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Præstens ord

Jeg er så småt ved at være kommet på plads i huset og har fundet både 
bageren, supermarkedet, tanken og kan efterhånden ruten mellem Ikea 
og Seden i søvne. 

Jeg ser frem til også at komme ordentlig i gang med arbejdet. I skrivende 
stund venter min indsættelse i Åsum og Seden stadig forude, og jeg har 
kun lige fået internetforbindelse og computer på plads. Telefonen kom 
for et par dage siden, men jeg kan stadig ikke huske nummeret til den. 
Jeg har dog fået at vide, at det står på hjemmesiden et sted. 

Det er altid både spændende og forvirrende, når man skal starte op et 
nyt sted. Men denne her gang er det også lidt anderledes. Stort set alt, 
hvad jeg har kastet mig ud i tidligere, har haft en mere eller mindre fast-
sat slutdato fra begyndelsen. Men det er der ikke denne gang, og forhå-
bentlig ligger den meget langt ude i fremtiden. Efter godt 12 år med et 
arbejdsliv fordelt på tre kontinenter og endnu flere lande, ser jeg frem til 
nu at kunne slå rødder i det fynske og rent faktisk finde tiden til at pakke 
alle flyttekasserne ud. 

Jeg havde egentlig aldrig forestillet mig, at jeg skulle slå mig ned på Fyn, 
og det var en lidt spontan indskydelse, der gjorde, at jeg valgte at køre 
forbi og se på stedet, da stillingen blev slået op. Egentlig havde jeg mest 
kigget efter jobs i det nordjyske. Men efter at have set stedet og hilst på 
nogle af rådsmedlemmerne og de ansatte skulle der ikke meget over-
vejelse til, før jeg sendte en ansøgning afsted. 

Helle har været så sød at blive og gøre konfirmandholdene færdig. Hun 
har undervist dem hele vejen, så det er jo en kæmpe gave for mig, at hun 
kører holdene færdig, og jeg dermed kan få en blid opstart i det fynske. 
En opstart som indtil videre kun kan siges at have været overvældene 
positiv. Jeg har også haft lejlighed til at hilse på noget af menigheden 
henover påsken og i torsdagscafeen, og det har været rigtig hyggeligt. 

Når man har faret så meget rundt i verden, som jeg har, så er det svært 
ikke at blive lidt præget af det, så der er en overhængende risiko for, 
at min måde at være præst på vil synes en smule præget af forskellige 
andre kirker. I både Cairo og Hong Kong har jeg arbejdet tæt
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sammen med både anglikanere, katolikker og præster fra Svenska kyr-
kan og fra den norske kirke, og i mit arbejde i Kina har jeg vænnet mig til 
at måtte improvisere mig ud af selv de mest traditionsbundne ritualer. 
Det er en fantastisk bagage at have med men også noget, der uundgåe-
ligt præger ens arbejde. Dog er der ingen tvivl om, at Folkekirkens teolo-
giske rammer er der, jeg føler mig hjemme og trives bedst, også når jeg 
af og til skubber lidt til dem. 

Ved siden af det kirkelige arbejde har jeg en stor interesse for kunst og 
kultur, særligt det mere moderne. Jeg har brugt de fleste af mine somre 
de sidste 15-16 år på at arbejde frivilligt for Muskelsvindfonden på Grøn 
Koncert, Cirkus Summarum, Roskilde festivalen og en masse andre min-
dre arrangementer, og i det hele taget har frivilligt arbejde særligt inden-
for koncert og festivalverdenen været en stor del af mit liv, siden jeg var 
en stor dreng. 

Jeg glæder mig meget til at blive en del af sognene og det lokale liv og til 
at være med til at skabe et kirkeliv, der kan være til glæde for menighe-
derne i Seden og Åsum. 

Sognepræst kbf, Anders Skaanning Andersen
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Gudstjenester

JUNI  SEDEN ÅSUM

Søndag 16. Trinitatis søndag kl. 10.30 ANSA Ingen

Søndag 23. 1.s.e. trin. kl. 09.00 LMR  kl. 10.30 LMR 

Søndag 30. 2.s.e. trin. kl. 10.30 ANSA kl. 09.00 ANSA 
      
JULI

Søndag 7. 3.s.e. trin. kl. 09.00 LMR kl. 10.30 LMR  

Søndag 14.     3.s.e. trin. kl. 09.00 LMR  kl. 10.30 LMR  

Søndag 21.  5.s.e. trin. Ingen  kl. 10.30 ANSA

Søndag 28. 6.s.e. trin. kl. 10.30 ANSA Ingen 

AUGUST

Søndag 4.  7.s.e. trin. Ingen  kl. 10.30 ANSA

Søndag 11.  8.s.e. trin. kl. 10.30 LMR kl. 09.00 LMR 

Søndag 18.  9.s.e. trin. kl. 10.30 IBA Ingen  

Søndag 25.  10.s.e. trin. kl. 10.30 LMR kl. 09.00 LMR

SEPTEMBER

Søndag 1. 11.s.e. trin. kl.  9.30 ANSA kl. 11.00 ANSA

Søndag 8. 12.s.e. trin.  kl. 11.00 LMR & ANSA Ingen  
  Friluftsgudstjeneste 

Søndag 15. 13.s.e. trin. kl. 11.00LMR kl . 9.30 LMR

MARTS
LMR: Lise Marie Ranum  IBA: Ina Balle Aagaard  ANSA: Anders Skaanning Andersen
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Siden sidst i Åsum

