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             Nyt fra redaktionen
                  Bladet har fået et navn

Som du kan se på bladets forside, har det fået et navn – Aasum Sog-
neblad. I det første nummer  udskrev vi en konkurrence om et navn
til bladet. Vi fik 13 mundtlige og skriftlige forslag. Det navn, der var
flest (5 stk.), der havde foreslået, var Aasum Sogneblad. Da forslaget
samtidig passer til det område, bladet omdeles i og faldt i redakti-
onsudvalgets smag, blev bladets navn Aasum Sogneblad. Blandt
de 5 forslagsstillere blev  Aase Jensen, Staupudevej 1, udtrukket som
vinder af en flaske vin. Tillykke!

Da du modtog Kirke Nyt i september måned, var det sidste gang,
dette blad blev omdelt i Aasum Sogn. Det er hensigten, at Aasum
Sogneblad skal erstatte Kirke Nyt. Sognebladet vil udkomme 5 gan-
ge årligt og indeholde de samme oplysninger som det tidligere kirke-
blad. Med dette nummer vil vi rette udgivelsestidspunktet ind, så det
passer med kirkebladet i Seden Sogn.

Tak for den fine modtagelse Sognebladets første nummer har fået.
Vi håber, at vi fortsat kan leve op til de pæne ord. For at det skal
lykkes, må vi have hjælp fra jer læsere. Det er jer, der skal være med
til at gøre Aasum Sogneblad til et spændende, levende og interessant
blad ved at komme med indlæg til bladet.

Og selvom det er lidt tidligt, vil redaktionen benytte lejligheden til at
ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Venlig hilsen



Præsterne har ordet

KIRKENS MODERMÆRKE

Af Marianne Nørsøller

På alle attester og de fleste papirer, som udgår fra Seden og Aasum
kirker, er der et stempel. Det er embedsstemplet, som bekræfter,
hvorfra papirerne stammer. Samtidig giver det sikkerhed for, at pa-
pirerne er ægte. Stemplet er på en måde sognenes mærke – deres
modermærke.

Nogle kirker har meget smukke og særprægede stempler. De udtryk-
ker noget, der er karakteristisk for netop det sted, som stemplet
kommer fra. Andre stempler er kedelige og består måske blot af ste-
dets navn.
Sådan et stempel havde Seden og Aasum kirker.

En attest fra en kirke er et meget personligt stykke papir, som ofte
følger én livet igennem. Den er dokumentation på, hvem man er og
således en del af ens identitet. Den rummer ”følsomme” oplysnin-
ger, som kan misbruges. Derfor er attester da også i høj kurs på det
sorte marked og sælges for store summer.

Man gør klogt i at holde sine attester tæt til kroppen og opbevare
dem forsvarligt, så de ikke falder i forkerte hænder.



Præsterne har ordet

Stemplet står ligeså klart, som da det blev sat for 80 eller 90 eller
måske næsten 100 år siden. Den er håndskrevet med blæk i en ofte
flot svungen skrift. Personen, der skrev den, er for længst død og
borte. Attesten fortæller en del af en hel livshistorie.

I oktober i år fik Seden og Aasum et nyt stempel, som forhåbentlig
vil leve længe efter os. Det er ovalt, og i buen for oven står der
”Seden – Aasum Pastorat”.
Centrum er et stort kors omkranset af fire mindre kors. Det store
kors symboliserer Kristus, kirkens Herre, og de fire mindre kors er
symbol på de fire evangelister: Mattæus, Markus, Lukas og Johan-
nes. Den kristne kirke bygger på, hvad de skrev.
Budskabet om Jesus skal ud til de fire verdenshjørner, dvs. hele ver-
den. Netop de fire evangelister er centralt placeret i Seden og Aa-
sum kirker, idet billederne af dem udsmykker prædikestolen i begge
kirker.
Trods stor forskellighed er det et fællestræk, som binder kirkerne
sammen. Derfor findes symbolet nu også på embedsstemplet, som
fremover vil smykke papiret med sit logo.

Kig selv efter!



