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Præstens ord
Hvad i alverden er det, vi gør forkert?
”Når du møder et menneske, der spørger til lykken og meningen med livet, så skal
du være på vagt”. Sådan belærte en klog dame mig engang. Dengang fattede jeg
ikke helt, hvad hun mente. I dag ved jeg, at de fleste af os er fløjtende ligeglade
med meningen med det hele og kun de færreste skænker lykken en tanke de dage,
hvor glæden og kærligheden og lykken smiler til os og får verden til at funkle. De
dage behøver ingenting at gå op; det er kun spændende og skønt, at livet er skørt
og skævt og uigennemskueligt! Men de dage derimod, hvor vi står og stirrer ned
i en tilværelse, der er granatchokramt af mødet med sygdom og sorg, eller bare
ligner daggammel havregrød og føles som et hamsterhjul, da melder spørgsmålene sig. Når letheden går ud, går forstanden og uroen ind. Og forstanden og uroen
kræver håndfaste svar og forklaringer. Livet og lykken bliver en avanceret ligning
med masser af ubekendte, der skal gennemskues og løses.
Og Gud skal vide, at de fleste af os dagligt gør os vældigt umage og løser løs på
bedste beskub. Vi arbejder med os selv. Hyrer en coach for at optimere vores energi
på jobbet. Går i parterapi for at forebygge eventuelle kriser i parforholdet. Skaffer
vores børn en tutor og en psykolog i håbet om at gøre dem tilstrækkeligt livs-robuste. Læser blogs om simple living. Detoxer vores indre, vores klædeskabe og vores
relationer. Får en personlig træner og en ernæringsekspert til at hjælpe os med at
trimme vores værkende kroppe. Og en hundehvisker til at lære vores firbenede at
lystre. Og så vælger vi at se lyst på vores tilværelse og tænke masser af ualmindeligt fremadrettede og positive tanker. Og vi gør det i bedste mening. Fordi vi altid
har lært, at vi er vores egen lykkes smed, og at vi skal skynde os at se at få smedet
mens jernet er varmt, hvis vi skal få overskud til verden og de andre.
Men det hjælper lige fedt. Vores hjerter banker stadig uroligt derudad.
Hvad i alverden er det, vi gør forkert?
Psykologiprofessor og forfatter Svend Brinkmann kredsede om problematikken i
et avisinterview forleden dag. Ifølge ham begynder vi det helt forkerte sted: ”Man
bliver ikke lykkelig af at sætte sig selv først. Lykken og følelsen af mening er ikke et
resultat af et valg, men kommer som en gave, når man mindst venter det – næsten
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altid i relationer til andre mennesker. Vær deres lykkes smed i stedet”, sagde han,
med ord, der næsten kunne være Jesus’. Men også kun næsten. For psykologiprofessoren mangler en væsentlig mellemregning: Nemlig den Gud, der sender
gaverne til os mennesker når vi mindst venter det og aldrig, aldrig nogensinde,
bliver træt af at minde os om, at det medmenneske hvis lykke, vi først og fremmest
skal koncentrere os om ikke bare er den, vi særligt udvælger, men ethvert menneske, der krydser vores vej.

Lise Marie Ranum

Sket siden sidst i Åsum
Døbte
19. februar 2017
Viktor Obitsø Andreasen,
			Bjerggårdsløkken 76
5. marts
2017
Silas Andrés, Hindehøjen 172
5. marts
2017
Tristan Krogh Mortensen, Utzons Allé 8
19. marts
2017
Isabella Reinhold Handwerk, Utzons Allé 56
9. april
2017
Casper Nørgaard Rossen, Utzons Allé 7
13. maj
2017
Majse Marie Kofoed Ardal, Nyborgvej 517
Viede, kirkeligt velsignede
13. maj
2017
Karina Kofoed Andersen og Steffen Ardal,
			Nyborgvej 517
Døde, begravede bisatte
10. april
2017
Frits Hansen, Fridasholmvej 30
8. maj
2017
Svend Erik Lindholm Jensen, Slåenhaven 131

4

Foredrag
´Tirsdag, den 5. september 2017 kl. 14.30, tirsdagscafe i Rytterskolen.
Så starter vi op med efterårssæsonens
tirsdagscafeer.
Vi lægger stærkt ud med et af Nils Holger
Ellekildes forrygende gode foredrag.
Nils er meget historisk interesseret og har
især beskæftiget sig med sekter og religiøse opbruds bevægelser. Hvorfor tager
folk pludselig afstand fra deres kristendom,
deres hjem og deres familie for at følge
en religiøs leder eller bevægelse ud i det
uvisse. Og hvad der kom ud af det.
Glæd jer til en god eftermiddag.
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Gudstjenester 4. juni – 3. september 2017
MARTS		

SEDEN

ÅSUM

Søndag 4.
Pinsedag
		

kl. 11.00
NHE

kl. 9.30
NHE

Mandag 5. 2. pinsedag
		

Henvisning til friluftsgudstjeneste
Ingen i Eventyrhaven

Søndag 11. Trinitatis søndag
kl. 9.00
kl. 10.30
		
NHE
NHE
				
Søndag 18. 1.s.e.trin.
kl. 10.30
kl. 9.00
		
NHE
NHE
Søndag 25. 2.s.e.trin.
		

