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Nyt Fra Aasum Forsamlingshus

Efter et noget turbulent år med skiftende værter, ser det nu ud til, at
vi har fået god gang i forsamlingshuset med en ny dygtig vært.
Fremtiden ser lysere ud for bevarelse af et forsamlingshus i Aasum.

Den nye vært hedder René Dyrehauge. René har sammen med sin
familie allerede gjort et stort stykke arbejde med oprydning. De har
forbedret og malet, så lokalerne i dag fremtræder præsentable.

Bestyrelsen vil dog ikke skjule, at der stadig mangler en del forbed-
ringer på huset. Der mangler penge til udskiftning af vinduer, reno-
vering afkælderen og varmt vand på toiletterne. På grund af for lille
indtjening de seneste år har forsamlingshuset ingen kapital til disse
forbedringer.
Bestyrelsen har påtaget sig at rydde op på de udendørs arealer, og vi
ser frem til at en egentlig renovering af forsamlingshuset kan finde
sted.

Vi håber at beboerne igen vil bakke op om, og gøre brug af forsam-
lingshuset, så vi i fællesskab kan sikre, at vi fortsat har et forsam-
lingshus i Aasum.

Afslutningsvis kan vi oplyse at Aasum Forsamlingshus ( der ejes af
alle grundejere i byen) afholder generalforsamling onsdag d. 26.
marts 2003, kl. 19.00 i forsamlingshuset. Alle er velkomne.

Med venlig hilsen

Henning Larsen, Jens Martin Møllegaard, Kirsten Klavsen, Ebbe
Storm og Harald Jensen



Præsterne har ordet

Pludselig
er den der !
Påskeliljen.
Glad og gul
løfter den
sin trompet
mod forårssolen.
Blæser
sin forårssang
i
den lune vind.
Sangen
om påske.
Om
liv og
lys og
glæde
som påskemorgen.
Sangen om
den gule Kristus
og
den lange Fredag.
Den dag,
hvor markerne
blev
gule og golde
af død.
Gul
som

Kristus på korset.
Gul
som kornet,
som brødet.
Kristi gule krop,
som gives
for os.
Gør dette
til ihukommelse
af mig.
Blodrøde træer
i hjerteform.
Fællesskab,
samhørighed,
som varer ved
ind
på den anden side
af døden.
Guds kærlighed.
Evigheden i nuet.



Den gule Kristus
på korset.
Gul
som
forårssolen,
der står op.
Gul
som
ilden,
hjertegløden,
han tænder
i vores indre.
Gul
som
påskeliljen,
der
trodser
og gennembryder
den
våde og kolde
jord.
Den blæser
sin forårssang
om
grønne blade
og spirende marker.
Om ham,
der lagdes
i jorden
som et frø.
Men
opstod
til evigt liv.

Den gule Kristus.
Han,
som gav os
håbet,
når mørket
og mismodet
lukker sig om os.
Selv
i dødens sorte nat
er du ikke
forladt.
Han rækker dig
sin hånd
og siger:
Vi går til Paradis.
Påskemorgen
slukker sorgen.

Det er
påskeliljens
sang
om
liv og
lys og
glæde
som påskemorgen.
Det er
korsets gåde.
Alt af nåde.

Marianne Nørsøller

Se billedet af ”Den gule Kristus”
på bagsiden.



Nyt fra Menighedsrådet.

Vores arrangementer er ved at være slut for denne vinter, men vi vil
gerne gøre opmærksom på, at der endnu er nogle få tilbage.

Torsdag d. 27. marts 03 kl. 19.30.
Vil der i Rytterskolen blive holdt et foredrag om pilefletning med
billedforevisning. Det har ikke været annonceret før, men alle er vel-
komne. Kaffebord à 20.kr.

Tirsdagscafé d. 1. april 03. kl 14.30
Dette er ikke en aprilsnar, men en lille ændring i det allerede annon-
cerede program, idet der bliver  arrangeret et foredrag om forfatte-
ren og humoristen  Finn Søeborg med oplæsning og en smule bio-
grafi ved Hanne Bergholdt Jensen. Forhåbentlig vil temperaturen til
den tid være sådan, at vi også kan synge foråret ind i den rette stem-
ning .Alle er velkomne. Kaffebord à 20 kr.