Døbte i Aasum :

08.09.02 Ditte Marie Birkerod Mohr Bjerggårds Alle 115, Seden,
Odense NØ

22.09.02 Christine Norup Nielsen Nedergade 7 A, st.,
Odense C

22.09.02 Cecilie Norup Klavsen Nedergade 7 A, st.,
Odense C

27.10.02 Niels Olsen Bjerggårds Alle 93, Seden,
Odense NØ

___________________________________________

JULEKONCERT :

Søndag 8. december kl. 15.00.
Den traditionelle julekoncert i Aasum Kirke finder igen i år sted på

2. søndag i advent. Som sædvanlig er det vores organist Hans
Brehm, der har trukket det store læs med at arrangere koncerten. Vi

får et festligt Lucia-optog med spejderne under ledelse af Hjørdis
Poulsen og Hans Brehm. Dernæst kommer ”Fynbokoret” under
ledelse af Bodil Bøgelund. ”Fynbokoret” er  det nye navn på  det
oprindelige Bolving-kor, som vi jo alle kender, og som har et vist

lokalt islæt, og som i øvrigt sin tid blev startet i Aasum.
Da vi sidste år forsøgte os med noget nyt, nemlig at benytte Rytter-
skolen til en lille uformel sammenkomst efter koncerten, og da alle
fandt det rigtig hyggeligt, vil vi fortsætte med dette og gøre det til en
tradition i forbindelsen med koncerten. Derfor er menighedsrådet

Siden sidst

Nyt fra menighedsrådet



GUDSTJENESTER :

ALLEHELGEN I AASUM  KIRKE
Allehelgensdag søndag den 3. november kl. 16.30.
Gudstjenesten vil være et tilbageblik over den tid, der er gået, og til
minde om dem der er gået bort i Aasum sogn siden sidste Allehel-

gen, og deres navne vil blive læst op.

Menighedsrådet har stor forståelse for, at mange ikke kan komme i
kirke om søndagen. Det er den dag, hvor familien kan sove længe,
og hvor vasketøjet skal ordnes for hele ugen. Ligeledes er det dagen,
hvor familien kan foretage sig noget sammen. Derfor er det forståe-
ligt, at man måske ikke orker at bruge en del af dagen i kirken. Der-
for vil vi gerne prøve med et par nye tiltag.
Således indledes der med en ”Fyraftensgudstjeneste” i Aasum
Kirke onsdag den 27. nov. kl. 17.00 med pastor Marianne Nørsøl-
ler. Gudstjenesten vil blive bygget anderledes op og indeholde andre
elementer end den almindelige gudstjeneste. Vi har valgt ikke at læg-
ge nogen arrangementer til hindring for, at folk kan gå lige hjem,
men hvis man skulle have tid, serveres der en kop kaffe i våbenhu-
set efter gudstjenesten.

Søndag den 12. januar kl. 11.00 vil vi gøre det muligt for børnene i
Aasum at komme i kirke til en familie- og børnegudstjeneste. Da vi
har helligtrekongers tid, er det helt sikkert, at man vil kunne høre
noget om dem.

Nyt fra menighedsrådet



November

Søndag den 3. Seden  kl. 19.00 Aasum  kl. 16.30
NHE NHE
Alle Helgens aften Alle Helgens aften

Søndag den 10. Seden  kl. 9.30 Aasum kl. 11.00
MN MN

Søndag den 17. Seden  kl. 11.00 Aasum  kl. 9.30
NHE NHE

Søndag den 24. Seden  kl. 11.00 Aasum, kirkebil
NHE til Seden

Onsdag den 27. Seden  Ingen Aasum  kl. 17.00
MN
Fyraftensgudstjeneste

December

Søndag den 1. Seden  kl. 11.00 Aasum  kl. 9.30
1. s. i advent MN MN
Søndag den 8. Seden, kirkebil Aasum  15.00
2. s. i advent til Aasum NHE

Julekoncert
Søndag den 15. Seden  kl. 9.30 Aasum  kl. 11.00
3. s. i advent NHE NHE
Søndag den 22. Seden  kl. 11.00 Aasum  kl. 9.30
4. s. i advent NHE NHE
Tirsdag den 24. Seden  kl. 14,00 og Aasum  kl. 16.30
Juleaften kl. 15,15 NHE

NHE

Gudstjenester i Seden og Aasum



Onsdag den 25. Seden  kl. 9.30 Aasum  kl. 11.00
Juledag MN MN
Torsdag den 26. Seden  kl. 11.00 Aasum, kirkebil
2. Juledag NHE til Seden
Søndag den 29. Seden, kirkebil Aasum  kl. 15.00
Julesøndag til Aasum NHE