Døbte
24. februar 2019 Åsum Sofie Reinhold Handwerk
 7. april 2019 Åsum Malthe Berthelsen

Viede
Ingen

Døde, begravede, bisatte
14. marts  2019  Åsum Isa Anitta Henriksen
 1. april 2019 Åsum Hans Laurits Pedersen

Seden og Åsum sogne   

Konfirmationsdatoer

For de næste 4 år er datoerne som følger

2020
A-klassen St. Bededag  den   8. maj kl. 10.00
B-klassen Søndag          den 10. maj kl. 10.00
C-klassen Søndag          den 17. maj kl. 10.00 

2021
A-klassen St. Bededag den 30. april kl. 10.00
B-klassen Søndag        den   2. maj    kl. 10.00

2022
A-klassen St. Bededag den 13. maj kl. 10.00
B-klassen Søndag         den 15. maj kl. 10.00
C-klassen Søndag         den.  8. maj kl. 10.00
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2023
A-klassen St. Bededag  den  5. maj   kl. 10.00
B-klassen  Søndag        den  7. maj    kl. 10.00
C-klassen  Søndag        den 14. maj   kl. 10.00       

Klasserne er alle på Seden Skole. Udensognsbørn, som går i disse klas-
ser, er velkomne både til undervisning og til konfirmation i en af vore to 
kirker. Børn fra Seden og Åsum, som går på andre skoler inde i byen, er 
velkomne til at blive konfirmeret i deres hjemkirke.
Fra 2019 kan tilmelding til konfirmation ske digitalt, men afstemning om, 
hvilken af vore kirker konfirmationen skal være i, afgøres ved afstemning 
på introaftenen, som holdes i august måned i Seden præstegård.
Mulige konfirmander fra sognenes øvrige skoler og ungdomsinstitutio-
ner bedes tilmeldt hos kirkekontoret.
Hvis den tildelte dato er ubekvem på grund af anden konfirmation i 
familien, kan enkelte omflytninger arrangeres, men kun efter aftale med 
sognepræsten.

Undervisning
Efter sommerferien vil der blive givet besked til de enkelte klasser på 
Seden Skole, og der vil blive indkaldt til introaftener for de kommende 
konfirmander og deres forældre.
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Nyt fra Menighedsrådet

Processen omkring ansættelse af ny 
præst til både Seden og Åsum 
sogne er afsluttet.Vi kan byde 
velkommen til præst Anders Skaanning 
Andersen, der blev indsat i Seden og 
Åsum Kirker den 5. maj 2019 af provst 
Paw Kingo Andersen. Ved indsættelsen 
bød Hannah Berg velkommen til Åsum 
med en buket blomster fra 
Sognebørnene i Åsum. Efterfølgende 
blev der afholdt reception i Rytterskolen, 
hvor der blev serveret kaffe og kage. Vi 
glæder os til samarbejdet og håber, 
I alle vil tage godt imod 
Anders Skaanning Andersen. 

Anders er flyttet ind i den total gennerenove-
rede præstegård i Seden, som stammer fra 
1915.

Vi kan samtidig byde Lise Marie Ranum 
velkommen tilbage efter endt orlov. 

Det betyder samtidig, at vi siger farvel til vikar 
Helle Frimann Hansen. Der skal lyde en stor 
tak for det flotte stykke arbejde Helle har ud-
ført de seneste 9 måneder for Åsum kirke.

Vi har længe arbejdet på indvendig kalkning 
af kirken. Det bliver vi ved med, da der er 
kommet nye forhindringer i vejen. Kirken for-
ventes derfor først at blive kalket i 2020. Den, 
der venter længe, venter på noget godt. 

God sommer til jer alle. 

Åsum menighedsråd - Formand Inge Burmølle

8



9



Helle Frimann Hansen

Tak for lån af Seden-Åsum!  

Nu afleverer jeg trygt de to sogne 
tilbage til Lise og jeres nye præst 
Anders. 
Det har været lærerigt og interes-
sant at være på besøg i de 8 og en 
halv måned, det blev til. 
Seden som det travle forstads-
sogn, klods op af Vollsmose men 
med fjord og enge og køer på 
græs og Åsum som det lille bitte 
bedårende landsogn, og som man 
kan spadsere lige lukt igennem på 
5 minutter. 
Jeg ved endnu ikke på nuværen-
de tidspunkt, hvad fremtiden vil 
bringe for mit eget vedkommende. 
Vi får se! Men jeg ønsker jer alle 
sammen det bedste! 
En særlig tak til Ellen, jeres kordegn, uden hvis overblik det aldrig var gået 
ligesom en særlig tak til de to menighedsråd, der har sørget for at ansæt-
te det dejligste og mest kompetente og samarbejdsvillige personale! 
Så er det jo ingen sag at være vikar.

