien flyttede fra 
Odense midtby til Aasum for 
tre år siden. En overgang fra 
et indbyggertal på 180.000 til 
lige knap 400. 

”Vi kan begge to godt lide, 
at der er lidt mere ro på”

Tomas gang er slentrende, af-
slappet. Familien går i samlet 
flok ude i vejkanten, og hver 

især scanner de området for affald med markerne på den ene side og 
husene på den anden.
 
Når spurgt om hvad den største forskel på at bo inde i midtbyen og på 
landet er, er parret ikke i tvivl: Det sociale. Da de lige var flyttet til byen, 
kom flere naboer hen og hilste på dem. Begge blev overraskede, for det 
oplever man ikke inde i byen.



”Selvom man bor meget tættere 
derinde, hilser man jo ikke rig-
tigt på hinanden. Man forbliver 
anonyme”, pointerer Tomas. 

”Selvom man godt kan savne 
muligheden for at gå på cafe 
sammen. Eller at gå gennem 
gågaden”, supplerer Sofia. 

Familien passerer byskiltet 
’Aasum’ og begynder tilbage-
turen.

Måske ville de fleste finde det 
optimistisk at bede to 13-årige 
drenge om at samle affald med 
deres familie. Men de to drenge 
går velvilligt rundt og hygger sig 
tilsyneladende. 
 

Da vi passerer bagsiden af familiens grund, kan man høre lyden af 
hvislende vand. Tomas fortæller, at om sommeren kan drengene enten 
fange fisk i bækken eller bruge et reb til at svinge sig over på den anden 
bred.

”Vi kunne bare ikke stå for det.”

Med de ord lander Tomas og 
resten af familien på det sted, hvor 
de startede ruten. Turen er slut, 
og NU er det tid til noget kaffe og 
sodavand. Sammen.
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Lokalsamfund sørger for en    
ren by med hyggelig affaldsindsamling

Den årlige affaldsindsamling i Åsum samler alle generationer af  borgere, der 
ønsker at hjælpe til med at holde byen ren. 
Dagen går med diverse ruter, hvor affaldet samles, og sluttes af ved Ryttersko-
len, hvor dagens fund diskuteres og snakken går om det lille lokalsamfund.

Af: Marie Bergholdt (journaliststuderende)

Kirkeklokkerne trænger gennem den svage trafikstøj fra vejen, der kører 
gennem den lille landsby. Den gule 
Rytterskole soler sig i den sidste 
sensommervarme, og byens sam-
lingssted er fyldt op med parke-
rede biler. Der er bryllup i kirken, 
men Poul Lund Poulsen har ikke 
bryllup i tankerne. Han tænker der-
imod på affald. I skyggen af et par 
træer i den lille oase placerer han 
et par borde, nogle affaldstænger 
og en stak plastiksække. 

Udstyret ligger klar, inden affaldsind-
samlingen går i gang

Affaldsindsamlingen skaber hyggeligt samvær
I 12 år har den lille landsby arrangeret affaldsindsamlinger i samarbejde 
med Danmarks Naturfredningsforening. 

”Der er nogle, der har vundet hævd på nogle bestemte ruter,” fortæl-
ler Poul Lund Poulsen med et grin. Han er kasserer for byens beboerfor-
ening og arrangerer den årlige affaldsindsamling. Mange af de deltagen-
de er lokale og har været frivillige de fleste år. 

Efterhånden samles en større gruppe og småsnakken går lystigt. Æl-
dre, unge, familier og hunde blander sig i den lille have, og de forskellige 
ruter fordeles mellem de fremmødte. Inden der gribes affaldstænger og 
gule veste, tilbydes alle et stykke chokolade at starte på. 