kl. 9.00
LMR

kl. 10.30
LMR

Søndag 2.
3.s.e.trin.
		

kl. 10.30
NHE

kl. 9.00
NHE

Søndag 9.
4.s.e.trin.
		

kl. 9.00
LMR

kl. 10.30
LMR

Søndag 16. 5.s.e.trin.
		

kl. 10.30
NHE

kl. 9.00
NHE

Søndag 23. 6.s.e.trin.
		

kl. 9.00
NHE

kl. 10.30
NHE

Søndag 30. 7.s.e.trin.
		

kl. 10.30
LMR

kl. 9.00
LMR

JULI
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AUGUST
Søndag 6.
8.s.e.trin.
		

kl. 9.00
LMR

kl. 10.30
LMR

Søndag 13. 9.s.e.trin.
		

kl. 10.30
LMR

Ingen

Søndag 20. 10.s.e.trin.
		

kl. 10.30
NHE

kl. 9.00
NHE

Søndag 27. 11.s.e.trin.
		

kl. 9.00
NHE

Ingen

kl. 10.30
LMR

kl. 9.00
LMR

SEPTEMBER
Søndag 3.
12.s.e.trin
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Kært barn har mange navne
Sognemedhjælper, sognemedarbejder,
diakon, kateket, kirkeunderviser, kirkemedhjælper, kulturmedarbejder, og
der er sikkert flere. Den mest brugte
stillingsbetegnelse i dag er dog kirke- og
kulturmedarbejder, og sådan én er der nu
ansat i Seden og Åsum Pastorat fra den
15. maj i år!
Præsentation af den nye Kirke- og
kulturmedarbejder
Mit navn er Ditte Hassing, og jeg har
arbejdet som kirke- og kulturmedarbejder
i Hans Tausens Sogn i Skt. Knuds Provsti
siden 2009. Jeg har to musikuddannelser i ryggen, dels en uddannelse fra Det
fynske Musikkonservatorium som bratschist, dels en kirkesangeruddannelse fra
Løgumkloster Kirkemusikskole. Jeg er tillige uddannet lærer til de frie skoler fra Den
frie Lærerskole i Ollerup og har arbejdet som fri- og efterskolelærer i nogle år. Siden
2009 har jeg primært beskæftiget mig med børn i skole- og kirkesammenhænge.
Jeg har undervist børn fra den lokale skole i kristendom og kirkekultur og lavet
minikonfirmandforberedelse og børnegudstjenester, sunget med mange mødre i
kirken til babysalmesang og beskæftiget mig med spire- og børnekor. Sogneudflugter og diakoniprojekter har også været en del af min hverdag som kirke- og
kulturmedarbejder.
Mit arbejde her i pastoratet vil bl.a. bestå i at fortsætte det gode arbejde med babysalmesang og at lave minikonfirmandforberedelse og -gudstjeneste for alle elever
fra 3. klasses sammen med kirkens præster.
Jeg håber, at der vil komme flere opgaver til, og det er mit ønske på længere sigt at
kunne oprette et spirekor i kirken for elever fra 0.-2. klasse og måske et børnekor
for lidt større børn.
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Jeg glæder mig til at stifte bekendtskab med mange nye mennesker, og jeg håber,
at mit arbejde vil blive til glæde og gavn for mange i de to sogne.
Jeg kan kontaktes på mail dittehtk@yahoo.dk eller på telefonnummer 23 20 55 72
Ditte Hassing
Kirke- og kulturmedarbejder

Trafikken i Åsum
I den forgangne periode er der så vidt vides ikke sket nogen uheld på Snedkerstræde men flere er blevet overhalet på den lille vej endda i et tilfælde hen over
hajtænderne, så det er nok mere held end forstand, at der ikke er sket noget.
Derimod er der sket lidt uheld andre steder bl.a. i rundkørslen. Der køres fortsat alt
for stærkt gennem byen.
Ultimo maj er der lovning på, at Snedkerstræde bliver spærret ved den nuværende
udkørsel på Staupudevej og ført ud igennem det tidligere busstoppested. Så må vi
se, om det har en gunstig effekt. I skrivende stund vides ikke, om løftet fra kommunen bliver holdt. Det vil vise sig.
Trafikudvalget arbejder videre bid for bid. Næste punkt bliver formentlig en hastighedsdæmpende foranstaltning mere på den bymæssige del af Staupudevej.

						
Nedgravning af stort elkabel til
Tietgenbyen/Facebook
Henover sommeren og efteråret vil man, hvis man kører ad Nyborgvej ind mod
Odense, kunne se, at der graves på markerne på begge sider af vejen. Det skyldes, at der skal nedlægges et stort elkabel, der skal forsyne Facebookbyggeriet i
Tietgenbyen med el. Først skal der laves arkæologiske forundersøgelser, og derefter
går selve arbejdet i gang.				

kt
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SKT. HANS AFTEN
Fredag d. 23.06.17
Aasum Sogns Beboerforening indbyder igen i år til vores traditionsrige
Sankthansaften.
Programmet for aftenen er følgende:
Kl. 18.30:

Fællesspisning i Rytterskolens have.
Medbring kød eller andet til grillen samt
bestik og grillredskaber.
Igen i år er der dejlig salatbar og flutes.
Der er salg af øl/vand/vin.