Med ønsket om alt godt fremover!
Helle Frimann Hansen      
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Tirsdagscafe

Tirsdag den 3. september 2019 kl. 14.00 i Rytterskolen. 

Vi starter den nye sæson op med en sangeftermiddag, hvor organist 
Hans Brehm og kirkesanger Hans Henriksen har fremfundet nogle 
dejlige sensommerviser.

Der bliver serveret kaffe og kage, medens vi får tid til en god snak. 
 
Alle er meget velkomne. Bemærk tidspunktet. 

11



15. JUNI 2019 KL. 15
INDVIELSE AF ÅSUMS NYE
PETANQUEBANE
Nyanlagt Petanquebane
Åsum beboerforening og Åsum Idrætsforening har sammen fået 
anlagt en petanquebane, hvor der udover beboerforeningens årlige 
petanqueturnering vil blive afholdt månedlige spilleaftner 
kombineret med fællesspisning. I den anledning ønsker vi at 
indbyde til en indvielse, hvor de første kugler kan blive kastet til
start for både arrangementer og åbent spil på vores skønne bane.

Herudover er vi vært for en gang grillede pølser, drikkevarer kan 
købes på stedet. Vi glæder os til at se jer.          Petanqueudvalget

Nyåbnet 
petanquebane for 

alle i Åsum

Her kan alle 
deltage

Kom frisk og lad 
os lave en 

petanqueklub

Jo flere, jo bedre

Vi har banen så 
kom og vær med

ÅSUM 
IDRÆTSFORENING

Ryttervejen 21
5240 Odense Nø

Kontakt:
Trine 2016 7007
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Skt. Hans aften 

Søndag d. 23.06.19 Åsum Sogns Beboerforening indbyder igen i år 
til vores traditionsrige Sankthansaften.

Programmet for aftenen er følgende:

Kl. 18.30:  Fællesspisning i Ryttersko-
lens have. 

  Medbring kød eller andet til 
grillen samt bestik og grill-
redskaber.

  Igen i år er der dejlig salat-
bar og flutes.

 Der er salg af øl/vand/vin.

Kl. 20.45:   Båltale v. Lis Barnkob, 
 Ryttervejen
  Bålet med den flotte heks 

tændes i år ved Hans Jørgen 
(ved kanopladsen). 

 Heksemager i år er Sohela.
  Vi synger midsommervisen 

og hører årets båltale.
 
Efter bålet er der kaffe og småkager til ALLE i Rytterskolens have.
 
Pris for spisning: Voksne: 30,-kr. og Børn 10,-kr.

Alle er Velkomne - og venner og familie. 

Praktiske hjælpere – Sankthansaften
Beboerforeningen søger igen i år hjælpere til følgende opgaver:
 - opsætning af telte m.m. lørdag kl.16.00,
 - forberedelse af salatbar søndag kl. 14.00,
 - nedtagning af telte mandag.
 
Skriv eller ring til; Bente Knudsen 
bentebknudsen@gmail.com 
Tlf. 22 56 44 51
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Åsum Open 2019

Så er det tid til årets petanqueturnering!

Deltag i en hyggelig dag med spil, grin og spisning, samt mulighed for at 
lære din nabo bedre at kende.

Åsums helt egen petanqueturneringen ”Aasum Open” løber af stablen 
Lørdag d. 17.08.19 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 på den nye flotte petanquebane på Åsum Idrætsfor-
enings anlæg

Ses vi?

Åsum Sogns Beboerforening
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Spis sammen Åsum

Vi sender hermed en 
prøveballon til vejrs over Åsum!!!!!

Du/I inviteres til: Spis sammen Åsum

Voksne + 50 år.
søndag d. 25. august kl. 12. Væverstræde 5. 
Vi sørger for lidt godt fra grillen + salatbar.

Pris 90 kr. for deltagelse. 

Medbring selv bestik, tallerken, glas og det I vil drikke. 

Ved interesse kan vi sammen lave en spis sammen klub i Åsum. 