Lokale kræfter sørger for, at indsamlingen bliver en hyggelig dag 



Klimaet er i 
 fokus hos de 
unge indsamlere
De tre piger 
Roberta Louise 
Brandt Madsen, 
Hannah Elizabeth 
Kingo Berg og 
Ida-Marie Kingo 
Berg er også mødt 
op for at hjælpe. 
Det er ikke første 
år, de deltager, og 
pigerne vil gerne 

sørge for, at den by, de bor i, ser pæn ud. 
 ”Der hvor jeg kører til skole, er der skraldespande ved H.C Andersen 

skoven, og der er tit folk, der kører ind og smider affald ud. Jeg tror, at 
når der er skraldespande, så vil folk også bruge dem,” fortæller Ida-Marie 
Kingo Berg. 
Men pigerne mener ikke, at der er nok skraldespande rundt omkring, og 
de oplever, at der ligger affald i deres haver og på deres skoler. Pigerne 
tænker også på, hvad der kan ske, hvis man bliver ved med at smide 
affald i naturen. 
”Vi ser Ultra-Nyt i skolen, og der snakker de meget om klimaet. Man 

lærer meget af det, og de forkla-
rer det på en god måde, så man 
kan forstå det,” forklarer Roberta 
Louise Brandt Madsen.

Den unge generation synes, det er rart 
at hjælpe til, så deres by ser flot ud

Tilbage ved Rytterskolen begyn-
der de frivillige at samle sig efter 

turen. Der udveksles historier om mærkelige fund, mens Poul Lund Poul-
sen deler flødeboller og sodavand ud, inden der takkes af efter endnu en 
succesfuld affaldsindsamling.
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Overtagelse og renovering af Aasum 
Gamle Smedje

Af Jess Wulff-Hansen

Der er nu arbejdet med den gamle smedje fra foråret 2019, hvor Alex 
Hold og undertegnede, ved et møde i Odense Kommune herunder med 
deltagelse af rådmand Jane Jegind, argumenterede for, at kommunen 
overdrog smedjen kvit og frit til Åsumborgerne, da det var kommet frem, 
at kommunen agtede at sætte smedjen til salg.

Der er sket rigtig meget siden dette møde, som senere mundede 
ud i, at vi for at kunne overtage smedjen skulle danne en forening, som 
udelukkende havde med smedjen at gøre, hvilket skete den 30.9.2019 
ved den stiftende generalforsamling. Foreningen fik formelt overdraget 
smedjen den 1.01.2020.

Foreningens formål er bl.a. at bevare og renovere bygningen i over-
ensstemmelse med fredningen og danne rammen for kunstneriske og 
kulturelle aktiviteter og for aktiviteter til gavn for fællesskabet. Med dette 
som sigtepunkt gik arbejdet herefter i gang med at søge om midler for 
at kunne gøre smedjen brugbar til at kunne danne de fysiske brugbare 
rammer om de påtænkte aktiviteter. Da der hverken var fremført afløb 
eller vand til smedjen, var det første mål at få midler til at etablere et 
toilet og et lille tekøkken i ejendommen, samt at etablere noget opvarm-



ning, som hurtig kunne tændes og slukkes efter det øjeblikkelige behov, 
og ikke være en permanent opvarmning, da det vil være spild af varme, 
da bygningen er utæt og totalt uisoleret.

1. etape
Det resulterede i, at bestyrelsen ansøgte om midler fra Odense Kommu-
nes Bydelspuljeordning i efteråret 2019 og var så privilegeret at modtage 
tilsagn om støtte i marts 2020 til at gennemføre arbejdet med etablering 
af toiletfaciliteter og et lille tekøkken, samt muligheden for at opvarme 

den tidligere værkstedsbygning med en varmepumpe. Efterfølgende er 
der med hjælp fra Vaag Arkitekter i Kerteminde udarbejdet et projekt, 
som blev indsendt til Slots & Kulturstyrelsen for godkendelse i maj og 
endelig godkendt september 2020.

Ansøgning om bygge- og landzonetilladelse blev fremsendt til Oden-
se Kommune i slutningen af august måned, men i skrivende stund 
(28.10.2020) har foreningen stadig ikke modtaget tilladelsen, men trods 
det er arbejdet i henhold til tidsplanen sendt i udbud, så arbejdet kan 
påbegyndes hurtigst muligt efter modtagelsen af kommunens tilladelse.

