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Præstens ord
Af sognepræst Charlotte Rørdam Kristensen
”Nu har vi jul igen, og nu har vi jul igen, og julen varer li’ til påske!
– Nej, det’ ikke sandt, nej det’ ikke sandt, for – julen slutter med
Helligtrekonger”
For før jul kommer advent, og mellem jul og faste bærer vi julen med juletræet og al glansen ud på helligtrekongers søndag. Efter påske fejrer vi
pinsen (festen for Helligånden). Tiden mellem advent og pinse er i kirken
”den hellige” (sakrale) periode:
”Sig nærmer tiden”
Efterårsstormen afløses lige nu af vinterens kulde og frostklare morgener eller måske bare endnu mere regn og rusk. Bladene er landet på
jorden og næsten alle fløjet bort, ligesom trækfuglene, der flyver i flok til
næste station i livet:
Sig nærmer tiden, da jeg må væk,
jeg hører vinterens stemme;
thi også jeg er kun her på træk
og haver andensteds hjemme.
Efter jeg hørte sangeren Pernille Rosendahls nyfortolkning, har jeg ikke
kunnet få Steen Steensen Blichers ”Sig nærmer tiden” fri af mine indre
øregange. Salmen er atter kommet med i den nyeste udgave af Højskolesangbogen, som både Seden og Åsum Kirker anskaffede sig ved udgivelsen. Her anvender Blicher trækfuglen som billede på sit eget – og vel
sagtens ethvert menneskeliv, hvor livet her og nu er en ”mellemstation”
for noget andet.
Ser vi bort fra Blichers melankoli omkring livet som ”en jammerdal”
eller som ”fastspændt i et fuglebur”, tilfører salmen en stemning af en
højere dimension i livet – og haver andensteds hjemme: – Der er mere
at sige, for i opstandelsestroen bliver døden forvandlet fra et endegyldigt punktum til en bindestreg mellem det, vi kender her i livet, og noget
andet, som vi ikke ved, hvad er – ”på den anden side” i Guds hånd.
Overgangen fra efterår til vinter er en hyppig metafor for menneskelivets afblomstring og døden. De fleste af os bliver sårbare og har brug for
støtte i livets overgangsfaser. Allehelgenssøndag mindedes vi derfor de
afdøde i vores sogne og tændte lys med navns nævnelse i kirkerne for
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dem, der var gået bort i perioden fra sidste allehelgens, mens der blev
sat gravlys på kirkegårdene for alle de andre.
”Der er noget i luften”
Vi har netop fejret 1. søndag i advent, som er kirkens nytår. Ligesom en
frisk, nyindkøbt dagbog eller kalender, er vi begyndt på et nyt og friskt
kirkeår, og vi rundede således ”den profane periode” i kirkeåret af søndagen før med den sidste søndag i kirkeåret. Profan betyder ”udenfor
det hellige”, som frit oversat kunne betyde ”hverdagen” eller tiden uden
kirkelige højtider.
Den tid hedder i kirken trinitatistiden (treenighedstiden (det med
”Gud som Far, Gud som Søn, og Gud som Helligånd)) og henfører til, at vi
her forsøger at implementere det kristne budskab om ”næstekærlighed”
og ”tilgivelse”, at møde alle omkring os som var de selveste Gud (”skabt i
Guds billede”) i vores hverdag med hinanden, hvilket i vore dage er blevet oversat til ”assertiv kommunikation” eller ”girafsprog”. Det kan vi hver
søndag hente hjælp til i ”det store terapirum” – kirkerummet.
Jeg skulle sjunget lidt mer måske måske vel også lidt bedre;
men mørke dage jeg måtte se,
og storme rev mine fjedre.
(”Sig nærmer tiden”, Steen Steensen Blicher)
Det er derfor sidste søndag i kirkeåret nogle gange omtales som ”den
store kirkeeksamen”, selvom sådan en slet ikke findes og, hvis den gjorde, lod os alle sammen dumpe omkring ”det grønne bord”: Levet liv bliver med tiden til en erfaring af, at næstekærlighed i praksis er ekstremt
svært og noget, som kun kan opfyldes i små sekvenser. Kun en Gud kan
være perfekt!
Vi andre må overgive os til Skaberens ord ved døbefonten om, at han
er ”med os alle dage indtil verdens ende” – særligt de dage, hvor vi ikke
magtede ”det gode” og ikke var i stand til at tilgive men måtte overlade
vores utilstrækkelighed til Gud. Kirkens ord om frelse forudsætter, at vi
har noget, vi skal frelses fra, selvom ordet ”frelse” i vore dage er overgået
til Anders Lund Madsens ”Volapykordbog”.
”Sikken voldsom trængsel og alarm”
Kirkeåret går i ring. Det er cyklisk ligesom naturen med sine skiftende
årstider. Men efter en vinter kommer altid en sommer, og efter efterårshøsten kommer julen altid til os juleaften – lige meget, om vi nåede
det hele eller ej – og d. 24. december endte med at komme bag på os.
4