Tilmelding og betaling kontant senest 10 august til nedenstående.
ved evt spørgsmål ring :  61517620 eller 66106519

Bedste hilsner Bente Ryttervejen 4, Grethe Væverstræde 5, 
Bente Ryttervejen 5.
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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	

	

BullerupBegravelsesforretning.dk

66 10 85 90

Vinthers Eftf.
Østerbæksvej 72 · 5230 Odense M
Mølleløkken 55 · 5300 Kerteminde

Fjordvej 83 · 5330 Munkebo 

Bedemanden nær dig

Lene Yde
Sygeplejerske og
Exam. Bedemand

John Yde
Exam. Bedemand 
- tidl. Politimand

• Alle bilmærkers værksted
• Personlig service i øjenhøjde

johansen biler A/s odense
henovej 8-10 • 5270 odense n • telefon 66 18 95 92 • johansen-biler.dk • ps@johansen-biler.dk

Ring til Michael
Mobil: 40 52 34 68

Ring til Palle
Mobil: 22 79 43 74

Her har DU mulighed 
for at indrykke en 

annonce i næste blad
kontakt 

Poul Poulsen, tlf. 2174 6064, 
hogppoulsen@gmail.com
Alex Hold, tlf. 2222 2282

AlexHold@live.dk
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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
JUNI                  
d. 2.søndag  11.00 Gudstjeneste    
    Med ekstra musik
d. 6.  torsdag  16-18 Arkiv og Bogbytter åbent
d.  9. søndag  11.00 Gudstjeneste 
d. 10. mandag  Ingen gudstjeneste
d.  15. lørdag  15.00 Ny petanquebane indvies
d.  16. søndag    Ingen gudstjeneste
d.  23. søndag  10.30 Gudstjeneste   
   18.30 Skt. Hans fest   
   20.45  Skt. Hans bål
d. 30. søndag                       9.00              Gudstjeneste          
JULI      

d. 7.  søndag  10.30 Gudstjeneste
d.  14. søndag  9.00 Gudstjeneste
d.  21. søndag  10.30 Gudstjeneste
d.  28. søndag   Ingen gudstjeneste   

AUGUST        

d.  1. torsdag  16-18 Arkiv og Bogbytter åbent
d.  4. søndag  10.30 Gudstjeneste
d.  11. søndag  9.00 Gudstjeneste
d.  17. lørdag  13.00 Aasum Open – Petanque
d.  18. søndag   Ingen gudstjeneste
d.  25. søndag  9.00 GudstjenesteMARTS
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SEPTEMBER                 
d.  1. søndag  11.00  Gudstjeneste
d.  3. tirsdag  14.00  Tirsdagscafé
d.  5. torsdag  16-18  Arkiv og Bogbytter åbent
d.  8. søndag    Ingen gudstjeneste
d.  15. søndag  9.30  Gudstjeneste  

Alle arrangementer er omtalt andetsteds i bladet
Om idrætsforeningen: se side 32-33
Arkiv og Bogbytter har åbent hver onsdag 10-12, 
men lukket i juli måned.
Se i øvrigt på hjemmesiden www.aasumby.dk

Folkelig romantik i Aasum 1   

Hvor mange vikinger boede der i Aasum omkring år 1900? 
Næppe mange. Alligevel kan man på to huse på Ryttervejen se stærke 
spor af vikingetradition – sådan som den blev opfattet i 1800-tallet. 
På Ryttervejen 17 (Grusdal) findes en flot drageudsmykning på hver 
gavl, og foran huset er der en stensætning, der leder tanken hen på 
skibssætning. 
På kvistgavlen på Ryttervejen 6 er der også noget, der ligner stavnen på 
et vikingeskib.

19



 

Vi gi’r lokal energi tilbage til området
Følg os på 
facebook

Tårupstrandvej 15 · 5300 Kerteminde · nef@nef.dk · nef.dk · 63 32 11 00
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Ryttervejen 19 Åsum 
5240 Odense NØ  
Tlf.: 6614 4006 

 

www.havnensgourmet.dk 
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www.havnensgourmet.dk 

	  

Din  lokale 
Malermester  
Carsten Larsen 
Snedkerstræde 5 
Åsum 
22616222 
’’Er det Larsen der 
maler, får du ingen 
kvaler’’. 
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Aasum Sogns      
Beboerforening     
     
 

Referat af generalforsamling i Aasum Sogns Beboerforening
Onsdag den 13. marts 2019

1.  Valg af dirigent.
Trine Lykke Hansen blev foreslået og valgt som dirigent. Dirigenten kon-
staterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var sket rettidigt, og 
generalforsamlingen var derfor lovlig og beslutningsdygtig.

2.  Bestyrelsens beretning.
Alex Hold aflagde beretning for beboerforeningens aktiviteter i det for-
løbne år. Trine takkede Alex for hans del af beretningen og satte denne 
til debat.

Der var imidlertid ingen bemærkninger til Alex’ del af beretningen.

Herefter fortsatte Poul Poulsen med at aflægge beretning for området 
Lokalhistorisk Arkiv og Bogbytteren.

Trine takkede ligeledes Poul for hans del af beretningen og satte denne 
til debat. Der var heller ikke til denne del af beretningen nogen 
spørgsmål.

Den samlede beretning blev herefter godkendt.

3.  Revideret regnskab for 2018.
Poul Poulsen forelagde regnskaberne for:

Regnskab 2018 for Aasum Sogns Beboerforening viste et underskud på 
kr. 5.213,68 og en formue pr. 31.12.2018 på kr. 45.346,42. Poul oplyste 
desuden, at de kr. 5.100 af kassebeholdningen, som var modtaget af Nef, 
var båndlagt til Smedens Plads.