Kl. 20.45:

Båltale v/Ulrik Lehrmann.
Bålet med den flotte heks tændes på Engen.
Vi synger midsommervisen og hører årets båltale.

Efter arrangementet på Engen 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. torsdag kl.16.00,
- forberedelse af salatbar fredag kl. 14.00,
- nedtagning af telte lørdag.
Skriv eller ring til; Bente Knudsen
bentebknudsen@gmail.com
Tlf. 22 56 44 51

Materiale til bålet må afleveres på bålpladsen fra d.16.6.
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Aasum Bylaugs generalforsamling
26. januar 2017
			
Der var 39 deltagere i år.

Normalt holdes der mindeord for afdøde medlemmer. I 2016 er ingen af vore medlemmer døde. Nicolai Thinggård Jacobsen blev valgt som dirigent.
Udvalgets beretning ved oldermand Mogens Burmølle
Vedligeholdelse af arealerne: Samarbejdet med Stadsgartneren er gåetuden
problemer, og arealerne er efter vor mening passet tilfredsstillende.
Aasumgårds Allé: Alléen står pænt. Mikkel Tønnes har bedt om, at arealet til
hans ejendom bliver holdt ligesom den anden side mod Hans Jørgen Nielsens ejd.
Kanter mod vejen bør skæres væk så vandet kan løbe fra vejen. Det taler jeg med
Stadsgartneren om.
Sprøjethuset: Aasum Bylaug har den 30. september ansøgt om overtagelse af
Sprøjtehuset beliggende Hjulmandsstræde 2. Kommunen havde den 28. september en annonce om nedlæggelse af tidligere sprøjtehuse i lokalområderne i ugeavisen. Årsagen til, at vi har ansøgt om overtagelse er, at det er en del af vores lille
samfund. Hvis vi får huset overdraget, vil vi sammen med Beboerforeningen søge
at finde anvendelsesmulighed for byen.
Jeg fik d. 21. december besked om, at sprøjtehuset på Hjulmandsstræde 2 z
overdrages til Aasum Bylaug. Bylauget har i den forbindelse fået et cvr.nr.. Jeg har
indkøbt en ny hængelås til huset.
Den 19. januar 2017 har jeg fået huset overdraget og påsat hængelåsen. Inde i
huset står den gamle sprøjte og nogle store tønder. Endvidere et skilt om at rågelundvejen er spærret. Der hang også nogle gamle brandskilte som brandslukkerne
måske havde på. Jeg vil gerne have en tilkendegivelse fra generalforsamlingen om:
Nedsættelse af en gruppe der vil hjælpe med at shine huset op. Samt hvem der vil
deltage i en sådan gruppe.
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Forslag til anvendelsesmuligheder.
Anlæg overfor kirken: Anlægget tager sig pænt ud og det er mit indtryk at
naturlegepladsen falder godt ind.
Areal ned til bækken. Talt med parkforvalter om at beskære skråningen så kun
piletræerne står tilbage. Den udgåede af de ”nyplantede pile” er blevet udskiftet.
Bystævnet: Står pænt.
Anlæg Staupudevej/Snedkerstræde/Aasum Bygade: Der er blevet fældet 5
træer. Parkforvalteren oplyser: Odense Kommune har i det forgangne efterår fået
foretaget en omfattende risikovurdering af vores træer. Det viste sig, at en række
træer kunne udvikle sig til at udgøre en potentiel fare for at beskadige mennesker
eller materielt. Vi har derfor de seneste måneder haft travlt med at udbedre forholdene - blandt andet i den lille skovtrekant ved Åsum Bygade.
Kun nogle af træerne er blevet fjernet, andre skal blive liggende til naturligt
henfald. Der er således intet nyt i vores praksis for dødt ved i skovene.Ved seneste
besigtigelse af skoven, den 21. december, manglede der endnu at blive fældet et
par træer. Det er efter min opfattelse dejligt, at kommunen foretager risikovurdering af træerne.
Trekanten ved Slagenvej: Jeg synes, at arealet passes pænt. Det har ikke været
nødvendigt at rykke for klipning af græsset.Træerne står også flot.
Aasum sogneblad: Tak for et godt blad. Husk at bruge det, for netop på den
måde vedbliver det at være interessant.
Aasum sogns hjemmeside: Jeg har lagt oplysninger om Bylauget ind på hjemmesiden. Kik ind på hjemmesiden og brug den.
Aasum Sogns Beboerforening: Vi har igen lavet en støtteerklæring til Aasum
sogns Beboerforenings ansøgning – oktober 2016 til Forstadspuljen – projekttitel:
Supplement af teltudstyr – Ansøgt beløb kr. 33.500,Aasum sogns Lokalhistoriske Arkiv: Vi har igen lavet en støtteerklæring til
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Aasum sogns Lokalhistoriske Arkivs ansøgning – oktober 2016 til Forstadspuljen
– projekttitel: Etablering af 2 ”bogkasser” - Ansøgt beløb kr. 5 .000,Byen rundt:
Aasum Idrætsforening: De arbejder ihærdigt på at få den planlagte multibane
på sportspladsen på plads. Lige nu afventer de foråret, så det sidste kan blive lavet
færdigt. Den officielle indvielse vil ske til foråret.