I Radio Fyn har de netop haft en lytterdebat om, hvorvidt vi i år skulle
droppe gaveræset. Coronaens efterslæb gør, at vi i år skal være endnu
tidligere ude, end vi plejer, hvis gaverne skal nå frem til tiden! Det minder mig straks om det profane ræs i adventstiden – ”decemberræset”.
Advent og december: Helligt og ikke-helligt blandet sammen i en stor
pærevælling igennem hele december måned, imens jeg forsøger at have
en rolig hånd, når jeg sirligt tænder hvert enkelt af de fire lys i adventskransen om søndagen.
Min mormor proklamerede et år i december, at hun slet ikke ville holde jul. Hun gad ikke længere stå til måls med al surheden og en ”asen og
masen” med forventningspres i december. Hun ville for én eneste gang i
sit liv nå at nyde december måned. Selvfølgelig nåede hun kun halvvejs i
december, før hun skiftede mening, for om nogen holdt hun af at pynte
juletræet med sine hjemmekreerede juleroser i silkepapir, og jeg ved,
hun også inderst inde elskede, når vi børnebørn pyntede det store grantræ som juletræ med havens blomster midt om sommeren, selvom det
gik ud over deres blomsterbede.
Som voksen forstår jeg hende faktisk alt for godt, og i mine tidlige
ungdomsår var jeg, inspireret af min mormor, med til at stifte ”Nissernes
Befrielsesfront” som en protest mod et kommercielt misbrug af julen:
Der er nemlig noget om ambivalensen mellem decemberræset, planlægning, travlheden og faren rundt til juleklip, som dulmes med et glas glögg
i ny og næ. For selvom adventstiden er en forberedelsestid, er det ikke
kun den slags forberedelse, advent drejer sig om.
Advent betyder ”(Herrens) komme” og sigter mod, at vi – ud over
nedtællingen – skal bruge de fire lys i kransen om søndagen til at gøre os
modtagelige for den store dag, hvor himlen besøger jorden, og juleaften
lader det profane og det sakrale mødes og gå i ét med hinanden. Måske
vi i år skulle standse op og spørge os selv, om vi virkelig vil bruge enhver
december af vores korte tid her på jorden på fulde fødselsveer igennem
en hel måned, eller vi måske skulle nedsætte forventningspresset, og om
små plukveer og forventningens fryd kunne gøre det ud for det samme?
Enhver fødende (a la Jesu mor, Jomfru Maria) vil vide, hvad jeg taler om.
Advents -og fastetiden ligner hinanden på den måde, at de begge er
forberedelsens og efterrefleksionens tid: Julen er først og fremmest hjerternes og ”de mindstes” fest, som Emil fra Lønneberg så fint ”transfigurerede” vores kristne børnelærdom til, da han bespiste alle fattiglemmerne
med Katholts julelækkerier.
Adventstiden handler også om at turde slippe tøjlerne og overgive sig
til ”Det sande lys, som skinner i mørket og er ved at komme til verden”
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for at skabe håb og glæde i en hverdag og verden, der de seneste år er
blevet vendt på hovedet i den onde coronas tegn. Dér hvor fællesskaberne blev til ”hver for sig” – bag en skærm – uden knus og kropssprog.