Der var ingen spørgsmål til regnskabet, hvorefter det blev godkendt.
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Regnskab 2018 for Aasum Lokalhistoriske Arkiv viste et overskud på kr. 
2.786,25 og en formue pr. 31.12.2018 på kr. 13.806,36

Der var ingen spørgsmål til regnskabet, hvorefter det blev godkendt.

Regnskab 2018 for Aasum Sogneblad viste et overskud på kr. 5.248,52 
og en formue pr. 31.12.2018 på kr. 27.517,97

Der var ingen spørgsmål til regnskabet, hvorefter det blev godkendt.

4.  Fastsættelse af kontingent.
Poul Poulsen oplyste, at bestyrelsen foreslog et uændret kontingent-
niveau begrundet i foreningens nuværende økonomiske situation.

Forslaget blev vedtaget.

Poul kunne også oplyse, at lejepriserne på telte, borde stole m.v. havde 
vist sig at fungere fornuftigt, hvorfor disse lejepriser også ville blive fast-
holdt.

5.  Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmer og bestyrelse, hvorfor 
man gik over til næste punkt på dagsordenen. 

6.  Valg af bestyrelse og revisorer.
3 bestyrelsesmedlemmer var på valg:
 Poul Poulsen var villig til at modtage genvalg
 Claus Bøge Huulvej var også villig til at modtage genvalg.                    
 Nicolai Jacobsen var villig til at modtage genvalg, hvis der ikke  
 var andre, der var villig til at opstille til bestyrelsen.   
 Det var der ikke, hvorefter Poul, Claus og Nicolai blev 
 genvalgt.

2 suppleanter til bestyrelsen var på valg:  
 Bente Knudsen var villig til at modtage genvalg. 
 Viggo Føns ønskede ikke at modtage genvalg.
 Bente blev genvalgt og Dyveke Skov Larsen blev nyvalgt. 

2 revisorer var på valg:
 Trine Lykke Hansen var villig til at modtage genvalg.  
 Ken Lyndrup var villig til at modtage genvalg.     
 Begge blev genvalgt. 
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2 revisorsuppleanter var på valg:
 Inge Høj Nielsen, som ikke var tilstede, 
 havde ytret sig villig til genvalg.
 Grethe Nielsen var villig til at modtage genvalg.         
Begge blev genvalgt.

7.  Eventuelt.
Kai Teilmann oplyste, at Monica Brix, som de seneste 2 år har været 
grafiker på Åsum Sogneblad, nu var stoppet, og at redaktionsudvalget 
derfor nu efterlyste en person, som kunne overtage Monicas arbejde 
med opsætning af bladet.

Der udspandt sig en drøftelse om, hvem der evt. kunne tænkes både at 
kunne og ville påtage sig dette arbejde, men drøftelsen endte uden en 
konkret personløsning, men mange eventuelle muligheder. Kai og Trine 
som udgør redaktionsudvalget sammen med Ulrik Lehrmann ville lige se 
tiden an, men var fortrøstningsfulde ved at de nok skulle finde en løs-
ning, måske ikke tids nok til at det kunne komme til udtryk i forbindelse 
med førstkommende bladopsætning, men snarest herefter. 

Trine Lykke Hansen tog derefter ordet og takkede først for, at Aasums 
børn kan anvende Idrætsforeningens klubhus samt boldbaner herunder 
multibanen hver onsdag eftermiddag til hygge og samvær, men efter-
hånden anvender de større børn nu også faciliteterne på andre tids-
punkter. 

Trine ville meget gerne på egen men også Idrætsforeningens vegne læg-
ge op til, at alle Idrætsforeningens faciliteter blev anvendt meget mere 
og også af andre end børnene, og lagde derfor op til, at Aasums voksne 
kunne komme og bruge klubhuset om formiddagen/eftermiddagen til 
hygge, spil, kaffedrikning m.v., samt selvfølgelig også anvende 
udefaciliteterne.

Trine oplyste også, at Idrætsforeningen havde tanker om at etablere en 
petanquebane med de rette mål og med den rette opbygning. Preben 
Schack tilføjede, at en sådan bane kun blev etableret, hvis der var tilslut-
ning til, at den blev etableret i forbindelse med idrætsparken, og at der 
som i så mange andre situationer først skal ansøges om tilladelse til det 
ved kommunen. Det blev aftalt, at forholdet nu skal undersøges nær-
mere ved kommunen, herudover skal der findes en afklaring omkring 
finansieringen, hvorefter der vil blive meldt ud på Aasum mailen. Det 
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blev også aftalt, at nedlæggelsen af den eksisterende petanquebane hos 
Dyveke og Per skal tænkes ind i denne sammenhæng.

Der blev fra Trines side lagt op til, at der blev etableret små grupper 
f.eks. omkring petanquespil, brætspil og rundbold, og efterlyste i den 
 anledning personer, som kunne tænke sig at være med i et sådant arbej-
de, som Trine også selv ville deltage i. Enkelte fik efterfølgende en snak 
med Trine om deres deltagelse i et sådant arbejde.