Januar 2003

Onsdag den 1. Seden  kl. 16.00 Aasum  kl. 11.00
Nytårsdag NHE NHE
Søndag den 5. Seden  kl. 11.00 Aasum  kl. 9.30
Hellig 3 Konger NHE NHE
Søndag den 12. Seden, kirkebil Aasum  kl. 11.00

til Aasum MN
Familiegudstjeneste

Søndag den 19. Seden  kl. 11.00 Aasum  kl. 9.30
NHE  NHE

Søndag den 26. Seden  kl. 9.30 Aasum  kl. 11.00
NHE NHE

NHE Nils Holger Ellekilde
MN Marianne Nørsøller

Gudstjenester, fortsat



Nyt fra menighedsrådet

TIRSDAGSCAFE’er :

Tirsdag  03.12.02 Juleafslutning
Det er efterhånden blevet en tradition, at vi får en julehistorie og

derefter spiller vi bankospil om præmier, der stort set alle har relati-
oner til den kommende højtid. Der serveres gløgg og æbleskiver,
men der kan selvfølgelig også blive en kop kaffe til dem, der ikke

bryder sig om gløgg. Aasum Menighedsråd er vært ved dette arran-
gement.

Tirsdag 07.01.03 Drømmetydning v/ Ida Nielsen
Vi mødes første gang i det nye år. Bemærk venligst, at det denne

gang er anden tirsdag i måneden. Her kommer Ida Nielsen og for-
tæller om drømmetydning. Vi drømmer alle, men hvad betyder det ?

Det får vi måske lidt mere klaring på her. Kaffebord à 20 kr.

Tirsdag  04.02.03 Johs. Stidsen og Leif  Bork
Her kommer pastor emeritus , tidligere sygehuspræst; Johs. Stidsen
og organist Leif Bork, tidligere Fredens Kirke, og spiller og synger
viser for os. Det bliver en festlig og hyggelig eftermiddag. Måske



Aasum Bylaug
afholder ordinær generalforsamling

torsdag den 30. januar 2003, kl. 18.00 i Aasum Forsamlingshus.
Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Efter generalforsamlingen er der
spisning og selskabeligt samvær.

Der serveres som sædvanlig gule ærter og pandekager med is.
Pris pr. kuvert kr. 100,00.

Af hensyn til spisningen bedes forudbestilling foretaget senest
søndag den 19. januar 2003

til oldermanden Mogens Burmølle tlf. 66103309
eller til næstformanden Hans Jørgen Nielsen tlf. 66102036.

Bestyrelsen
Som vedtaget på sidste års generalforsamling kommer indkaldelsen
til årets generalforsamling nu og fremover i dette blad. Det er godt
nok noget tidligere end det plejer at være, men selvom der er længe
til, så kunne du jo allerede nu reservere aftenen og tilmelde dig ge-
neralforsamlingen. Vi sidder klar ved telefonen.

Efterår er lig med nedfaldne blade fra træerne i anlæggene.
Så nærmer vi os igen tiden, hvor bladene drysser af træerne. Det får
mig til at komme med denne henstilling til os alle. Det er selvfølge-
lig tilladt at køre bladene retur til anlægget, hvorfra de er kommet.
Men husk!! Det er kun bladene, og jeg beder om, at når bladene er
læsset af, sørger den enkelte for, at bladbunkerne jævnes ud. Have-
affald eller andet uvedkommende på vore arealer frabedes. Vi
henviser til nærmeste genbrugsstation i Seden.

Med venlig hilsen
Mogens Burmølle

Oldermand for Aasum Bylaug



Kunstudstilling

Billedkunstner Arne Petersen udstiller i weekenden d. 30. november
og d. 1. december sine nyeste værker i eget atelier i Aasum.
Værkerne omfatter malerier og skulpturer i granit.

Som kunstner har Arne Petersen været igennem mange faser om-
kring fortolkningen af den danske natur. Her og nu i en fabulerende
og lyrisk stil, søgende ind i naturens små usete facetter.

Udstillingen har åben lørdag 30. november og søndag
1. december fra kl. 10.00 - 18.00 på adressen
Bødkerstræde 2 i Aasum.