I evangeliet til 2. søndag i advent hører vi netop om de ti brudepiger
og den lukkede dør som reference til at huske at være noget for hinanden, mens tid er. Varme øjne kan frelse og overføre livsenergi til ”dem,
der sidder i mørke og dødens skygge, og lede vores fødder ind på fredens vej”, som det lyder i evangeliet til 3. søndag i advent om Gud som
”solopgangen fra det høje”, der vil besøge os (juleaften igennem hans
søn) ”for at lyse for” os.
”Dejlig er den himmelblå”
Hverdagen er lang. Julen er kort. Særligt i år, hvor vi springer julesøndag
over (noget med, hvordan påsken falder). Det er i hverdagslivet livet
leves, og troen udfolder sig. Tro kan genbeskrives som ”håb”, ”tillid” og
”livoptimisme”.
Helligtrekonger bærer vi julen ud – dvs. vi vender hjem til hverdagen – ligesom hyrderne på marken julenat gjorde og også de Hellige tre
konger, selvom det blev af en anden vej, end de kom ad – i stil med, når
vi mister vores kære, eller livet tager en pludselig drejning. Det vi ”vender
hjem” med (set i bagjulens skær) er en fornyelse af det kendte: Festlige
oplevelser i fællesskab med andre danner gratis lykkehormoner i hjernen. Det er dem, vi høster af, når hverdagen atter bliver januartrist og
triviel.
Gud skænker os nye muligheder i hverdagen – ikke et andet liv!
Dagen, hvor vi skal synge ”Dejlig er den himmelblå” for sidste gang denne
jul, skæres næstekærlighedsbuddet ud i pap: De hellige tre konger ankom fra hver sin verdensdel for at se det guddommelige vidunder under
stjernen julenat. Næstekærligheden og Guds tilstedeværelse i verden
gælder ikke kun vores nærmeste, men alle omkring os – over alt i verden.
Alle mennesker er Guds udtrykte billede med krav på medmenneskelighed og ligeværdig anerkendelse – ”indtil verdens (livets) ende”, hvor vi
falder i ”den levende Guds hænder”.
”Vi ved, at al vor sidste tid skal leves, vi ved, at tiden tæller hjertes
slag”
Juleaften er et af de små øjeblikke, hvor vi ser livets nutid i slowmotion. Nogle gribes af fryd, andre af irritation over ”Tante Odas”
svadaer, andre henfalder i julesorg og minder.
Troen, som rækkes til os, daler ned over os, genbeskriver
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tilliden til livet i nutid og fremtid – i fællesskab med andre – dér, hvor
livet går udad og ikke indad. Troen kan bruges som en lommelygte, der
oplyser vores liv.
Vi selv kan oplyse andres liv ved at kigge op fra mobilerne og se hinanden i øjnene. Øjnene er sjælens spejl, sagde de gamle grækere, hvilket
de i sandhed havde ret i! Kirke handler også om at give og skabe rum for
et fællesskab omkring f.eks. at afhjælpe ensomhed.
Juleevangeliet er først og fremmest et fredsevangelium. Derfor får
den himmelske hærskare julenat det sidste ord om, hvad meningen er
med det hele, når de synger:
”Fred til mennesker på Guds velbehag!”