Nabohjælp: Når man går ind på hjemmesiden www.nabohjælp.dk kan man se,
at rigtigt mange i vores område har tilmeldt sig. Det er ikke muligt at se hvem.
Beboerforeningen har efter en langvarig dialog med Odense Kommune og Fyns
Politi fået dispensation til at sætte skilte op ved de 4 indfaldsveje til Aasum. Det er
klaret. Der er tale om en prøveperiode på 1 år. Skiltene er sat op efter de gældende
regler for skiltning.
MARKEDSDAG den 24. september 2016: Der var flot opbakning til dette års
markedsdag med efterfølgende udendørs fest.
Kirkestræde 4 er blevet solgt. Der er stor aktivitet indendørs, hvor det ser ud til,
at alt er revet ned. Det siges, at huset skal pudses og males hvidt. Det lyder dejligt,
at der endelig sker noget.
Degneenkesædet har fået en opfriskning. Det lille hus fremstår nu som en pryd
for byen.
Bjergager. Rolf Jackson har fået opsat et kæmpe stort plankeværk/hegn ud til
Aasum Bygade. Nu er det slut med at kunne se stencirklen herfra.
Der er, som det fremgår endog stor aktivitet i byen, hvilket vi alle kan glæde os
over. Sognearrangementer samt tirsdagscafe. Der er fin tilslutning. Tak for det.
Debat - afstemning.
Følgende meldte sig til gruppen til at shine pumpehuset op: Ken Lyndrup (tovholder), Mikkel Tønnes, Jes Wulf-Hansen, Alex Hold, Knud Erik Møllegaard, Gert Kingo,
Hans Jørgen Nielsen, Bjarne Boller, Nicolai Jacobsen, Mogens Burmølle.
Såfremt der er flere, hører jeg gerne fra jer.
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Ken Lyndrup efterlyste sponsorer til arbejdet. Chrisiong meldte sig på banen og
tilbød at sørge for maling af pumpehuset. Ken tilbød at vi kunne hjælpe med det,
men Chrisiong meddelte, at da det skulle gøres ordentligt, ville han gerne selv
sørge for at male.
Beretning blev godkendt.
Forelæggelse af regnskab ved oldermanden.
Regnskabet udviser et underskud på 7.097,16 kr.. Formuen udgør 94.864,98 kr..
Jes spurgte til formuen, idet den, med det underskud, hurtigt kan få ben at gå på.
Udgifter til pumpehus kan tillige kræve kapital. Eftersom Odense Kommune ikke
lader os få fældede træer til bortauktionering, har Bylauget ingen indtægter. Vi
bliver nok nødt til at reducere i drikkevarerne til generalforsamlingen. Hertil blev
der udtalt, at deltagerne til generalforsamlingen kunne betale et beløb til Bylauget.
Det må vi tage op senere, når formuen er faldet til et kritisk punkt efter bestyrelsens synspunkt.
Regnskabet blev godkendt.
Forslag fra medlemmer og udvalg: Ingen
Valg af udvalgsmedlemmer:
I år er flg. på valg: Martin Berghold, Klaus Nørgaard
Alle blev genvalgt.
Valg af revisorer: Begge revisorer er afgående.
Nicolai Thinggård Jacobsen og Erling Larsen. Begge blev genvalgt.
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Generalforsamling Beboerforeningen
Beboerforenings generalforsamling var igen i år en positiv oplevelse! Med bestyrelsen, havde 34 sat en aften af til at høre beretningen om årets arbejde og aktiviteter i foreningen.
Som bekendt er beboerforeningen samlingspunkt og regnskabsansvarlig for andre
af byens aktive grupper. Så ud over bestyrelsens arbejde blev der orienteret og
aflagt regnskab for Åsum Sogneblad og Lokalhistorisk Arkiv, herunder vores aktive
folk i ”bogbytterne”. Folkene bag de sociale medier hvor Åsum er i centrum som
bl.a. Facebook blev rost for deres arbejde. Og ikke mindst hjemmesiden: www
aasumsby.dk med Ken Lyndrup som tovholder er et besøg hver! Og nu du er inde
på vores hjemmeside. Så brug muligheden til at læse hele det fyldige referat af
årets generalforsamlingen (god fornøjelse).
Åsum branding:
Den 19. april afholdte vi møde på Rytterskolen hvor emner som: byens værdier,
byens muligheder, byens fremtid, byens hvem hvad hvor! blev drøftet. Det vi under
et har kaldt Åsums branding.
Der blev nedsat og aflagt referat fra 3 grupper som alle fik en god og givtig diskussion om hvordan vi ser byen i dag og i fremtiden!
Som gruppe 1, Hanne, Inge, Claus, Helge, Kai og Grethe slutter deres referat:
Branding: Åsum skal fremtræde som autentisk landsbymiljø med langsom trafik
og tryghed for børn og andre svage trafikanter. Odense kommune må have en
interesse heri.
Et enkelt gruppemøde ændrer ikke meget. Der blev derfor dannet en arbejdsgruppe bestående af: Bente Adelgod, Emil Held, Rolf Jackson og Alex Hold. Tanken er at
der udarbejdes en plan, hvor vi får idéer og tanker omsat til handling. Skulle andre
have lyst til at deltage i gruppes arbejde, vil man være mere end velkommen!
Kontakt bestyrelsen og du vil komme med til vores første møde, forhåbentligt i
juni!