Forårskoncert søndag d. 6. april 03 kl. 14.00 i Åsum Kirke
Forårskoncerten ligger i år på Mariae Bebudelsesdag og festliggøres
af en messingblæsergruppe fra Odense Musikkonservatorium under
ledelse af Ole Thrane. Desuden medvirker Seden Åsum kirkers vok-
senkor og Niels Kryger. Koncerten er fælles for begge sogne.

Skærtorsdag d. 17. april 03.
Vi gentager succesen fra sidste år, og holder gudstjeneste kl.17.00.
Derefter vil der for deltagerne blive fællesspisning i Rytterskolen,
hvor man selv medbringer sin mad og sine drikkevarer. Der vil blive
låst op til Rytterskolen i god tid før gudstjenesten, så man kan sætte
sin mad der. Menighedsrådet er vært ved en kop kaffe og en småka-
ge efter spisningen. Alle er velkomne.



Siden sidst i Aasum

Døbte i Aasum

26.01.03 Cecilie Hvedstrup Mogensen Åsum Bygade 7,
Odense NØ

26.01.03 Cecilie Baltzer Frost, Klingstrupvænget 47, 2
Odense M

Forårsudflugt tirsdag d. 06. maj 03 kl. 13.00 fra Rytterskolen.
Vi har endnu ikke i skrivende stund fastlagt programmet i detaljer,
men turen kommer til at foregå på det skønne Syd - og Midtfyn.
Der vil som sædvanligt være kaffe undervejs. Turen koster 50 kr. pr.
person.



Gudstjenester i Seden og Aasum

Marts

Søndag den 23. Seden  kl. 9.30 Aasum  kl. 11.00
3. s. i fasten NHE NHE
Søndag den 30. Seden  kl. 11.00 Aasum  kl. 9.30
Midfaste MN MN

April

Søndag den 6. Seden,  kirkebil Aasum  kl. 14.00
Mariae Bebudelse til Aasum Forårskoncert

NHE
Søndag den 13. Seden  kl. 9.00 Aasum  kl. 10.30
Palmesøndag NHE NHE
Torsdag den 17. Seden  kl. 19.00 Aasum  kl. 17.00
Skærtorsdag NHE NHE

Herefter fællesspisning
Fredag den 18. Seden  kl. 10.30 Aasum  kl.  9.00
Langfredag MN MN
Søndag den 20. Seden  kl. 11.00 Aasum  kl. 9.30
Påskedag NHE NHE

Højmesse Højmesse
Mandag den 21. Seden  kl. 9.00 Aasum, kirkebil til
2. påskedag NHE Seden
Søndag den 27. Seden  kl. 10.30 Aasum -  se onsdag
1. s.e. påske MN
Onsdag den 30. Seden - Ingen Aasum  kl. 16.30

MN
Fyraftensgudstjeneste



Gudstjenester, fortsat

Maj

Søndag den 4. Seden  kl.  9.00 Aasum  kl. 10.30
2. s.e. påske NHE NHE
Søndag den 11. Seden  kl. 10.00 Aasum  Ingen
3. s.e. påske NHE

Konfirmation
Fredag den 16. Seden  Ingen Aasum  kl. 10.00
Bededag NHE

Konfirmation
Søndag den 18. Seden kl. 10.00 Aasum  Ingen
4. s.e. påske MN

Konfirmation
Søndag den 25. Seden  kl. 9.00 Aasum kl. 10.30
5. s.e. påske NHE NHE
Torsdag den 29. Seden kl. 10.30 Aasum  kl. 9.00
Kr. Himmelfart  MN MN

Juni
Søndag den 1. Seden, kirkebil til Aasum kl. 10.30
6. s.e. påske Aasum NHE
Søndag den 8. Seden kl. 11.00 Aasum  kl. 9.30
Pinsedag MN MN

Højmesse Højmesse
Mandag den 9. Seden  kl. 9.00 Aasum, kirkebil til
2. pinsedag NHE Seden