Siden sidst i Åsum
Døbte
18. september2021
30. oktober 2021

Lærke Tinning Pors
Frode Krogh Drangsfledt

Viede, kirkelige velsignelser
18. september 2021 Anne Robdrup og Morten Lambertus Pors
18. september 2021 Sabina Støttrup og Nikolaj Steen Hansen
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Gudstjenester
december 2021 januar, februar, marts 2022
DECEMBER		SEDEN

ÅSUM

Søndag 12. 3.s.i advent
kl. 13. 00 ANSA
kl. 11.00 ANSA
Søndag 19. 4.s.i advent
kl. 11.00 CRK
kl. 9.30 CRK
Torsdag 23. Lillejuleaften
kl. 16.30 ANSA
Ingen
Fredag 24. Juleaften Hvenekilden
		
kl. 11.00 CRK
		
kl. 13.00 CRK & ANSA
		
kl. 14.15 ANSA
kl. 14.30 CRK
		
kl. 15.30 ANSA
Lørdag 25. Juledag
kl. 11.00 ANSA
kl. 9.30 ANSA
Søndag 26. Anden juledag
Ingen		
kl. 11.00 ANSA
Fredag 31. Nytårsaftensdag kl. 11.00 CRK
Ingen

JANUAR
Lørdag 1. Nytårsdag
Ingen
Søndag 2. Helligtrekongers søndag
		
kl. 9.30 CRK
Søndag 9. 1. s.e.h.3 k.
kl. 11.00 ANSA
Søndag 16. 2. s.e.h.3 k.
kl. 11.00 ANSA
Søndag 23. 3. s.e.h.3 k.
kl. 9.30 ANSA
Søndag 30. 4. s.e.h.3.k.
kl. 11.00 CRK
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Ingen
kl. 11.00 CRK
Ingen
kl. 9.30 ANSA
kl. 11.00 ANSA
kl. 9.30 CRK

FEBRUAR		

SEDEN

ÅSUM

Søndag 6. sidste s.e.h.3 k.
Søndag 13. Septuagesima
Søndag 20. Seksagesima
Søndag 27. Fastelavn

kl. 9.30 IBA
kl. 11.00 CRK
kl. 11.00 ANSA
kl. 11.00 ANSA

Ingen
kl. 9.30 CRK
kl. 9.30 ANSA
kl. 14.00 ANSA

MARTS		

SEDEN

ÅSUM

Søndag 6. 1.s. i fasten
Søndag 13. 2.s. i fasten
Søndag 20. 3.s.e. fasten
Søndag 27. 4.s.e. fasten

Ingen
kl. 9.30 CRK
kl. 11.00 ANSA
kl. 11.00 ANSA

kl. 9.30 IBA
kl. 11.00 CRK
Ingen
kl. 9.30 ANSA

IBA
Ina Balle Aagaard
CRK Charlotte Rørdam Kristensen
ANSA Anders Skaanning Andersen
På gudstjenesteplanen for Åsum Kirke er der afsat lidt flere fromesser 
kl. 9.30 i første kvartal af 2022. Seden Kirke har tilsvarende flere højmesser kl. 11.00 i den periode. Det skyldes et stort dåbsefterslæb fra nedlukningen og tilsvarende mange nye dåbshenvendelser i Seden Sogn, som
vi prøver på at imødekomme på denne måde. Vi håber på jeres forståelse.
Hilsen Charlotte
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Julekoncert med gospelkoret Emmaus
Søndag den 19. december kl. 16.00
Det er med stor glæde, at vi igen kan byde til julekoncert i Åsum Kirke.
I år får vi besøg af gospelkoret Emmaus, som lover os en koncert fyldt
med glæde og engagement.
Emmaus er et gospelkor, som består af en række nøje udvalgte sangere, der udstråler energi og synger med et udtryk, som er i særklasse.
Emmaus er et respekteret live gospelkor med et genremæssigt bredt repertoire, der både favner traditionel og nyere gospelmusik. Koret møder
stor anerkendelse og ros for deres mange koncerter i kirker rundt om i
Danmark.
Koret ledes af Mette Risager.
Og så lover de os, at vi får mulighed for at synge med.
Åsum Menighedsråd
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Helligtrekonger- og nytårsgudstjeneste
Søndag den 2. januar 2022 kl. 11.00 i Åsum Kirke
Først gudstjeneste skal der til,
så en lil` nytårsskål vi vil.
Måske smage en bid kage
- snakke om de lyse dage.
Velkommen til en god start på det nye år.
Åsum Menighedsråd
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Tirsdagscafé
Tirsdag den 1. februar 2022 kl. 14.00 i Åsum Kirke og Rytterskolen
Tag med Mette Kvist Jørgensen på en rejse til taquile-indianerne i Andesbjergene i Peru. De bor på en ø midt i Titicacasøen. Indianerne nedstammer direkte fra inka-indianerne.
Vi fortsætter til bjergindianerne i Guatemala. Indianerne er efterkommere af mayafolket.
Vi tager ind og bor hos indianerne og oplever familielivet indefra.
Mette har gennem mere end 40 år rejst og opholdt sig blandt Mellemog Sydamerikas indianere. Det er der kommet mange billeder ud af, som
Mette vil dele med os.
Mette har været højskolelærer – nu pensionist, hvor tiden bruges på at
rejse rundt og holde foredrag om sine rejser.
Vi mødes i kirken til foredrag.
Kaffen serveres efterfølgende i Rytterskolen.
Åsum Menighedsråd
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Fastelavn
Søndag den 27. februar 2022 kl. 14.00 i Åsum Kirke og Rytterskolen
Åsum Sogns Beboerforening & Åsum Menighedsråd indbyder til fastelavnsfest.
Programmet for dagen er følgende:
Kl. 14.00: Fastelavnsgudstjeneste i Åsum Kirke
(Vi går efterfølgende sammen til Rytterskolen)
Kl. 14.30:

Tøndeslagning ved Rytterskolen i haven
Kåring af kattekonge og -dronning

Kl. 15.30:

Fælles hygge med fastelavnsboller og kaffe i Rytterskolen
(Voksne 20kr)
Slikposer til børn (Gratis)

Kl. 17:00

Tak for i dag

Vi glæder os meget til at se alle de udklædte børn, samt deres forældre.
Mvh
Åsum Sogns Beboerforening & Åsum Menighedsråd
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Tirsdagscafé
Tirsdag den 1. marts 2022 kl. 14.00 i Rytterskolen
Vi har fået en ny højskolesangbog. Der er kommet mange nye dejlige
sange/ salmer med i den nye udgave.
Men hvor mange af os kender de nye sange/salmer?
Det er der nu gode chancer for at gøre noget ved.
I vores tirsdagscafé vil Hans Brehm spille for og guide os gennem et passende antal nye sange/salmer. Der bliver rig mulighed for at få stemmerne rørt.
Der serveres kaffe og kage.   
Velkommen til alle.
Åsum Menighedsråd
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Sogneaften
Torsdag den 13. januar 2022 kl. 19.00 i Åsum Kirke

Et Power Point Foredrag af Alex Hold
Hvad skete der? – Hvorfor skete det?
Den kolde krig – Kampagnen mod atomvåben
”Ungdomsoprøret” – Den sorte skole
Lærlingebevægelsen – Huset/Hunderupvej
Etablering/Den Rejsende Højskole/Tvind
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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

Korsløkke - Munkebjerg
Begravelse

Tlf.

66 10 85 00

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

Bedemand Yde
BullerupBegravelsesforretning.dk

Bullerup
Begravelsesforretning

Tlf. 66

10 85 90

Træffes efter aftale

Marcus Hjerrild
Exam. Bedemand
tidl. Socialpædagog
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Lene Yde
Exam. Bedemand
tidl. Sygeplejerske

John Yde
Exam. Bedemand
tidl. Politimand

Virksomheds/Flytning

17
17

Aktivitetskalender for Åsum Sogn
DECEMBER
d. 2. torsdag
16-18
d. 5.
søndag
11.00
d. 12.
søndag
11.00
d. 19.
søndag
9.30
			 16.00
d. 24.
fredag
14.30
d. 25.
lørdag
9.30
d. 26.
søndag
11.00
d. 31.
fredag		

Arkiv og Bogbytter åbent
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Julekoncert
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Ingen Gudstjeneste

JANUAR
d. 1.
lørdag		
d. 2.
søndag
11.00
d. 6.
torsdag
16 -18
d. 9.
søndag
11.00
d. 12.
onsdag
19.00
d. 13.
torsdag
19.00
d. 16.
søndag
9.30
			