Alex Hold
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www.havnensgourmet.dk





Ryttervejen 19 Åsum
5240 Odense NØ
Tlf.: 6614 4006



Krogsløkkeparken 5, 5240 Odense NØ
Tlf: 20 16 14 45
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Aktivitetskalender for Åsum Sogn
JUNI

d. 3.
lørdag
10-17
				
9.30
d. 4.
søndag (Pinsedag)
d. 5.
mandag (2. pinsedag)		
d. 7.
onsdag
16.30
d. 11.
søndag
10.30
d. 14.
onsdag
16.30
d. 17.
lørdag
13-21
				
d. 18.
søndag
9.00
d. 21.
onsdag
16.30
d. 23.
fredag
18.30
d. 25.
søndag
10.30
d. 28.
onsdag
16.30

Loppemarked,
Tommestoksfabrikkens parkeringsplads
Gudstjeneste
Ingen gudstjeneste
Multibanen, aktiviteter
Gudstjeneste
Multibanen, aktiviteter
Aktivt Art Show				
v/ Hanne Raunsmed
Gudstjeneste
Multibanen, aktiviteter
Skt. Hans Aften
Gudstjeneste
Multibanen, aktiviteter

JULI

d. 2.
søndag
9.00
d. 9.
søndag
10.30
d. 16.
søndag
9.00
				
				
d. 23.
søndag
10.30
d. 30.
søndag
9.00

Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
French Connection
Musikaften i café Soheila.dk
Gudstjeneste
Gudstjeneste

18

AUGUST

d. 2.
onsdag
16.30 Multibanen, aktiviteter
d. 6.
søndag
10.30 Gudstjeneste
d. 9.
onsdag
16.30 Multibanen, aktiviteter
d. 13.
søndag		 Ingen gudstjeneste
d. 6.
onsdag
16.30 Multibanen, aktiviteter
d. 19.
lørdag
13 – Aasum Open
				petanque-turnering
d. 20.
søndag
9.00 Gudstjeneste
d. 23.
onsdag
16.30 Multibanen, aktiviteter
d. 27.
søndag		 Ingen gudstjeneste
SEPTEMBER

d. 3.
søndag
9.00 Gudstjeneste
d. 5.
tirsdag
14.30 Tirsdagscafé, Sekter og religiøse
				opbrudsbevægelser
				 v/ Nils Holger Ellekilde
			
17.00 Gymnastik starter
				 v/ Jytte Storm
d. 23.
lørdag		 Markedsdag og æblepresning

Bogbytteren og lokalhistorisk arkiv har åben torsdag
d 1. juni 16-18 og torsdag d. august 16-18. Der er lukket i juli.
Alle arrangementer er omtalt andetsteds i bladet
Se i øvrigt på hjemmesiderne
www.aasumsogn.dk og www.aasumby.dk
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VI HAR TID TIL DIG OG DIN
TRYKOPGAVE,
NÅR DET PASSER DIG !

65 99 11 17 - 21 79 74 84
spartryk.dk
spartryk@spartryk.dk

Bedemanden nær dig
BullerupBegravelsesforretning.dk

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

Lene Yde

Sygeplejerske og
Exam. Bedemand

21
20

John Yde

Exam. Bedemand
- tidl. Politimand

Virksomheds/Flytning

17

21

Udflugt til Johannes Larsen
Tirsdag, den 3. oktober 2017, tager tirsdagscafeen på udflugt.
Sæt x i kalenderen !!
Den årlige udflugt går i år til Johannes Larsen museet , hvor vi skal se Ladbytapetet.
Det bliver tirsdag d. 3. oktober.
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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. 19.08.17 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
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Markedsdag med fællesspisning
Sæt allerede nu X i kalenderen
Den 23 september 2017 afholdes markedsdag
med efterfølgende fællesspisning.
Markedsdag med fællesspisning

Information følger.

Sæt allerede nu X i kalenderen

Den 23 september 2017 afholdes markedsdag
Aasum Sogns Beboerforening
Markedsdag med fællesspisning
med efterfølgende fællesspisning.

Sæt allerede nu X i kalenderen

Information følger.
Den 23 september 2017 afholdes markedsdag
Aasum Sogns Beboerforeningmed efterfølgende fællesspisning.
Information følger.
Aasum Sogns Beboerforening
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Afholdes på Den Gamle Tommestoksfabrik

Fælles loppemarked
Fælles loppemarked i Åsum lørdag den 3. Juni fra kl 10 - 17.
Loppemarkedet afholdes på Tommestoksfabrikkens parkeringsplads
ved cafe-butikken Soheila.dk
Ved nærmere information kan der ringes til 51 35 52 63

Hilsen Soheila Christensen
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50 år i Aasum

(fortalt af en tilflytter)

Grethe Ellegaard Nielsen
Netop i disse dage er det 50 år siden, en lille familie flyttede i eget hus i Aasum. 1.
juni 1967 kørte et flyttelæs fra Gyldenløvesgade i Odense til Rågelundvej 15 (nu
Ryttervejen 15). Familien bestod af forældrene Helge og Grethe. Drengene Peder 8
år, Ib 6 år og Finn 4 år. Det var en stor dag.