 2. etape
I marts 2020 fremsendte bestyrelsen en omfattende ansøgning til 
 Realdania Kampagnen Underværker om midler til at istandsætte tag 
samt skorsten og esse på selve smedjebygningen, da taget specielt på 
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denne bygning er i dårlig 
stand primært grundet 
store utætheder i sko-
trendeovergangene til de 
sideliggende bygninger. 
Disse utætheder har 
gennem mange år bevir-
ket nedbrydning af spær 
og bjælker specielt i selve 
smedjebygningen, samt 
at det har været nød-
vendigt at stille spande 
op til at opfange bare en 
smule af det indtrængen-
de vand.

Vaag Arkitekter er også rådgivere for bestyrelsen på dette projekt, 
som vi i juni fik bevilliget penge til at gennemføre, og hvor ansøgningen 
om  tilladelse til udskiftning af taget samt istandsætte af esse og skorsten 
blev fremsendt til Slots & Kulturstyrelsen for godkendelse september 
2020.

Konklusion
Bestyrelsens håb er nu, at kommunens tilladelse til at etablere toilettet 
og tekøkkenet snarest udstedes, så det fysiske arbejde kan igangsættes 
indeværende år.

Det er også bestyrelsen håb, at Slots & Kulturstyrelsen ligeledes 
indeværende år giver deres tilladelse til at gennemføre foreslået istand-
sættelse af smedjebygningens tagkonstruktion, esse og skorsten, så vi 
her kan komme videre med indhentning af de sidste godkendelser, så 
ovennævnte fysiske arbejde på smedjen kan afsluttes omkring sommer-
ferien 2021, sideløbende med at frivillige udfører diverse reparationsar-
bejder på smedjen.

Den 19. november fik vi endelig Odense Kommunes tilsagn om at kunne 
igangsætte projektet med bevilling fra Bydelspuljen, hvorfor byggear-
bejdet med etablering af toiletfaciliteter m.v. forventes igangsat primo 
december måned.
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TV-STREAMING

Underligt at en mand på over 70 år skal ”kloge” sig om streaming! 
Jeg er på ingen måde nørd, når man taler ny teknologi. Det keder mig, 

og jeg bruger derfor ingen sociale platforme! Jeg har spurgt yngre kræf-
ter i bestyrelsen, som selv streamer via deres TV, om de ikke kunne påta-
ge sig opgaven at skrive om det. Hvorfor dog det? Folk kan da bare gå på 
nettet og læse – dér stå det hele, endda meget bedre end jeg vil kunne 
skrive det? Når jeg alligevel skriver, er det på grund af den interesse, jeg 
møder, når jeg taler om streaming. Og på grund af min egen erfaring, 
som viser, hvor svært det er at komme i gang med nye vaner og samtidig 
finde hoved og hale i teknikken!

For ikke at komme ud på alt for dybt vand har jeg valgt at skrive om, 
hvordan vi hos os er overgået til streaming. 

Jeg var efterhånden blevet temmelig træt af at opleve hvor få pro-
grammer på TV, der interesserede mig, på trods af vi hver måned betalte 
for et utal af programmer! Min hustru, Eva, er langt mere tolerant, så 
vi har været igennem en lang modningsproces, inden vi endelig gjorde 
alvor af at få afmeldt vores TV-pakke.

Men hvad er streaming?
Streaming betyder, at du henter direkte TV-indhold fra internettet uden 
at gemme det, og får det samtidig afspillet på for eksempel din mobil-
telefon, tablet/iPad eller en pc! Det kræver dog man har en rimelig god 
internetforbindelse, minimum 20-49 Mbit.

I min logiske håndværkerhjerne er internettet et kæmpe akvarium, 
som forskellige personer/firmaer har proppet et utal af store og små fisk 
og mærkelige skabninger ned i. For at de igen kan fange netop deres fisk, 
må de lave deres egen fiskestang, som kaldes en App. En, vi alle kender, 
er Googles App. Når man åbner den, får vi adgang til alle mulige oplys-
ninger. Der findes et utal af App!

For at gøre streaming muligt må man først downloade (hente og gem-
me) de App, som sikrer, du kan fange og se de programmer, du finder 
interessante! (Læs senere).

Hos os har vi valgt vores mobiltelefoner og en iPad som bindeleddet 
mellem internettet og vores TV. I princippet er de vores nye fjernbetje-
ning. Det er med dem, vi kan tænde vores TV og hente og se de valgte 
programmer. Den gamle fjernbetjening bruges nu kun til at regulere 
lydstyrken, og måske tænde/sluk-funktionen?