NHE Nils Holger Ellekilde
MN Marianne Nørsøller



Aasum Bylaug afholdt generalforsamling i Aasum Forsamlingshus
den 30. januar 2003. Der var flot deltagelse med 52 deltagere.
Oldermandens beretning indeholdt bl.a. følgende:
Bylaugets samarbejde med Odense Kommune Park & Vej afd. er
forløbet uden problemer, og arealerne er passet tilfredsstillende.
I 2003 vil der blive plantet nogle små bøge i hullet, der kom inde i
anlægget v/Staupudevej efter orkanen i 1999. Samtidig vil der blive
ryddet op i diverse vækster på dette areal, som ikke hører hjemme i
anlægget.
Selvom naturlegepladsen endnu ikke er blevet til noget i anlægget
overfor kirken, har børnene allerede boltret sig med bark og grene
fra de fældede træer. Der arbejdes stadig med at få de sidste tilladel-
ser. Det er en meget langsommelig proces, men vi forventer, at alle
tilladelser vil komme på plads. Når det sker, vil naturlegepladsen bli-
ve etableret. Indtil det sker, vil stammerne blive liggende i anlægget.
Den 16. maj 2002 lykkedes det sidste trin mod elmesygen i Aasum.
Fichstræde fik plantet 9 nye lindetræer, således alle byens alleer nu er
udskiftet. Der er herefter ikke flere store elmetræer på Bylaugets jor-
der. Lad os nu alle nyde, at der igen kommer friske blade på alleer-
ne.
Langs bækken ud for Hjalmars have er det aftalt med Park & Vej
afd., at der vil blive plantet et par piletræer af samme slags, som de
to der står der i forvejen.

Råger i anlæggene. Der er både i anlægget ved busholdepladsen samt
i anlægget overfor kirken kommet nogle rågereder. Generalforsam-
lingen vedtog enstemmigt, at vi forsøger, at få tilladelse til at forhin-
dre, at der kommer en rågekoloni. Det er nu, der skal gøres en ind-
sats. Vi har i februar måned rettet en henvendelse til Odense Kom-



mune, Park & Vej afd., med anmodning om, at der gøres en
indsats for, at der ikke gives rågerne mulighed for at etablere en ko-
loni i Aasum. De vil behandle vor ansøgning.

Der har været en meget stor debat om linieføringen af Ring 3. By-
lauget har ikke deltaget i denne debat, idet flertallet af vore medlem-
mer får størst gavn af en så hurtig som mulig gennemførelse af Ring
3. Altså den tinglyste linieføring. De andre forslag flytter blot pro-
blematikken over til naboen og udskyder gennemførelsen. Bylauget
ønsker ikke at blive part i denne strid, idet vi må søge at følge fler-
tallet af vore medlemmer. Enkelt interesser er selvfølgelig forståeli-
ge, men det må være op til de enkelte lodsejere selv at føre deres
sag.

Valg. Søren Carlsen, Jan Knudsen og Hans Jørgen Nielsen blev gen-
valgt, således Bylaugets udvalgsmedlemmer (bestyrelse) herefter be-
står af disse 3 samt af Erik Jensen og Mogens Burmølle, der ikke var
på valg i år. Udvalget har valgt Mogens Burmølle til oldermand
(formand) og Hans Jørgen Nielsen til næstformand.
Svend Børge Lohmann Andersen og Harald Jensen blev genvalgt
som revisorer.
Regnskabet udviste et overskud på 241,48 kr. og formuen var heref-
ter 117.772,39 kr..

Oldermand Mogens Burmølle



“En mand kan ikke kæmpe, hvis han ikke er mæt”

Lagde nogen mærke til, at en del af sognets mænd gik rundt
og var lidt oppustede efter bylaugets generalforsamling i
januar ?
Det har sin årsag !!
I gennemsnit konsumerede hver deltager over 1½ l gule
ærter, 3 stykker medister og lige så mange skiver kogt flæsk.
Kartoflerne var det eneste, der blev sparet på.
Hertil kom 2 pandekager med hjemmelavet is pr. næse.
Velbekomme !

PS. Måske skulle Idrætsforeningen overveje et motionshold
for mændene - de skulle jo gerne kunne leve op til kvinder-
ne, der i stort tal holder sig i form med gymnastik hver
mandag.
Venlig hilsen fra det kvindelige medlem af redaktionen.

 Har du hørt …….. ?