Udfordringen
Meget var gået forud for denne dag. Allerede i 1964 begyndte vi at snakke om at
flytte fra vores 2 værelses lejlighed. Vi vaklede mellem større lejlighed eller eget
hus. Det var rigtig svært at få en lejlighed, når vi ikke var medlem af en boligforening. Da vi så også gerne ville have eget hus med have, blev det den mulighed,
vi forfulgte. Kockhuse blev der bygget mange af i disse år. De var billige at flytte
ind i, så det var en mulighed. Da disse huse ikke lige var vores drøm, begyndte vi
at arbejde på at få bygget selv. Helge spillede badminton med arkitekten Børge
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Østergaard. Han ville gerne tegne hus for os. Helges forældre havde på dette
tidspunkt Bækgården i Aasum. Byggegrund i Aasum var altså til at få. Murermester
Fischer havde oplagsplads, hvor Inger og Jens Møller bor nu (Ryttervejen 13). Inde
bag denne plads havde vi ønske om at bygge. Svigerfar, Svend Nielsen, syntes, det
var det mest tåbelige sted, vi kunne finde. Men vi holdt fast og begyndte at arbejde på sagen. Det så lige pludselig spændende ud. Det skulle dog vise sig at blive
en langsommelig affære. Foråret 1966, efter to års tovtrækkeri med Odense amt
(om udkørsel), fik vi endelig byggetilladelse, med god hjælp fra Knud Møllegaard,
som dengang sad i amtsrådet. Han fik fortalt juristerne, at udkørslen til murerpladsen var der i forvejen.
Forarbejde
Vi havde haft god tid til at planlægge og lægge budget, mens skriveriet med amtet
stod på. For at udgifterne med byggeriet ikke skulle overstige vores formåen, ville
vi gerne lave så meget arbejde som muligt selv. Helge var uddannet smed og maskinarbejder. Jeg var uddannet husholdningslærer. Vi mente at have nogle forudsætninger for at påtage os en del af arbejdet. To lokale håndværksmestre fik dog
hovedentreprisen. Murermester Emanuel Fischer og tømrermester Karl Nielsen. I
tresserne var det muligt at få omsætningsafgift (oms) tilbage, hvis grundarealet
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var max 110m2. Sammen med vores arkitekt blev vi enige om, at overholde dette
og så få fuld kælder. Terrænets skråning gjorde, at vi fik alm. vinduer ud i vest.
Kælderen kunne så med tiden bruges til beboelse. Det blev virkelig et skub. Derom
senere. Da der var gravet ud til kælder gik håndværkerne i gang. Det var fint vejr
den sommer, så arbejdet skred godt fremad.
Rejsegilde
9. september 1966 blev der holdt rejsegilde sammen med håndværkerne. Familie
og gode venner kom, og der blev spist en masse pølser. Der blev lagt tag på, og
indvendige mure blev pudset. Nu måtte vi i gang. Der skulle sættes bræddeloft op.
Da vi næsten var færdige med at slå tagpap på spærene, kom der en stormvind og
rev det meste ned. Sådan kan det gå for amatører! Varme og sanitet samt den del
af el-arbejdet, Helge måtte lave selv, blev udført på bedste vis. Også malerarbejde
havde vi påtaget os. Så der var nok at se til. Efterhånden blev dagene kortere, det
blev nu mest til weekend-arbejde. Husholdningslæreren skulle nu også på arbejde
4 aftener om ugen. Så manden måtte være hjemme og passe børn. Det gik nu
langsomt, syntes vi. Den lokale tømrermester fremstillede vores køkken. Dette
havde vi selv tegnet. Det var ikke et stort samtalekøkken. Men et lille køkken, der
var udformet, så der var spiseplads til 5. Ret genialt syntes vi selv. Der kunne læses
lektier fra slagbænken, mens der blev lavet mad. Køkkenet fungerede godt de
næste 10 år.
Sommeren 1967
Hverdagen er begyndt i Aasum. Peder nåede at få tre uger i 1. klasse i sin nye skole i Aasum. Det var en omvæltning fra en stor byskole til en lille forskole. Samtidig
var der også kun halvt så mange i klassen. Overgangen var nem, der var legekammerater tæt på, fra første dag.
Grunden
Nu var huset beboeligt i første etage. Men vores grund på 2900 m2 var en bar
mark med bækken nederst på grunden, som blev delt ca. på midten. Urte- og
frugthave nederst og en stor græsplæne øverst.
Haven
I tresserne var det ikke almindeligt, at man ”købte” en færdig have med alt på
rette sted fra starten. Nej, stille og roligt fandt vi ud af, hvor træer skulle plan29