TLF. 65 95 13 00
Rågelundsgyden  11  5240 Odense NØ

STRN - GRUS

AL VOGNMANDSKØRSEL
udføres også med kran

SMEDEJERN
Låger - Gelænder -
Trapper - Lamper-
   Porte - Møbler

Ejlskovsgade 20  Tlf. 66 14 29 68

www.ahproduktion.dk

LUNDEN 10 · AASUM · 5320 AGEDRUP
Tlf. 66 10 92 00  · Fax. 66 10 76 94

HARDY CLAUSEN -

BROLANDSVEJ 46
5320 AGEDRUP

TELF.: 66 10 87 39
BILTELF.: 30 66 22 18

Alt murerarbejde udføres



Aktivitetskalender for Aasum sogn

November

03.-11. søndag 16.30 Gudstjeneste
10.-11. søndag 11.00 Gudstjeneste
10.-11. søndag 16.00 Dilettantmøde
17.-11. søndag   9.30 Gudstjeneste
17.-11. søndag 15.00 Børneteater
24.-11. søndag 11.00 Kirkebil til Seden
26.-11. tirsdag 19.00 Andespil
27.-11. onsdag 17.00 Fyraftensgudstjeneste
30.-11. lørdag 10.00 Kunstudstilling

December

01.-12. søndag   9.30 Gudstjeneste
01.-12. søndag 10.00 Kunstudstilling
03.-12. tirsdag 14.30 Tirsdagscafé
08.-12. søndag 15.00 Julekoncert
15.-12. søndag 11.00 Gudstjeneste
22.-12. søndag   9.30 Gudstjeneste
24.-12. tirsdag 16.30 Juleaftensgudstjeneste
25.-12. onsdag 11.00 1. Juledag gudstjeneste
26.-12. torsdag 11.00 Kirkebil til Seden
29.-12. søndag 15.00 Gudstjeneste



Aktivitetskalender for Aasum sogn

Januar

01.-01. onsdag 11.00 Gudstjeneste
05.-01. søndag   9.30 Gudstjeneste
07.-01. tirsdag 14.30 Tirsdagscafé
10.-01. fredag Deadline for indslag til

sognebladet
12.-01. søndag 11.00 Familiegudstjeneste
19.-01. søndag   9.30 Gudstjeneste
19.-01. søndag Sidste tilmelding til

Bylaugsmøde
26.-01. søndag 11.00 Gudstjeneste
29.-01. onsdag 19.30 Sogneaften
30.-01. torsdag 18.00 Generalforsamling

Aasum Bylaug

Februar

04.-02. tirsdag 14.30 Tirsdagscafé

Alle arrangementer er omtalt an-
detsteds i bladet.



Rågelund Kødgeder

Avl af Dansk Nubisk, Anglo Nubisk
og Boer

Salg af avlsgader og salgsdyr
Besætningen er CHR registreret og

maedifri

66 10 24 00



Staupudevej  efter dec.
  orkanen 1999

Tømrer og snedker
Arbejde med kvalitet
Kontakt Flemming

Oksekød sælges
Oksekød i halve eller
kvarte dyr, slagtet og ud-
skåret efter eget ønske.
Prisen er 40,00 kr.
pr. kilo.
Nærmere oplysninger
ved : Hanne og Viggo
Føns Tlf. 66102111



Sogneaftener arrangeret i samarbejde mel-
lem Beboerforeningen og Menighedsrådet.

Søndag den 17. november 2002 kl. 15.00 i Rytterskolen
Dukketeater for børn :
Dukketeatret ”Tusindfryd” kommer og spiller rigtig gammeldags
dukketeater for os, Trolderik i Trylleskoven
Børn har gratis adgang og får saftevand og kage. De voksne kan kø-
be kaffe og kage til 20 kr. Alle er velkomne, men børnene skal kun-
ne sidde alene uden forældre, sammen  med de andre børn.

Onsdag den 29. januar 2003 kl. 19.30 i Rytterskolen
En viseaften i selskab med Halfdan Rasmussen, fortolket af Hans
Brehm, Ib Hold og Niels Kryger. En aften i fortælling og toner.

Udover underholdende og lærerrige foredrag byder Sogneaftenerne
også på fælles kaffebord og hyggeligt samvær i de mørke vinterafte-
ner.



Dilettant 2003

Så er det tid til at tænke på dilettant !!
”Styregruppen” har været samlet og lægger op til at alle, der går
rundt med en lille skuespiller i maven eller blot har tid til overs til
lidt praktisk arbejde, mødes søndag d. 10 november kl. 16.00 i Ryt-
terskolen for at planlægge næste års dilettant. Martin har allerede
lovet at finde mulige emner til et stykke, og Per Lykke har sagt ja til
at instruere. Så rammen skal nok komme på plads – og vi mangler
derfor blot, at du kommer og er med til at fylde den ud med gode
idéer, godt humør og lyst til at lære din nabo bedre at kende.