Svend Frederiksens bog:
”Aasum, træk af sognets historie” ,
der er omtalt på siderne 21 og 23, kan stadig købes for
50 kr. ved henvendelse til:
Hanne Trydemann, tlf. 66 10 20 96.
Sognefilmen, der er optaget i 1950’erne, kan købes på
Stadsarkivet, tlf. 66 13 13 72.





               Aktivitetskalender for Aasum sogn

Marts

27.-03. torsdag 19.30 Sogneaften om pileflet
30.-03. søndag   9.30 Gudstjeneste (MN)

April

01.-04. tirsdag 14.30 Tirsdagscafé - foredrag
02.-04. onsdag 18.45 Fodboldkamp (Old Boys)
03.-04. torsdag 18.45 Fodboldkamp (Veteran)
05.-04. lørdag 13.30 Fodboldkamp (2. hold)

14.00 Dilettantforestilling
med kaffe

15.30 Fodboldkamp (1. hold)
18.30 Dilettantaften med

buffet og dans
06.-04. søndag 14.00 Forårskoncert i kirken
13.-04. søndag 10.30 Gudstjeneste (NHE)
16.-04. onsdag 18.45 Fodboldkamp (Old Boys)
17.-04. torsdag 17.00 Gudstjeneste, efterfulgt af

fællesspisning i Rytterskolen
18.-04. fredag   8.45 Fodboldkamp (2. hold)

  9.00 Gudstjeneste (MN)
10.45 Fodboldkamp (1. hold)

20.-04. søndag   9.30 Højmesse (NHE)
21.-04. mandag   9.00 Gudstjeneste, kirkebil til Seden
24.-04. torsdag 18.45 Fodboldkamp (Veteran)
25.-04. fredag 16.00 Kursus i pileflet
26.-04. lørdag 10.00 Kursus i pileflet, fortsat
27.-04. søndag 10.00 Fodboldkamp (1. hold)



Aktivitetskalender for Aasum sogn

28.-04. mandag 18.45 Fodboldkamp (2. hold)
30.-04. onsdag 16.30 Fyraftensgudstjeneste (MN)

Maj

02.-05. fredag 16.00 Kursus i pileflet
03.-05. lørdag 10.00 Kursus i pileflet, fortsat
04.-05. søndag 10.30 Gudstjeneste (NHE)
06.-05. tirsdag 13.00 Forårsudflugt
08.-05. torsdag 19.00 Fodboldkamp (Veteran)
10.-05. lørdag 13.30 Fodboldkamp (2. hold)

15.30 Fodboldkamp (1. hold)
16.-05. fredag 10.00 Konfirmation (NHE)
21.-05. onsdag 19.00 Fodboldkamp (Old Boys)
22.-05. torsdag 19.00 Fodboldkamp (Veteran)
25.-05. søndag 10.00 Fodboldkamp (2. hold)

10.30 Gudstjeneste (NHE)
26.-05. mandag 18.45 Fodboldkamp (1. hold)
29.-05. torsdag   9.00 Gudstjeneste (MN)

Juni

01.-06. søndag 10.30 Gudstjeneste (NHE)
04.-06. onsdag 19.00 Fodboldkamp (Old Boys)
08.-06. søndag   9.30 Højmesse (MN)
09.-06. mandag   9.00 Gudstjeneste, kirkebil til Seden

Ta’ ud og hæng op.









Portræt af  en gård og dens beboere
Krogslundvej 325

v/ Sinnet Bunde

Grevelund er den sydligste gård i Aasum Sogn. Beliggenheden på
den anden side af jernbanen gør, at alle ikke er klar over, at området
hører til sognet.
Grevelund danner en smuk ramme om 3 familiers liv. I portlejlighe-
den ud mod vejen bor familien Kliver Asmussen, der i modsætning
til de andre, er nyankomne i 2002. Familien, der har to små børn,
flyttede hertil fra Sønderborg.
I det oprindelige stuehus bor Bob Briand og  i længen mod syd æg-
teparret Else Rasmussen og Palle Jørgensen . Naboskabet er godt
afprøvet, da begge hold har boet på Grevelund i mere end 30 år.
Med tiden er kontakten og tilhørsforholdet til Aasum by blevet lidt
tyndt.
“Da pigerne var små, gik vi jævnligt ned til købmanden i Aasum for
at handle lidt ind” fortæller Palle. Else supplerer: ”Det hænger nok
også sammen med, at vores døtre kom til at gå i skole på Ting-
kærskolen i Birkum. Da den ældste skulle starte i skole, var Rytter-
skolen erstattet med skolegang i Seden, og det lå for langt væk for
os. Derfor blev Tingkærskolen valgt, og med det valg blev kontak-
ten til Aasum selvsagt mindre.”