Preben Schack sluttede med at opfordre alle til at anvende klubhuset 
og idrætsanlægget mest muligt, hvilket kunne være afgørende for, at vi 
i Aasum også fremover kan være sikre på selv at kunne bibeholde disse 
faciliteter.

Nicolai Jacobsen gav udtryk for sin undren over at Facebook gruppen, 
som har stået for ”Os i Aasum” tilsyneladende er stoppet, eller nu kører 
på meget lavt blus. Ken og andre kunne oplyse, at Jakob, som har stået 
for ordningen, er flyttet fra byen, og derfor meget naturligt ikke mere lag-
de så meget arbejde i ordningen. Det kunne ligeledes oplyses, at Jakob 
stadig stod som administrator for ordningen. I henhold til denne situa-
tion blev det aftalt, at Bente Knudsen tager over efter Jakob, og at Jakob 
derfor nu skal kontaktes omkring sit nuværende administratorskab, som 
skal overføres til Bente.

Mogens Burmølle opfordrer den gruppe i bestyrelsen, som kender til 
nabohjælpsordningen, til i næste sogneblad at indsætte en orientering 
om ordningen, da der for nylig har været nogle indbrud i området.

Herefter takkede Trine de tilstedeværende, og sluttelig takkede Poul 
Trine, for at hun havde påtaget sig hvervet som dirigent, hvorefter Poul 
takkede Ken og Martin for deres indsats omkring Beboerforeningens 
hjemmeside. 

Ref.: Jess Wulff-Hansen/15.03.2019
Bestyrelsen har senere konstitueret sig således:
 Formand: Alex Hold        
 Næstformand: Claus Bøge Huulvej    
 Kasserer: Poul Poulsen     
 Presseansvarlig: Nicolai Jacobsen      
 Referent: Jess Wulff-Hansen.
Den samlede beretning kan ses på www.aasumby.dk 

25



Aasum Gamle Smedje

Hvad mener du?
Skal byen tage ansvaret for den gamle smedje?
Eller skal vi lade kommunen sælge den gamle smedje til den højstbyden-
de, endda med krav om at inddrage en del af Smedens Plads til den nye 
ejer! 
NEJ! Siger VI, den lille selvbestaltede gruppe!! 
Vi vil ikke tillade, at en 200-årig fredet kulturarv bliver overdraget til en 
privat ejers forgodtbefindende! 
Men konsekvensen af et NEJ er, at vi selv må påtage os ansvaret for byg-
ningen. Altså sige JA til et projekt, hvor vi får lov til overtage ansvaret for 
den gammel smedje, som er uden varme, køkken og toiletfaciliteter. 
Det kræver naturligvis grundige overvejelser, ikke mindst de økonomiske 
aspekter og vilkår. Det har vi diskuteret i gruppen, men vi er langt fra at 
have svaret på alle spørgsmålene…. Lige nu er status:

1.  Det ligger fast, at kommunen har tilbudt, at vi kan få overdraget 
bygningen, som en slags ejer/låne aftale. Betingelsen er, at vi laver 
en  demokratisk forening med det formål at varetage interessen og 
 påtage sig ansvaret og forpligtigelserne for bygningerne. Hvis forenin-
gen går i opløsning overtager kommunen bygningerne igen.

2.  Vi må undersøge, hvordan bygningerne kan istandsættes, så de kan 
bruges hele året. Det er en forudsætning for, at vi kan tjene penge til 
husleje, forbrug og vedligeholdelse. Her er kommunen, Realdania og 
fonde en mulighed!

3.  For at skabe liv og indtægter er tanken at skabe et åbent kunstner-
kollektiv (omkring 10 pers.) - gerne forskellige kunstarter. Vi kalder det 
åbent, fordi vi ønsker adgang for gæster. Og kunstnerne skal kunne 
sælge deres kunst fra værkstedet. 

4.  Vores planer om at etablere Smedens Plads som et interessant op-
holdssted for byen og opsætte en skulptur af Jens Galschiøt er stadig 
intakt.

5.  Vi har fastlagt et møde med Rådmand Jane Jegind i juni, hvor vi for-
venter at få kommunens holdning til bygningernes fremtid og hendes 
vilje til at støtte vores projekt. 

6.  Indkaldelse til stiftende generalforsamling og få vedtægter og love på 
plads.
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Kom til debatmøde 
& 

stiftende generalforsamling

Tirsdag den 25.juni kl. 19.00 i Rytterskolen

Vi har fået kunstner Jens Galschiøt til at komme og fortælle om den 
skulptur, han skal lave til Smedens Plads. Samtidig vil han komme med 
sit bud på ideen om at etablere et kunstnerkollektiv i Smedjen.

Herefter vil sidste nyt om konsekvenserne ved overtagelse af den gamle 
smedje blive fremlagt, så vi sammen kan tage en kvalificeret snak om 
Den Gamle Smedjes fremtid.