Alle er velkomne.
Hilsen Styregruppen



Trafikken i Aasum

Ole Jacobsen, Staupudevej 9, har på grund af den voldsomme og
stærkt stigende trafik gennem Aasum foretaget en underskriftind-
samling i februar 2002 med det formål at få Staupudevej lukket.
Langt over 90 % af Aasums beboere skrev under.
Ole har endvidere sammen med Kai Teilmann, Slagenvej 4, rettet
henvendelse til Fyens Stiftstidende for at få avisen til at skrive om
sagen. Det skete i slutningen af oktober.
Tidspunktet blev valgt, fordi vvm-redegørelsen om konsekvenserne
for miljøet vedr. ring 3’s videreførelse fra Nyborgvej til Kerteminde-
vej netop var kommet, og der var indkaldt til borgermøde om det på
H.C. Andersen Skolen den 28. oktober.
Endvidere havde en trafiktælling på Staupudevej netop vist, at tra-
fikken er blevet næsten fordoblet siden 1992, og hastigheden øget
med over 23 % til 53 km/t. Sidst på eftermiddagen på en hverdag
kan antallet af biler på Staupudevej nå op på over 800 i timen (en bil
ca. hvert 4. sek.)
Der er fortsat grund til at kæmpe for sagen. Ring 3’s færdiggørelse
Ørbækvej - Nyborgvej er år 2005. Færdiggørelsen af strækningen
Nyborgvej - Kertemindevej er år 2006. Det vil sige, at der er mindst
4 år til ring 3 står færdig og mindst et år, hvor kun strækningen Ør-
bækvej – Nyborgvej er færdig, hvilket formentlig betyder en yderli-
gere forøgelse af trafikken gennem Aasum.
En betydelig del af trafikken går videre ad Åsum Bygade og Svends-
agervej , to veje med dårlige cykelforhold og samtidig børnenes sko-
levej !



 Har du hørt …….. ?

Lad kærligheden blomstre.
Når to elsker og respekterer hinanden,
og kærligheden er i top.
Er det noget af det smukkeste,
på denne jord.
Særligt mellem kvinden og manden.
Og se, hvor dejlig kærligheden er,
og lad den blomstre.

Af Randi H. Larsen
     Kirkestræde 4

Stauder m. m.
Vi har plantet stauder
om, og har en rest  i
overskud ?.
Der er også kristtjørn,
sommerfuglebusk og
cotoneaster.
Kan gratis afhentes hos
Inger og Hjalmar,
Fichstræde 2.

Formanden for bebo-
erforeningen skifter
adresse pr. 1 december
til Karetmagerstræde 10.
Telefonnr. vil stadig væ-
re 66 10 67 98.

Hilsen
Sinnet Bunde

Denne side kan bru-
ges til små beskeder,
som dem ovenfor.
Men den kan også
bruges til ris eller ros
til arrangementer og
andet, der foregår i
sognet.



Portræt af  en aasumfamilie
Familien Tran, Rævegyden 1.

Af Sinnet Bunde

På hjørnet af Åsum Bygade og Rævegyden bor familien Tran. I hu-
set bor 3 generationer – hr. og fru Tran, deres datter, Linh, og svi-
gersønnen, Doanh, og deres to børn samt sønnen, Khoa, og hans
kone.
De stammer fra Vietnam og har boet i Aasum i 4 år. Dette efterår
kan de fejre 10 års jubilæum som nydanskere.
I 1988 kom familiens yngste søn til Danmark som bådflygtning, kun
14 år gammel. Han fik ophold hos en onkel, som boede her i forve-
jen, og p.g.a. sin unge alder blev det muligt for resten af familien at
flytte hertil. Det tog dog lang tid, og først i 1992 blev familien for-
enet. Det var det år, Danmark vandt europamesterskabet i fodbold,
og det havde gjort vores land kendt, selv i Vietnam. ”Det eneste jeg
forbandt med Danmark var Brian Laudrup, og så at min bror boede
der”, fortæller Linh. Glæden ved at skulle rejse hertil med familien
var for hende forbundet med sorgen over at skulle sige farvel til
bedsteforældre og venner. Linh var 25, da familien rejste, og netop i
gang med en uddannelse på handelsgymnasium.
I 1996 blev Linh gift med Doanh, der også stammer fra Vietnam.
Også han kom som bådflygtning tilbage i 1983. ”Jeg blev samlet op
af et Mærsk-skib, og det var årsagen til, at det blev Danmark, der
blev mit nye land”.
Med næsten 20 år i Danmark er Doanh velintegreret, han arbejder
på Lindø, hvor navnet Doanh i hverdagen er blevet til Jørgen. Sam-
men med Linh har han børnene Cecilia på 5 år og Martin på 3 år,
der begge går i børnehave. Linh ejer ”Peking-grillen” på
L.A.Ringsvej, og selv om flere i familien hjælper til, har den unge
familie en travl hverdag. ”Hvis vi ikke boede sammen med mine
forældre, der passer børnene, når vi arbejder i weekenden, kunne det
ikke hænge sammen”