12.00
d. 23.
søndag
11.00
d. 27.
torsdag
18.00
d. 30.
søndag
9.30

Ingen gudstjeneste
Nytårsgudstjeneste
Arkiv og Bogbytter åbent
Ingen gudstjeneste
Trafikmøde
Sogneaften
Gudstjeneste
Spis sammen
Gudstjeneste
Bylaugsmøde
Gudstjeneste
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FEBRUAR
d. 1. tirsdag
14.00
d. 3. torsdag
16 -18
d. 6. søndag
11.00
d. 13. søndag
9.30
d. 20. søndag
9.30
d. 23. onsdag
19.00
				
d. 27. søndag
14.00
			 14.30

Tirsdagscafé
Arkiv og Bogbytter åbent
Ingen gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Generalforsamling,
Aasum Gamle Smedje
Gudstjeneste
Tøndeslagning

MARTS
d. 1. tirsdag
14.00
d. 4. torsdag
16 -18
d. 6. søndag
9.30
d. 13. søndag
10.00
				
d. 13. søndag
11.00
d. 20. søndag		

Tirsdagscafé
Arkiv og Bogbytter åbent
Gudstjeneste
Generalforsamling i
Aasum Idrætsforening
Gudstjeneste
Ingen gudstjeneste

Alle arrangementer er omtalt andetsteds i bladet
Om idrætsforeningen: se side 28 - 29
Arkiv og Bogbytter har åbent hver onsdag 10-12.
Se i øvrigt på hjemmesiden www.aasumby.dk
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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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Indkaldelse til generalforsamling
Aasum Bylaug
afholder ordinær generalforsamling
torsdag den 27. januar 2022 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 20. januar 2022
til oldermanden Mogens Burmølle tlf. 21366589,
e-mail: burmoellem@gmail.com
Beløbet for spisningen bedes indsat på Bylaugets konto nr. 3594034341
i Danske Bank reg.nr. 1551 med din adresse som tekst samtidig med
tilmeldingen.
Bestyrelsen

Vinder af konkurrencen på Arkivernes Dag
Vinder af konkurrencen blev Grethe Nielsen, og de rigtige svar var:
Værksted - Bosch/skrue-boremaskine, køkken - pizzaskærer, stue- trykknaptelefon, kontor- lommeregner og skolestue - Sigma matematikbog.
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Generalforsamling
i Foreningen Aasum Gamle Smedje
Kunst, kunsthåndværk og kulturhåndværk
Onsdag den 23. februar 2022 kl. 19.00 i Rytterskolen
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være formanden i hænde 7 dage før generalforsamlingen.
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Besøgstjenesten er godt i gang
Besøgstjenesten ud fra Seden Kirke er nu godt i gang, hvor vi har fået
etableret et samarbejde med Plejecenter Hvenekilden. Her er vi blevet
budt velkommen ind i et samarbejde, hvor vi tilbyder besøg hos beboerne på centret.
Vi har nu faste aftaler med forskellige beboere, der gerne vil åbne deres
hjem for besøg af os. Har du lyst til at være en del af dette samarbejde
og blive besøgsven? Du er velkommen til at rette henvendelse til:
Karin Holst Nielsen Tlf. 23 96 10 54 E-mail: karin@livscirklen.dk
Stinna Kristiansen Tlf. 53 61 21 05 E-mail: stinna90@gmail.com