Men sådan har det ikke altid været. Da Grevelund blev bygget i
1834 blev den lagt på jord, der tilhørte den gamle gård, Solbakken, i
Aasum. Solbakken lå dengang ved Slagenvej, ca. der hvor Hanne og
Harald Jensen  bor i dag.
Een søn skulle arve Solbakken, og Grevelund blev derfor bygget til
en anden søn. Det var skik og brug dengang, og da gårdene i Aasum
var store og havde noget god jord, kunne der godt  gennem udstyk-
ning blive til flere familiers udkomme. Det førte til, fra udskiftnin-
gen omkring 1780-90 og fremefter, at de oprindelige 15 gårde i Aa-
sum blev til mange flere gårde og huse.



Før udskiftningen kunne jordområder og marker ikke benævnes via
ejerforholdet til en bestemt bonde, da jorden var fælleseje. Der op-
stod derfor en masse stednavne, eksempelvis Brydeland, Birkum
Agre, Flinteland, Lundsmarken og Malkestien. Ude ved Kohavesko-
ven lå Lille Grevelund og Store Grevelund. Det var de marker, der
efter udskiftningen kom til at tilhøre Solbakken, og som ved byg-
ning af den nye gård i 1834, gav den sit navn.

I 1917 overtog Marius Boel nabogården Kristiansminde og Greve-
lund, og drev begge gårde. Familien Boel bevarede ejerskabet af
Grevelund frem til 1981, hvor gården blev overtaget af Odense
Kommune.
Inden da var de første planer om Ring 3 udarbejdet, og linjeføringen
vedrørende første etape blev tinglyst i 1974. Dette nødvendiggjorde
ekspropriering og køb af jord og ejendomme i området . Nu hvor
placeringen af første del Ring 3 er på plads, er det blevet klart, at
Grevelund får lov at overleve.
Kun fremtiden vil vise om gården får lov til at bevare de åbne mar-
ker og Kohaveskoven som naboér, eller om Tietgenbyen eller en
eventyrpark på et tidspunkt vil komme til at omringe gården. Indtil
videre kan beboerne nyde udsigten - og de som kører forbi, kan glæ-
de sig over at kommunen bevarer en smuk gård i landskabet.

Skrevet med hjælp fra Svend Frederiksens bog  ”Aasum, træk af
sognets historie”.



Barndomserindringer fra Aasum Skole
1936 – 1950,
- oplevet af en degnesøn, Hans Lohmann Andersen,
Åsumvej 235, tidligere ”Hlidarende”, Rågelundvej 76.

Min far, S.B. Andersen, tiltrådte lærerembedet ved Aasum Skole i
eftersommeren 1936. Sammen med min mor, Johanne, og to sø-
skende, Helge og Inger-Johanne, flyttede vi ind i skolen i blommeti-
den. Et blommetræ i haven, der var fuldstændigt overhængt med
blommer, gjorde stort indtryk.

Rytterskolens omgivelser så dengang anderledes ud. Parkeringsplad-
sen var en grusbelagt legeplads. Ved skolens østende stod to gamle
pæretræer, hvoraf det ene kort efter væltede i en storm. Pærerne var
melede og smagte ikke af noget særligt. Langs Kirkestræde stod et
hegn af mirabelletræer. På græsplænen stod en ægte kastanie og et
par Grev Moltke pæretræer. I hjørnet ved Smedebroen var der æble-
træer.

Midt på skolebygningens sydside, ved Frederik den 4. Tavlen, dæk-
kede en blåregn af italienske dimensioner muren, og vest for den
voksede en gammel vinranke op ad lærerboligen. Baghuset var lager
for kartofler og brændsel samt bryggers og cykelopbevaring. På den
anden side af vejen havde læreren et stykke jord, der lå mellem for-
skolens have og anlægget. Der var et par store æbletræer og en stor
stikkelsbærbusk. Der lå et lille muret hus anvendt af min fars for-
gængere som hønsehus. Derfor hed grunden aldrig andet end
”hønsegården”. Den ledige jord blev anvendt til suppeurter, der
hvert år omkring grundlovsdag afhentedes til udplantning i Valde-
mar Hansens gartneri i Fichstræde 2, der dengang var plantecenter
for Aasum Sogn.