tes, hvor blomsterbede skulle anlægges. Det har været en fortløbende proces
lige siden. Haven har været i stadig forandring. Alt efter behov og formåen. Det
eneste, som ikke er flyttet rundt, er træerne. Nogle er måske fældet. Urtehaven er
nu mindre, nogle bede er sløjfet. Træerne er store, men vi har trimmet dem, så de
stadig er pæne. Det er vigtigt i en ældre have. Græsplænen er nu meget større. Det
gir` et frit udsyn, når haven ikke er så kompakt. Haven er for os et fristed. Vi har
plantet og sået, så fugle og dyr føler sig velkomne. Der er masser af bær og frugter,
som fuglene elsker. Fasanerne spiser de sidste majs, harer og rådyr salat og top af
forskellige grønsager Men der bliver nok til os alle. Fiskehejren står i bækken og
venter troligt på, at en fisk kommer forbi. For en uge siden blev fætter egern (sort)
fast gæst i haven. Han har sit eget foderbræt. Vi følger med stor fornøjelse årets
gang i haven. Selvfølgeligt mere intenst nu, hvor vi er pensionister. At gå i haven er
for mig ren terapi. Ligegyldigt om jeg arbejder eller slapper af. Jeg kan næsten altid
finde lidt at gøre.

Hverdag i Aasum
De første år blev brugt på færdiggørelse i huset. Kælderen stod nu for tur. I 1970
var alle tre drenge i skole – nu på Seden skole. Forskolen var nedlagt. Helge arbejdede på fuld tid uden for hjemmet. Så der var ikke megen tid til afslapning. Der var
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kun to børneværelser ovenpå, så Peder måtte flytte i kælderen for at få eget værelse. Vi fik nu kælderrummene gjort færdige også. Disse rum har været uvurderlige.
De er blevet brugt til alt muligt. Bordtennis for byens ungdom, fester for unge og
gamle, arbejdsrum osv. Mit arbejde var de første år aftenarbejde. Fire aftener om
ugen, fra september til sidst i april. Det var rart at have så megen tid hjemme de
første år. Den fritid, vi havde de første år, blev brugt sammen med venner, fra før vi
flyttede til Aasum. Det har nok aldrig været helt let at være tilflytter til Aasum. Man
bliver set an, så vi måtte selv gøre noget for at blive accepteret. Helge var jo født
her, så det var ikke problemet. Drengene faldt naturligt til på grund af skolen. De
begyndte at spille fodbold, Helge blev medlem af bestyrelsen i Aasum I. F. Men jeg
følte mig udenfor. Havde aldrig interesseret mig for fodbold. Fandt ud af, at det var
jeg nok nødt til at prøve på, hvis jeg ikke ville gå hjemme og være sur, når de drog
af sted til kampe. Det lykkedes faktisk at fatte interesse, måske på grund af, at det
var ens egne poder, der spillede? Det blev til mange sjove ture og ligeså mange
opgaver i Aasum I.F. Hermed en opfordring til nye beboere i Aasum. Meld jer til
frivilligt arbejde. Det giver gode relationer og godt sammenhold i vores by.
Venskaber
Tiden går, og vi får også gode venner i Aasum. Drengene bliver voksne og flytter
hjemmefra. Helge tager en tørn i beboerforeningen. Der er stadig frivilligt arbejde
at gøre!! I 80erne og 90erne har vi begge fuldtidsarbejde. Vi må også selv klare
hus og have. Børnene er væk. Vore børn havde i hele deres opvækst været vant til,
at arbejdet skulle gøres i fællesskab. Ikke altid uden muggeri. Men det blev gjort.
De fik alle tre køkkentjans, så snart de kunne magte det. Jeg underviste nogle
dage otte timer i skolekøkken, så det var ikke køkkenet, der trak, når jeg kom
hjem. Drengene fik lært at klare sig selv. I dag skal vi stå tidligt op for at dupere
dem i et køkken. I slutningen af 90erne har vi begge nået pensionsalderen. Da vi
havde bestemt at gå på efterløn, planlægger vi at købe jord fra Bækgården for at
plante juletræer. Det kunne så give arbejde og lidt ekstra til pensionen, troede vi.
Det gik som ”Konen med æggene”. Halvdelen af træerne gik ud det første år, på
grund af frost og derefter tørke. Så der røg den fortjeneste. Vi fik en ny ide: Såede
græs i det stykke, hvor træerne var gået ud. Så blev vi fåreavlere. Det havde vi
megen glæde af ca. 20 år. Det gav dog ikke meget til pensionen. Men vi fik godt
kød og uld, som også blev anvendt til at sy dyner af. Samtidig var fårene gode til at
holde rent mellem de juletræer, der var tilbage, så der aldrig skulle sprøjtes. Det har
været vores princip alle årene. Ingen sprøjtemidler i private haver. Det har kostet
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lidt ekstra arbejde, men vi har et område, hvor fugle og dyr trives og kan finde
føde. Det har været arbejdet værd.
Afsked
I 2014 sagde vi farvel til fårene med vemod. Det var blevet for besværligt og dyrt
at være hobbyfåreavler. Det er vel formålet med vores lovgivning!!?: at alt småt
skal dræbes med regler, som virker tåbelige for små brug. Det er en trist udvikling.
Vi savner virkelig vores eget gode lammekød.
Status
Er nu fremme ved år 2017. 50 år er gået. Vi synes, det er gået stærkt. Men også,
at det er gået godt. Vore børn og børnebørn er meget glade for at komme tilbage
til Aasum. Vi har haft gode naboer alle årene, vi har boet her. Der bliver holdt øje
med, om alt er, som det plejer. Ikke af nysgerrighed, men fordi man kerer sig om
hinanden. Dette var strøtanker om fem årtier i Aasum. Vi håber på lidt flere gode
år.
Jeg ville ønske min svigerfar havde kunnet nyde vores udsigt i dag.
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Åsum Idrætsforening

På Aasum Idrætsforenings generalforsamling d. 27. marts blev
Mogens Burmølle og Henny Schack udnævnt til æresmedlemmer.