Spis sammen – for seniorer i Åsum
Åsum Menighedsråd og initiativgruppen har her i efteråret afholdt to
’Spis sammen’-arrangementer med stor succes og afslutter med den
sidste den 5. december.
Vores næste arrangement er søndag den 16. januar 2022
kl. 12.00 – 16.00.
Hvis du/I er interesseret, kan du/I kontakte Bente B. Knudsen på
mobil: 22 56 44 51 Mail: bentebknudsen@gmail.com og få tilsendt en
nærmere invitation.
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Løjer i Åsum
I sidste nummer bragte vi en artikel om det tidligere rytterhus på Hjulmandsstræde nr. 1. I den forbindelse var der et par ”sidehistorier”, som
ikke kom med, da de ikke havde umiddelbar relevans for husets historie.
Men nu kommer de her.
Som det blev fortalt, boede en vis Marius, også kaldt Is-Marius, i huset
frem til midten af 1960´erne. Marius havde det med at kunne være
lidt sur og hidsig, og det gjorde, at andre ikke kunne lade være med ind
imellem at drille ham. Det gjaldt f.eks. karlene på Åsumgård. Hjulmandsstræde fortsatte på det tidspunkt tværs over Åsumgårds Allé og tæt forbi
rytterhuset ud til Åsum Bygade. Når karlene kørte forbi huset med deres
køretøjer, kørte de med vilje hurtigt og så tæt på huset, at de skrabede
mod kanten af stråtaget, hvilket fik Marius til at blive rasende og skælde
ud. Karlene fik sig et godt grin og gentog seancen næste gang, de skulle
forbi.
Marius havde et ishus for enden af sin ejendom, heraf navnet Is-Marius.
Byens større børn og unge gik jævnligt derhen og handlede, og deres
forhold til Marius var for det meste fint. Men hvis Marius var lidt sur, kunne de også finde på at drille ham.
Det foregik ved, at de samledes i en større flok i nærheden af ishuset,
men uden at Marius kunne se dem. Herefter gik en af dem hen til ishuset og ringede på klokken, og Marius kom ud fra sit hus for at ekspedere.
Der blev købt for et lille beløb, og Marius gik ind igen. Netop som han var
kommet ind, gik den næste frem og ringede på klokken. Marius kom ud,
og der blev købt for et mindre beløb, og Marius gik ind igen. Og sådan
fortsatte det, alt imens der sikkert blev fnist godt og grundigt i de nærliggende buskadser.
kt
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Trafikken i Åsum
På det nyligt afholdte vælgermøde i Åsum kan man vel sige, at der var en
vis forståelse og lydhørhed fra de 4 kandidater ang. trafikproblemerne i
Åsum.
Om det så munder ud i, at de faktisk bidrager til at få lidt skred i tingene,
må den nærmeste tid vise.
Fra trafikudvalgets side forsøger vi i hvert fald at holde dem op på det,
de faktisk sagde, samtidig med at vi fortsætter dialogen og presset på
forvaltningen i kommunen for at få lavet flere tiltag, der begrænser hastighed og trafikmængde gennem Åsum.
Hvis du observerer uheld eller lignende i Åsum, kan du indberette det til
Poul Poulsen (Hogppoulsen@gmail.com), som vil indrapportere til Odense Kommune.
kt