Trekanten imellem vejene var dengang som nu opdelt i to grunde,
men på en lidt anden måde end idag. Huset, Åsum Bygade 7, havde
dengang en smal stribe have, der gik langs Åsum Bygade ned til
bækken. Ved Kirkestræde var denne grund smallere end i dag, såle-
des at det store egetræ, der i dag hører til Åsum Bygade 7, dengang
stod på skolens grund. Det er for øvrigt en ”Kongeeg.” Den blev
plantet af mine forældre den 26. september 1940 på Kong Christian
den Tiendes 70 års fødselsdag. Som følge af den tyske besættelse var
der en vis national opblomstring med opfordring til at plante
”Kongeege” på denne dato.

Åsum Bygade 7, var i 1936 beboet af skrædder Jespersen, hans kone
Caroline og et par voksne døtre. Ved Jespersens død kort efter blev
bygningen købt af den daværende Seden - Aasum kommune, og ha-
vearealet langs Åsum Bygade blev lagt ind til skolehaven. I bygnin-
gen blev der omkring 1939 indrettet et, efter datidens forhold, hy-
permoderne sognebibliotek. Der var i Aasum en biblioteksforening,



og jeg assisterede undertiden min far ved at cykle rundt i sognet og
opkræve års kontingent, der, så vidt jeg husker, var to kroner.

En af de drivende kræfter bag bibliotekets oprettelse var lokalhisto-
rikeren, Svend Frederiksen, Lundsgård, (Skovmålevej 26. red.), der
også var manden bag udgivelse af bogen ” Aasum, træk af Sognets
historie” fra 1968. Kort efter bibliotekets åbning fik det besøg af
Danmarks første biblioteksdirektør, Thomas Døssing, der efter an-
den verdenskrig blev dansk gesandt i Sovjetunionen. Der var åbent
to aftner om ugen plus en eftermiddag. Under krigen var læselysten
enorm. Der blev udlånt op til 100 bøger på en aften, og i betragt-
ning af sognets 500 indbyggere var det meget. Herudover blev der
under krigen afholdt studiekredse over litterære emner. Der var san-
delig fuld knald på kulturen i Aasum dengang!

I datidens landsbysamfund fungerede læreren faktisk som en slags
”åndelig hyrde” i landsbyen. Foruden undervisningen forestod lære-
ren jobbet som kirkesanger eller organist ved kirken. Han afholdt
aftenskole om vinteren som supplement til den endnu kun syvårige
skolegang. Herudover var læreren bibliotekar og som ofte formand
for den lokale foredragsforening, der arrangerede møder i forsam-
lingshuset med talere fra højskoleverdenen eller fra den politiske
verden. Undertiden skete det, at aftenens taler kom til Aasum Skole
til en middag før foredraget. På den konto har jeg som dreng, godt
nok kun som baggrundsfigur, været i stue med kendte politikere
som K. K. Steinke, fader til socialreformen af 1933, og Viggo
Starcke fra Retsforbundet. Også en biskop, Ammundsen, blev det



til. Da han på grund af besværlige rejseforhold under besættelsen
skulle overnatte, blev der, for at skåne denne kirkens mand for ved
nattetide at skulle benytte det almindelige lokum i baghuset, på lof-
tet over spisekammeret opstillet en latrintønde med, et af den lokale
snedker forfærdiget, bispesæde ovenpå.

Udover skolearbejdet erindrer jeg mest min far fra pladsen ved skri-
vemaskinen. Han skrev tre børnebøger: ”Ørnereden,” ”Mystik om-
kring Sælholmene” og ”I Kongens Ærinde”. Desuden udgav han
sammen med skoleinspektør Amdi Pedersen, Ringe, en serie
”Læsebog for Landsbyskolen”. I den daværende avis ”Fyns Tiden-
de” skrev han hyppigt naturartikler, mest om sangfugle. I denne avis
var for øvrigt også et par andre aasummere aktive. Sved Frederik-
sen, Lundsgård, skrev om historiske emner, og kunstmaleren Her-
man Madsen ( boede på Ryttervejen 9. red.) om malerkunst og en
serie om fynske herremænd. En redaktør ved bladet sagde engang til
min far, da der var flere artikler fra Aasum på bedding: ”I morgen er
det et helt Aasumnummer.”