Fra Vietnam er man vant til at flere generationer bor sammen, så det
fungerer godt – selv om det kræver samarbejde og stor respekt for
hinanden.
De 3 generationer er integreret på forskellig vis. Hver generation
tager nye skridt i retning af at lære dansk, få danske venner og indgå
i danske sammenhænge. Doanh tror, at børnene Cecilia og Martin
vil få et meget danskpræget liv,og det ønsker han også for dem.
”Netop derfor har vi givet dem danske navne og sørget for, at de
via børnehaven får danske venner”, fortæller Doanh.
I hjemmet taler alle vietnamesisk sammen, men så snart Linh,
Doanh og børnene tager hjemmefra skifter de sprog og taler dansk
sammen. På den måde støttes børnene i at blive integreret i det dan-
ske samfund, uden at de mister deres rødder og mulighed for at tale
med deres bedsteforældre.
Linh slutter :”Vi er alle glade for at bo i Aasum, hvor vi kommer
godt ud af det med naboerne. Vi nyder roen og de landlige omgivel-
ser. Vi holder os lidt for os selv, men havde vi bedre tid, ville vi ger-
ne lære Aasum bedre at kende”.



Aasum Idrætsforening

Fodboldsæsonen er nu godt overstået for alle hold, senior og old
boys. Ved seniorafdelingens afslutning blev årets spiller kåret. Træ-
ner, ledere og spillere valgte for 1. holdet Lukasz Pasik og for 2. hol-
det Peter Schultz, der begge fik et par fodboldstøvler som gave.
Tak til alle for en god sæson.
Vi fortsætter med træning om tirsdagen kl. 18.30, alle er velkomne
på træningsbanen.
Til stor glæde for alle fortsætter Bo Frimodt som træner for sæso-
nen 2003.

Gymnastikafdelingen under Jytte Storms ledelse har stor tilslutning
hver mandag fra kl. 19.00 til 20.00

Vi har enkelte ledige timer til badminton i Forsamlingshuset.

Lancier i forsamlingshuset hver anden torsdag går godt, men der er
plads til flere deltagere. Vi har hyggeligt samvær i klubhuset efter
dansen.

Evt. henvendelse vedrørende ovenstående til Preben Schack,
tlf. 66102423.
Foreningen holder traditionen tro andespil i klubhuset igen i år.  Al-
le er velkomne til andespil tirsdag d. 26. november kl. 19.00, hvor
der igen spilles om mange fine gevinster.

Preben Schack



Bo Frimodt, træner i Aasum IF

- Jeg har set jer spille i flere kampe. I har tabt stort hver gang. Allige-
vel spiller I videre i alle 90 minutter, som om der stod 0 – 0. Det
beundrer jeg holdet for, sagde Taarups træner til mig, da Aasum

IF´s serie 2-hold spillede sæsonens næstsidste kamp og tabte 12 – 0.

Og det er virkelig beundringsværdigt. For blandt unge sportsudøve-
re er der i dag den kedelige holdning, at er man ikke blandt de bed-

ste, så stopper man. Unge kan ikke lide at tabe.
Men sådan er det ikke i Aasum IF. Her finder man unge fodbold-
spillere af en helt usædvanlig støbning. De ville spille på Landshol-
det, hvis de havde talent, som de har indstilling. Det er det, der har
imponeret mig mest efter en sæson som træner i Aasum, og det er

ikke mindst det, der har fået mig til at tage endnu en sæson.
Faktisk gik det så dårligt i 2002, at det blev omtalt i både aviser og

tv. Men ingen havde heller ikke forventet succes efter den turbulen-
te afslutning på sæsonen 2001, hvor mere end tyve spillere forlod

klubben.