Fruen og jeg ser stort set ikke de samme TV-programmer, så vi har to 
fjernsyn – begge ældre digitale modeller. De kræver derfor et lille tilkøb, 
før de vil snakke sammen med vores mobiltelefoner/iPad.

Der måtte installeres en ”Chromecast”-anordning, som monteres 
med et usb-stik i en HDM1-port på det ene og en ARC-port på det andet 
TV. Der følger en tydelig anvisning med på, hvordan man monterer og 
downloader den teknisk, hvilket sikrer, at man kan åbne og kun åbner 
det TV, man ønsker at se på. En ”Chromecast” kan købes i alle TV-butik-
ker (omkring 400- kr.). Har du et smart-TV, er den indbygget. 

Hvad kan man så streame? – Hvad koster det?
Der er mange ”gratis” streamingtjenester på internettet. Her er nogen 
eksempler:

•  DRTV er Danmarks Radios svar på en streamingtjeneste, der beta-
les over skatten. Her kan du se både live TV og arkivindhold fra alle 
DR-kanaler. 

•  YouTube er vel den mest kendte ”gratis” (reklamefinansieret) 
streamingtjeneste. Der findes andet end kattevideoer på tjenesten!

•  Viafree er en streamingtjeneste, som tilbyder indhold fra TV3-kana-
ler og MTV. Indholdet er reklamefinansieret.
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•  Dplay er Discovery Networks svar på en streamingtjeneste. Den er 
reklamefinansieret, og her finder du realityprogrammerne fra Kanal 
4 og Kanal 5.

•  Filmstriben er bibliotekernes digitale lånemulighed af film. På 
Filmstriben kan du streame kortfilm, spillefilm og dokumentarfilm. 
Her låner du på samme måde, som du vil gøre på biblioteket. Der er 
et maksimum udlån af fire film pr. måned; derudover skal du leje de 
film, du ønsker at streame.

•  Filmcentralen er Det Danske Filminstituts streamingtjeneste. Her-
fra kan du streame kortfilm og dokumentarfilm – både ny og gamle.

Her i huset kunne vi ikke nøjes med de ”gratis” streamingtjenester. Vi tror 
ikke, vi kan leve uden TV2, så vi valgte at abonnere på: 

•  TV2Play/Favorit her kan vi se live: TV2 – News – Zulu – Charlie – Fri.  
Pris: /m. reklamer 109/mdr. – /u. reklamer139/mdr.

•  Netflix: den største streamingtjeneste med film og serier. Fik jeg i 
fødselsdagsgave, så de normale gaver med sokker og skjorter må 
vente!

Fordele: 
Når man streamer fra internettet, er man fri som fuglen og kan se TV 
overalt. Det kræver dog, at man har internetdækning. Har man eksem-
pelvis et sommerhus med TV og internetdækning, og du har din mobil 
eller iPad med dine valgte App med, kan du se det samme som derhjem-
me.

Ulemper: 
Måske lidt besværligt når man skal vænne sig til en ny rutine og ny tek-
nik? Slut med at slænge sig i sofaen med fjernbetjeningen og lade tiden 
flyde med andres valg af programmer. Nu må du aktivt selv beslutte, 
hvad du skal vælge at se! Til gengæld kan du stoppe/spole og se nyhe-
der/film på alle tider af døgnet!  

Alex Hold
Beboerforeningen

Covid-19 service 
I



Leje af lokale?

Jeg, psykoterapeut Hanne Sørensen, flytter 1.2.21 til Kildegårdsparken 
nær Åsum. 

I den forbindelse mister jeg mit terapilokale i min nuværende bolig og 
søger derfor et lyst og venligt rum (minimum 16 m2) til min praksis. Der 
skal gerne være adgang til toilet og med parkering.

Kontakt mig gerne tlf. 2614 9216
E-mail: hannelisodense@gmail.com

Mysterium: 
Der er nogen, der holder smedjen varm. 
Hvem disse mænd er, er der indtil videre ikke nogen, der har kunnet give 
noget svar på. 
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Aasum Idrætsforening

Fodbold senior
Vi fik heldigvis overstået vores fodboldturneringer – undtagen to kampe 
i hver seniorrække – inden nye restriktioner lukkede ned for fodbold-
kampene. Træningen må dog fortsætte et par uger endnu, når blot man 
deler sig op i grupper med ti i hver.