Hans Lohmann´s barndomserindringer fortsætter i næste nummer.



Aasum Idrætsforening

Aasum Idrætsforening afholdt ordinær generalforsamling onsdag
den 12. Februar 2003.
For fyrretyvende gang var Preben Schack deltager i generalforsam-
lingen som en del af bestyrelsen (det var dog “kun” 36. Gang, han
som formand kunne byde velkommen). Skønt idrætsforeningen har
ca. 150 medlemmer, var det dog kun en lille skare, der var mødt op,
og det tolkede formanden som et bevis på, at medlemmerne må væ-
re tilfredse med året, der er gået.

Idrætsforeningen har både badminton, gymnastik for damer og lan-
cier på programmet, men det er tydeligt for enhver, at det er fod-
boldspillet, der er omdrejningspunktet i foreningen. Før selve gene-
ralforsamlingen startede, havde formanden da også en overraskelse i
ærmet. I 1970 indførtes en sølvpokal skænket af Gudmund Schack,
med henblik på, at denne vandrepokal skulle skænkes en ungdoms-
spiller, som gjorde en forskel for foreningen, ikke på fodboldbanen,
men for helheden. I 1970 var det Bent Erik Hansen der som den
første fik denne ære, men da der ikke har været en ungdomsafdeling
siden 1996 har pokalen været gemt væk. Men nu kom pokalen frem
igen, idet bestyrelsen havde besluttet, at den skulle overrækkes en
seniorspiller, som med sin store indsats, engagement og kampånd
havde fortjent denne hæder, og det var med stor glæde, at Preben
kunne overrække pokalen til Peter Schultz, som er holdleder for
fodboldafdelingens 2. hold.



Kassereren Mogens Burmølle fremlagde årets regnskab med et lille
underskud. Det gjorde dog ikke så meget, da der i året 2002 er inve-
steret i lysanlæg, spillerbokse og overdækket terrasse, så vi i den
kommende sæson ikke behøver at give regnvejr skylden for ikke at
gå op og se Aasums hjemmekampe.

Et helt nyt fænomen blev indført på dette års generalforsamling.
Nemlig udnævnelse af ÆRESMEDLEM. Leif (tømrer) Nielsen har
været revisor gennem mange år og før det foreningens formand. Nu
har han valgt at stoppe som revisor, og bestyrelsen udnævnte derfor
Leif Nielsen som foreningens første ÆRESMEDLEM. I skrivende
stund ved han det ikke selv, da han desværre var forhindret i at del-
tage i generalforsamlingen, men han skal nok få beskeden og til
førstkommende  hjemmekamp lørdag d.5.april vil han blive hyldet
på behørig vis.

En generalforsamling er kun for medlemmerne, så derfor får I læse-
re af Aasum Sogneblad heller ikke hele referatet at se, men jeg kan
da afsløre, at foreningen har det godt og de glæder sig til at se alle
sognets beboere til kampene på Aasum stadion og til 2 andespil den
kommende vinter.

Ann-Mari Kingo



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 Organist
Formand Hans Brehm
Hanne Bergholdt Jensen Egeholmen 7
Slagenvej 1, Aasum Tlf. 66 10 74 42
Tlf. 66 10 28 69

Beboerforeningen Bylauget
Formand Oldermand
Sinnet Bunde Mogens Burmølle
Karetmagerstræde 10 Staupudevej 10
Tlf. 66 10 67 98 Tlf. 66 10 33 09

Forsamlingshusets bestyrelse Idrætsforeningen
Formand Formand
Henning Larsen Preben Schack
Gartnervænget 4 Ryttervejen 14
Tlf. 66 10 23 84 Tlf. 66 10 24 23

Klubhuset  tlf. 66 10 55 22

Forsamlingshuset
Ryttervejen 19
Tlf. 66 10 23 29