Vi håber mødet kan afsluttes med stiftelse og valg til en forening, der vil 
tage ansvaret og varetage driften af: 

Smedjen - Smedens Plads – Skulpturen

Med venlig hilsen

Mogens Burmølle – Poul Poulsen – Jess Wulff Hansen – Alex Hold
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Sæt allerede nu X i kalenderen

HUSK
Markedsdag med fællesspisning

 Den 28. september 2019 afholdes markedsdag 
med efterfølgende fællesspisning.

Information følger.
Åsum Sogns Beboerforening
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Hans Lohmann Andersen

Som bekendt er landsbysamfund i hele Danmark i disse år i problemer 
p.g.a. samfundsudviklingen, hvor mennesker flytter mod byerne, og de 
mange landbrug, der førhen prægede livet i landsbyerne, er forsvundet 
og erstattet af meget få, store bedrifter! Åsum har været heldig! Her er 
sket det, at selvom landbrug også er forsvundet, så er derudefra tilflyttet 
mennesker, som med liv og lyst har taget landsbykulturen til sig og delta-
ger – sammen med mennesker af den oprindelige, åsumske stamme – i 
alt det, der sker i Åsum! Jeg nævner ingen navne, for de står der allesam-
men i forbindelse med de forskellige arrangementer. Rammerne for det 
hele er Åsum Sogns Menighedsråd, Beboerforening, Bylaug, Idrætsfor-
ening, Lokalarkivet samt Åsum Sogneblad!
At Åsum, på mirakuløs vis, stadig er en GRØN oase, der ligger kun 5 km 
øst for den kommende storbys Odenses centrum, Flakhaven, skyldes, at 
aktive beboere til dato har stået vagt om herlighederne!!
At ÅSUM er noget helt særligt, opdager de gennemkørende trafikanter 
ved, at Åsum sikkert er den landsby med det største antal vejbump, der 
sender et stærkt signal til dem om, at igennem Åsum træner man altså 
hverken til LE MANS eller MONTE CARLO løbene!! I stedet er der en for-
nuftig opfordring: BRUG RING 3!!
Hermed en TAK TIL ILDSJÆLENE!!

  Hans Lohmann Andersen
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Trafikken i Åsum – seneste nyt  

Som vi berettede i sidste nr af Sognebladet, var 
vi i gang med at få igennem, at Væverstræde 
blev lukket for gennemkørsel, og at Gartner-
vænget fik en bedre Blind vej-skiltning. Det er 
nu sket. Vi har nu efterhånden fået en pæn 
del af det igennem, som vi satte os for, og som 
skulle gøre afviklingen af trafikken gennem 
Åsum mere tålelig. 
Der er dog fortsat et par knaster: Processen 
med forhøjelsen af det gamle bump på Staupu-
devej står lidt i stampe. 
Kort fortalt er det noget med, at i anlægsafde-
lingen er der ikke penge til det, og driftsafde-
lingen skal så gøre det (hvis de vil og synes, de vil prioritere det), og så 
bliver det hele igen lidt kommunalt. Endvidere henholder kommunen 
sig til, at en hastighedsmåling foretaget lige ved det første nye bump fra 
Nyborgvejssiden viser, at der generelt kun køres en anelse for stærkt, og 
at det ikke giver anledning til yderligere tiltag. 
Imod dette har vi fremført, at det ikke giver et retvisende billede af 
 hastigheden på resten af Staupudevej ned mod det nye 40km bump. 
Det forholder de sig ikke rigtig til. Der står den lige nu. 
En bedre afmærkning af rundkørslen (eller en anden løsning) er fortsat 
noget, vi har for øje.

I øvrigt: Flere beboere i Åsum har bragt i 
forslag, at der bliver venstresvingsforbud 
fra Staupudevej ud på Nyborgvej. 
Dette har vi bragt videre til kommunen.
Kommunens forsøg med via skiltning at 
lede mere trafik (hovedsageligt ad Åsum 
Bygade) ud på ringen har ikke haft nogen 
synderlig effekt iflg. målinger, der er foreta-
get.
Hastighedsmåling på Åsum Bygade viser, 
at her er hastigheden generelt nedsat til et 
tilfredsstillende niveau

30



(gennemsnitshastigheden er lige under 40 
km/t og 85 % af trafikanterne kører 45 km/t 
eller lavere)
På Snedkerstræde er elskabet til Karetma-
gerstræde 1 blevet påkørt med en del elska-
der i ejendommen til følge.Det var status i 
denne omgang.

På trafikudvalgets vegne 
Kai Teilmann

Til alle der kan lide et godt brætspil 

Vi er en lille gruppe, der er glad for brætspil af den mere avancerede 
slags, og vil gerne invitere andre med samme passion til at deltage.
Vi har fået mulighed for at oprette os som en afdeling i Aasum Idræts-
forening, hvor vi planlægger at mødes lørdag eftermiddag en gang om 
måneden.