1.-holdet i serie 3 klarede sig flot og placerede sig som nr. to i deres 
række, det betyder, at de nu er med i puljen, der til foråret skal spille om 
oprykning til serie 2.  Flot klaret.

2.-holdet, som spiller i serie 4, placerede sig midt i rækken og fortsæt-
ter med at spille i serie 4 til foråret.

Vi takker træner Parwez og hjælpetræner Yunus for det gode sam-
menhold i seniorafdelingen. Når det igen er muligt, er der indendørstræ-
ning om fredagen i hallen ved Mulernes Legatskole.

Fodbold superveteraner
Superveteranholdet, som er sammensat af spillere fra Aasum og Nr. 
Lyndelse, sluttede på en flot førsteplads. De tabte ikke en eneste kamp i 
OB70-turneringen. Aasum havde meldt afbud til en eneste kamp, og det 
gjorde, at vi ikke måtte spille om fynsmesterskabet.

Vi er glade for samarbejdet med Nr. Lyndelse og vores tidligere træ-
ner Hasse Frimodt, og vi takker spillerne fra Aasum og Nr. Lyndelse for 
det gode sammenhold 

Ved den sidste hjemmekamp blev der serveret pølser og øl af foreningen.
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Børneafdelingen
Trine, som leder børneafdelin-
gen, og Morten, som træner 
de børn, der gerne vil spille 
fodbold, holder klubhus og 
sportsplads åben hver tirs-
dag og torsdag for alle børn, 
der har lyst til at komme. I 
foråret gjorde corona det 
umuligt, men som restriktio-
nerne er nu, har børnene lov 
til at mødes til aktiviteterne i 
klubhuset, og vi håber, at det 
fortsætter.

Bestyrelsen er meget tak-
nemmelig for det store arbej-
de, Trine og Morten gør.

Gymnastik og Yoga
Vores nye gymnastikleder fra 
2019 påtog sig også opgaven 

at være yoga-instruktør, og det er alle rigtig glade for, for det viser sig, at 
der er en meget fin opbakning til både gymnastik og yoga. Lige nu er vi 
også pålagt forskellige restriktioner pga. corona, men vi har løst det til 
alles tilfredshed.

Lancier
Vi har også måttet aflyse planlagte møder til dans og spisning, men vi 
håber, at vi i løbet af vinteren igen kan mødes i klubhuset.

Andespil
Andespil, som skulle have 
været afholdt den 1. nov. og 
den 22. nov. blev aflyst pga. 
corona-restriktioner. 

Vi plejer at have stor op-
bakning til vores andespil, og 
derved har vi fået et flot over-
skud til foreningens kasse.

Vi har nemlig hvert år hen-
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Aasum Idrætsforening 
Ryttervejen 21 
5240 Odense NØ 

Formand: 
Preben Schack 
Telefon: 2011 7338  

Senior afdeling: 
Preben Schack 
Telefon.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 

tet alle gevinster ved vores trofaste sponsorer, så derfor kan det mærkes 
på foreningens økonomi, at der ikke er andespil i år.

Jeg havde glædet sig til at besøge sponsorerne, men jeg kommer 
desværre ikke i år.  

Generalforsamling 2021 er fastsat til den 17. marts kl. 19.00 i klubhuset, 
dagsorden iflg. lovene.

Aasum Idrætsforening takker alle sine medlemmer, trænere, ledere, 
sponsorer og alle, der bakker op om foreningen, for det gode samarbej-
de i det usædvanlige år 2020. Vi håber, at alle de besværlige restriktioner 
gør, at vi alle undgår den farlige virus.

Vi ønsker alle en glædelig jul samt et godt nytår.

På bestyrelsen vegne
Formand Preben Schack



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. 2916 6013
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

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 Od 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

Den gamle pumpe

Affaldsindsamling

Klubaktiviteter

Aktiviteter siden sidst

- Der arbejdes på den gamle pumpe hver torsdag.