Nyt fra Aasum Gamle Smedje
Aasum Gamle Smedje har i efteråret
modtaget en donation på 25.000 kr
fra Østifterne. Donationen skal blandt
andet bruges til, at foreningen får en
selvstændig hjemmeside, og at smedjen kan komme i gang med at blive
indrettet med værksteder og udstillinger.
Frivilliggruppen holder vinterpause efter en sommer og et efterår
med forskellige indsatser: Smedjen
er blevet kalket både inde og ude;
vinduerne i beslagsmedjen er renset
og malet på indersiden, så de er klar
til at blive isoleret med forsatsvinduer;
vandpumpen forventes at være klar til
foråret. Endvidere er det planen at prøve at svejse det revnede ’kar’
ved essen, så essen kan komme til at fungere.
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Dialog med Odense Kommune
Onsdag den 12. januar 2022 kl 19.00 på Rytterskolen
Henrik Talbro og Jacob Harberg fra Odense Kommune
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 Allé.
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Aasum Idrætsforening
Fodbold senior serie 3 og serie 4
Fodboldturneringen er nu færdigspillet for begge hold. Efter corona
nedlukningen i foråret blev efteråret heldigvis afviklet uden restriktioner.
Begge hold har klaret sig pænt og sluttede midt i deres rækker. Vi takker
træner Parwez for god træning og for sammenhold i klubben og Michael
Fich for god hjælp til både træning og kampe. I vinterperioden er der i år
igen indendørsfodbold i hallen på Mulernes Legatskole hver fredag kl.
20.00-22.00.
Fodbold superveteraner
Superveteranerne har igen i år opnået en flot 1. plads i deres kreds og
blev kredsvindere, efter at holdet havde vundet 18 kampe i træk. Holdet gik derefter videre til kampen om Fynsmesterskabet, hvor første
kamp var imod Korup. Aasum vandt 1-0 og var derfor videre til finalen. I finalen mødte Aasum en rigtig god modstander, nemlig Skamby,
som vandt 3-0. Efter kampen imod Korup havde Aasum desværre
flere skadede spillere og var derfor ikke i stærkeste opstilling i Skamby. Det blev en god fodbolddag med efterfølgende spisning i Skamby.
Vi takker Hasse Frimodt for det gode samarbejde, som har ført til, at alle
superveteranerne er blevet en del af Aasum Idrætsforening og har et
rigtig godt sammenhold.
Gymnastik og Yoga
På grund af ændrede tilskudsregler har vi set os nødsaget til at flytte fra
Havnens Gourmet til gymnastiksalen på Ejerslykkeskolen på Rødegårdsvej. Efter flytningen til skolen er der enkelte, der er holdt op, men alligevel har vi en pæn tilslutning til begge hold, som fortsat ledes af Kirsten
Illum Marcussen. Vi takker alle, der har taget flytningen til den nye sal
med godt humør.
Lancier
Efter aflysning af næsten to sæsoner med lancierdans og fællesspisning
er vi i gang igen, og vi er glade for, at alle igen er mødt op i klubhuset til
hyggeligt samvær.
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Børneafdelingen
Vi takker Trine for det store arbejde, hun gør for at samle børnene fra
Aasum og omegn i klubhuset. Det er et stort og vigtigt arbejde, som hun
har sat i gang, og som hun passer to gange om ugen. Desværre har vi
sagt farvel til Morten igen, fordi vi ikke kunne samle nok børn, der ønskede at træne fodbold. Den dag, der er flere børn, som er interesserede i
at spille fodbold i Aasum, er vi sikre på, at Morten igen vil hjælpe os. Der
skal lyde en tak til Morten for den hjælp, han har ydet.
Generalforsamling
Aasum Idrætsforening afholder ordinær generalforsamling søndag
den 13. marts 2022 kl. 10.00 i klubhuset, dagsorden iflg. lovene.                                                                                                                                          
Bestyrelsen
Aasum Idrætsforening takker alle sine medlemmer, trænere, ledere,
sponsorer og alle, der bakker op om foreningen. Uden jeres hjælp ingen
Aasum Idrætsforening.
Vi ønsker alle en glædelig jul samt et godt nytår.
Aasum Idrætsforening
Preben Schack - Formand

Stort fremmøde til andespil søndag d. 21 november
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Adresser
Aasum Idrætsforening
Ryttervejen 21
5240 Odense NØ

Oldboys afdeling:
Preben Schack
Telefon: 2011 7338

Formand:
Preben Schack
Telefon: 2011 7338

Hasse Frimodt
Telefon: 9192 2709
Ungdomsafdeling:
Trine Lykke
Telefon: 2016 7007

Senior afdeling:
Preben Schack
Telefon.2011 7338

Gymnastik og Yoga:
Henny Schack
Telefon: 2920 7623

Åsum Beboerforening – Generalforsamling
Onsdag den 30. marts 2022 kl. 19.30 afholdes generalforsamling
Sæt allerede nu X i kalenderen
Information følger
Mvh
Åsum Sogns Beboerforening
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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

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

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.

Beboerforeningens hjemmeside
www.aasumby.dk
Idrætsforeningen
Formand: Preben Schack
Ryttervejen 14, 5240 Od. NØ
Tlf. 2011 7338
Preben@prebenschack.dk

Sognepræst
Charlotte Rørdam Kristensen
tlf. 2916 6013
crk@km.dk
Træffes ikke mandag ellers efter
aftale.

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

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

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

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

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

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