Vi vil meget gerne høre, om der er andre interesserede.
Vi starter op en gang til september, nærmere info vil følge i næste blad.
Hvis der er nogle spørgsmål, kan Annette Bøge Hjuulvej kontaktes på 
telefon 22555858
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Aasum Idrætsforening

På Aasum Idrætsforenings generalforsamling kunne formanden oplyse, 
at foreningens medlemstal er vokset til 150 på grund af yoga-holdet og 
børneklubben om onsdagen med forældre og andres opbakning. 

Foreningen fik et nyt bestyrelsesmedlem fra Rågelund, Bjarne Boller, 
der spiller fodbold som Superveteran. Velkommen i bestyrelsen. I år har 
vi igen fået Sponsorstøtte fra Energi Fyn, denne gang 5.600 kr. Beløbet 
kommer fra dem, som er kunder i Energi Fyn og har ønsket at støtte 
Aasum Idrætsforening. Så tilmeld jer og bliv sponsor med 2 øre pr. kwh, 
I bruger, så betaler Energi Fyn Support El. Jeg har konstateret en stor 
fremgang på Aasum Sportsplads af børn og voksne både i klubhuset 
samt på Multibanen. Det er jeg stolt af.

Gymnastik afdelingen starter igen tirsdag d. 3. september kl. 17.00 ved 
Havnens Gourmet under ledelse af vores trofaste leder Jytte Storm.
Samme dato d. 3. september er der også opstart af Yoga fra kl. 18.30 til 
kl. 20.00 under ledelse af Hannah Maryah Epstein, som det har været de 
foregående år.

Flg. Kampe på sportspladsen inden sommerferien.

Serie 3 hold 1.
Fredag d. 31. maj kl. 18.45     Aasum  -  DSIO 1.
Lørdag d. 22. juni kl. 15.00     Aasum  -  Fraugde 1.
 
Serie 4 hold 2.
Torsdag d. 6. juni kl. 18.45     Aasum  -  Gislev.
Torsdag d. 20. juni kl. 18.45   Aasum  -  Lumby IF 88.

Super Veteraner.
Tirsdag d. 4. juni kl.19.00        Aasum  -  Munkebo.
Tirsdag d. 25. juni kl. 19.00    Aasum  -  Langtved.
 
Platinholdet 7 mands.
Mandag d. 3. juni kl. 19.00     Aasum  -  Marslev.
Mandag d. 24. juni kl. 19.00   Aasum  -  Vindinge.
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Vi har stadig brug for flere fodboldspillere, både børn, seniorer og ældre 
til klubben.
Meld jer, jeg skaffer en træner. Kontakt mig, jeg er altid til rådighed.
 
Vi har også gode nyheder angående Sponsorstøtte. 
Måltavlen har været sponsoreret af John, Army Jeans Lager – tak for støt-
ten igennem årene. 
Ny sponsor på måltavlen er GF FYN, 
GF Forsikring i Overgade – tak for det.
Til børneafdelingen har Per Schack været en god sponsor – tak for det.

Vi har været på besøg hos en af vores tidligere 
fodbolddrenge, ungdomstræner og seniorspil-
ler. Han har i dag, sammen med sin hustru, et 
stort kabelfirma med mange ansatte, og han 
glæder sin gamle klub med et stort årligt spon-
sorat, som vi er dybt taknemmelige for.
 
Henny og Preben har haft den store oplevelse at være i London og har 
set Christian Eriksen score sejrsmålet på Tottenhams ny stadion. En fan-
tastisk oplevelse og inspiration til Aasum Stadion.
 
Så stort et stadion skal vi nok ikke have i Aasum, men vi arbejder på at få 
opført en badmintonhal til glæde for Aasums borgere.
Vi er i dialog med Odense Kommune.
 
God sommer
Preben Schack - Formand
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Adresseliste for Åsum Sogn

Kirkekontoret:
Ellen Rasmussen
Mindelundsvej 110, 5240 Od. NØ
Tlf. 6610 9447
Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag 
kl. 9-13
ELR@km.dk

Graver: Signe Håkansson
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

Beboerforeningens hjemmeside
www.aasumby.dk

Idrætsforeningen
Formand: Preben Schack
Ryttervejen 14, 5240 Od. NØ
Tlf. 66102423, 20117338
Klubhuset tlf. 6610 5522
PrebenSchack@privat.dk

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

Sognepræst, kirkebogsfører,
vielses- og begravelsesmyndighed:
Anders Skaanning Andersen
Mindelundsvej 45, 5240 Odense NØ
tlf. 6610 9343 tlf. 30125562
ansa@km.dk
Træffes ikke mandag ellers efter 
aftale.

Sognepræst:
Lise Marie Ranum
tlf. 2916 6013
lmr@km.dk
Træffes ikke mandag ellers efter 
aftale
i sognehuset, Mindelundsvej 110
5240 Odense NØ

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

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

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

Fastelavn

Aktiviteter siden sidst

Sprogø
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 Jernbanemuseet

Kanosøsætning

Skrald
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