Mogens
Burmølle har spillet fodbold og har været i bestyrelsen, hvor han har

været en dygtig kasserer, i 33 år. Han slipper ikke foreningen, for vi har stadig brug

for hans hjælp, og nu som revisor. Henny Schack har været i bestyrelsen i 19 år, og

været
sekretær for formanden i 50 år, og har på den måde lagt et stort arbejde i
foreningen, hvor hun fortsat er involveret. En stor tak for jeres indsats, TILLYKKE.

Gudmund
Schack Pokalen blev i år tildelt Mogens Burmølle og Preben Schack.
Preben
Schack
fik derefter pokalen til ejendom.


















Aasum Idrætsforening søgte Forstadspuljen for 2017 om midler til indkøb af bord/

bænkesæt kr. 7.000, opvaskemaskine kr. 6.000 og borde og stabelstole til klubhu
set
kr. 25.000, det var med meget stor glæde, at vi fik alle 3 ansøgninger bevilget.

Vi har også modtaget sponsorstøtte fra Energi Fyn, i alt kr. 3.279. Sponsorstøtten
kommer, fordi der er kunder i Energi Fyn, som har tilmeldt sig Support El igennem
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Aasum Idrætsforening. Foreningen får 2 øre pr brugt kwh. Alle Energi Fyns kunder
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kan på denne måde støtte Aasum Idrætsforening, nærmere herom ved henvendelse til Preben Schack. En stor tak til dem, der har tilmeldt sig ordningen.
Til børn og unge i alle aldre:
Multibanen er nu færdig og nu vil vi gerne se så mange som muligt til leg og boldspil. Vi mødes onsdag d. 31. maj kl. 16.30 og fremover hver onsdag. Tag forældre
med og nyd vores flotte bane og sportsplads. Banen må selvfølgelig benyttes alle
dage, dog ikke efter kl. 21.30
Flg. kampe på Aasum Sportsplads:
Serie 2, hold 1
Fredag d. 2. juni kl. 18.45 Aasum - Fraugde
Lørdag d. 17. juni kl. 13.30 Aasum - Vindinge
Serie 3, hold 2
Søndag d. 18. juni kl. 11.00 Aasum - Rolfsted



Super Veteraner
Tirsdag d. 13. juni kl. 19.00 Aasum - Kerteminde
Tirsdag d. 27. juni kl. 19.00 Aasum - Langtved
Tirsdag d. 22. august kl. 19.00 Aasum – Fjordager

Gymnastikafdelingen starter igen tirsdag d. 5. september kl. 17.00 i den store sal
ved Havnens Gourmet, under ledelse af vores trofaste leder Jytte Storm.
NB. Aasums hele fodboldprogram kan læses på hjemmesiden.
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Adresseliste for Åsum Sogn
Kirkekontoret
Sognepræst, kirkebogsfører,
Ellen Rasmussen
vielses– og begravelsesmyndighed
Mindelundsvej 110, 5240 Od. NØ
N. H. Ellekilde
Tlf. 6610 9447
Mindelundsvej 45, 5240 Od. NØ
ELR@km.dk		
Tlf. 6610 9343
Tirsdag, onsdag, torsdag
NHE@km.dk
og fredag kl. 9 - 13.
tirs.ons.fre. kl. 12 - 13, tors. 17 - 18
					
Graver: Jørgen Jensen
Sognepræst
Tlf. 5134 5541
Lise Marie Ranum
(ikke mandag)
Træffes i sognehuset
aasumgraveren@gmail.com
Mindelundsvej 110 efter aftale
		
Tlf. 2916 6013
Regnskabsfører: Ingrid Olesen
LMR@km.dk
Hyldegårdsvej 23, 5240 Od. NØ
Ingrid43@jubii.dk
Menighedsrådsformand:
		
Inge Burmølle
Organist: Hans Brehm
Staupudevej 10, 5240 Odense NØ
Egholmen 7, 5240 Od. NØ
Tlf. 3066 0651
Tlf. 2049 8532
Burmoelle@mail.tele.dk
HansBrehm42@gmail.com			
Beboerforeningens hjemmeside
www.aasumby.dk

Åsum Sogns hjemmeside
www.aasumsogn.dk

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

Beboerforeningen
Formand
Alex Hold
Åsum Bygade 4; 5240 Odense NØ
AlexHold@live.dk
Tlf. 2222 2282

Åsum Sogns
Lokalhistoriske Arkiv
Poul Poulsen		
Gartnervænget 17, Åsum
Tlf. 2174 6064
hogppoulsen@gmail.com

Bylauget
Oldermand
Mogens Burmølle
Staupudevej 10, Åsum
Tlf. 2136 6589
Burmoelle@mail.tele.dk
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Affaldsindsamling

Kano