Nok om det! Nu gælder det 2003, og det ser slet ikke så dårligt ud.
Førsteholdet rykker ned i serie 3. Det er en god udviklingsserie for

de mange unge spillere. Og da flere nye og ret gode spillere har givet
tilsagn om at spille for Aasum IF i den kommende sæson, forventer

jeg som træner sjove tider i Aasum.
Træningstiderne for 2003 er endnu ikke endeligt fastlagt. Men det

ligger klart, at der også i næste sæson konkurreres på træningsbanen
om pizzaer, rødvin m.m. fra Mammas Pizzeria. Så gør bare støvler-

ne klar. I 2003 går vi efter at vende tilbage til serie 2, og vinde kreds-



En aasumhistorie

Af Hans Lohmann Andersen

I relation til det udmærkede ”Portræt af en aasumbo” med Kirstine
fra Tommestokfabrikken, har jeg nogle overleverede erindringer,

der har tilknytning til ”Bækskov”.

Min far var førstelærer, som det hed dengang, i Aasum Rytterskole
fra 1936 til skolens lukning i 1959. I juli 1926 blev han gift med min
moder, Johanne Lohmann, der stammede fra gården med det saga-
klingende navn ”Hlidarende”. Gården ligger mellem Aasum og Rå-
gelund, og var nabo til ”Bækskovs” jorder, hvorfor Kirstines bedste-
far, Anders Hansen, også var med til bryllupsfesten, der blev holdt i
”Hlidarende”s lade. Om aftenen, da han skulle hjem, sagde han:
”Jeg vil nu lige ind og se laden igen, den var jo så flot pyntet”.

Næste dag cyklede han ud i marken for at se til køerne. Da han ville
dreje over Rågelundvej, overhørte han pga. lidt svag hørelse en bag-
fra kommende bil, blev påkørt og hårdt kvæstet med døden til følge.
At blive påkørt af en bil i 1926 må have været sort uheld. At det ske-
te dagen efter, at han havde været til mine forældres bryllupsfest,
gjorde et dybt indtryk. Anders Hansen må være det første offer i
Aasum Sogn for den fremstormende bilisme.

Kirstines far, Hans Peder Hansen, var i besiddelse af et udpræget
fynsk lune. Herom vidner følgende: Min yngste bror, Bertel, så en
gang Hans Peder Hansen komme cyklende ude fra marken. Neden-
for kirkebakken drejede han over vejen imod ”Bækskov”. En bagfra
kommende bil undgik med hylende bremser en påkørsel. Bertel råb-
te: ”Du skal passe på Hans Peder”. Hans Peder Hansen svarede.
”Nej, det ska´ han”.



Adresseliste for Aasum Sogn

Kirkekontoret Sognepræst
Birthe Røndrup Hansen N. H. Ellekilde
Mindelundsvej 110 Mindelundsvej 45
Tlf. 66 10 94 47 Tlf. 66 10 93 43
Tirsdag, torsdag og Tirs., ons., fre. kl. 12-13
fredag kl. 9-13. tors. 17-18

Hjælpepræst Graver
Marianne Nørsøller Poul Erik Isaksen
Fynshovedvej 322 Tlf. 66 10 49 79
Tlf. 65 34 11 63 Mobil 51 34 55 41
Træffes efter aftale. kl. 11.30 - 12.30 undt. man.

Menighedsrådet Beboerforeningen
Formand Formand
Hanne Bergholdt Jensen Sinnet Bunde
Slagenvej 1, Aasum Åsum Bygade 11
Tlf. 66 10 28 69 Tlf. 66 10 67 98

Bylauget Idrætsforeningen
Oldermand Formand
Mogens Burmølle Preben Schack
Staupudevej 10 Ryttervejen 14
Tlf. 66 10 33 09 Tlf. 66 10 24 23

Klubhuset  tlf. 66 10 55 22

Forsamlingshuset Forsamlingshusets bestyrelse
Ryttervejen 19 Formand
Tlf. 66 10 23 29 Henning Larsen

Gartnervænget 4
Tlf. 66 10 23 84



Velfortjent pause

”Fischers Hus” på Ryttervejen er blevet re-
noveret med et flot resultat til følge.


