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Nyt fra redaktionen

Redaktionen udvider

Nej, Torben skal ikke have bygget til. Men det er nu lidt over 2 år
siden, at Aasum Sogneblad udkom først gang. Fra begyndelsen var
vi i bladudvalget enige om, at vi ikke skulle slå større brød op, end vi
kunne bage, og derfor har vi indtil nu ikke givet os i kast med opsø-
gende journalistiske opgaver. Hidtil har vi redigeret det stof, som
andre sendte til os og sammensat det indkomne stof til et blad. De
portrætter af forskellige personer, huse eller dyr, der har været bragt
i Aasum Sogneblad, er hverken skrevet af bladudvalget eller af re-
daktionen, men af en repræsentant for beboerforeningen.
På grund af opfordringer fra læserne, og fordi vi mener, tiden er in-
de til at prøve noget nyt, har vi udvidet redaktionen med to nye
medarbejdere, som hovedsagelig skal tage sig af det opsøgende jour-
nalistiske arbejde. Vi tænker her på virksomhedsportrætter af Aasum
Sogns mange erhvervsdrivende, hvilke huse gemmer der sig bag
sognets gadenavne og forskellige begivenheder i sognet.
Vores tanke var, at have bragt det første virksomhedsportræt i dette
nummer, men det kunne desværre ikke lade sig gøre af tidnød i virk-
somheden, for ”journalisten” og redaktionen. Vi håber, I vil tage
godt imod de to nye medarbejdere på deres færd rundt i sognet.
De to nye medarbejdere er:

 Bitten Hold Per Lind Thomsen
Aasumgårds Alle 8 Walthervænget 6
Tlf.  23206069 Tlf. 66102673



Præsterne har ordet

INGEN GRÆSKAR HER
Når man taler Allehelgen, tænker mange i vore dage på græs-
karmænd, godt inspireret af  Anders And og Biskoppen i Ros-
kilde. Begges kvaliteter ufortalt. Men den amerikanske Hallo-
ween med focus på spøgelser og genfærd ligger meget langt fra
den europæiske tradition. Vores Allehelgensdag er en mindedag
for dem, der i slægten og i lokalsamfundet er gået forud for os.
Mange steder sætter man denne dag levende lys på gravene, og
i kirkerne læser man navnene på de døde i året, der er gået si-
den sidste Allehelgen.
Hvad angår døden er jeg en lykkelig mand. I min familie har
Vorherre hentet dem i den rigtige rækkefølge. Alle mine bed-
steforældre er borte, men så sent, at jeg både som barn og som
ungt menneske havde glæde af  dem. Der var ingen, der kunne
bage pandekager, som min mormor hjemme på hendes gård.
Der var intet sted så spændende som i min farfars jagtværelse
med de mange trofæer og geværer på hylderne hele vejen
rundt. Og når jeg er på deres kanter, kikker jeg ind på kirkegår-
den og siger hej. For at stå ved forfædres grave er menings-
fuldt. Man har en rod, disse mennesker havde del i ens liv, og
selv var man en del af  deres. Af  mine eller vore egne forældre,
hvis jeg tager min kone med, har vi kun mødrene tilbage. Kvin-
der er seje og holder ud, og når de bliver hvasse i blikket, kan
de få en til at føle sig som en knægt på fjorten år, der har været
i kagedåsen. Det hører aldrig op. Men milde og kærlige er de
også, vores gamle mødre.



Går man på kirkegården, kan man følge de enkelte slægter.
Glimt af  sognets historie. Enkelte af  navnene genfinder man i
lokalhistorien og bliver mindet om deres indsats. Menighedsrå-
dene er gode til at bevare de gamle sten, også selvom slægten
ikke længere er interesseret.
Så alt i alt er det en meget hyggelig vandring hen over den gam-
le kirkegård, de dødes have.
Hvis ikke det var for de forkerte sten. Dem med de forkerte
årstal!

Jeg kan gå hen over kir-
kegården ved siden af

præstegårdshaven og der
finde navnene på flere

gamle konfirmander. Det
er forkert, og det kan Vor-
herre ikke være bekendt.
Jeg forstår godt den far,
der i vrede knytter sine
hænder og bebrejder



Gudstjenester i Seden og Aasum

November
Søndag den 14. Seden, kl.  9.30 Aasum, kl. 11.00
22. s.e. trinitatis NHE NHE
Onsdag den 17. Aasum, kl. 16.30

MN
Fyraftensgudstjeneste

Søndag den 21. Seden, kl. 11.00
Sidste s. i kirkeåret MN
Søndag den 28. Seden, kl. 11.00 Aasum, kl.  9.30
1. s. i advent NHE NHE

Kirkefrokost

December
Søndag den 5. Seden, kirkebil til Aasum, kl. 15.00
2. s. i advent Aasum NHE

Fælleskoncert
Søndag den 12. Seden, kl.  9.30 Aasum, kl. 11.00
3. s. i advent MN MN
Søndag den 19. Seden,  kl. 11.00 Aasum, kl.  9.30
4. s. i advent NHE NHE

Konfirmander
medvirker.

Fredag den 24. Seden, kl. 14.00 Aasum,  kl.15.00
Juleaften            kl. 15.15      kl.16.30

  kl. 16.30
NHE MN

Lørdag den 25. Seden, kl.  9.30 Aasum, kl. 11.00
Juledag MN MN
Søndag den 26. Seden, kl. 11.00 Aasum, kirkebil til
2. juledag NHE Seden



Gudstjenester i Seden og Aasum

December
Fredag den 31. Seden, kl. 16.30 Aasum, kl. 15.00
Nytårsaftensdag
Nytårsandagt NHE NHE

Januar
Søndag den 2. Seden, kl.  9.30 Aasum, kl. 11.00
Helligtrekonger
Nytårsgudstjeneste MN MN
Søndag den 9. Seden, kl. 11.00 Aasum,  kl. 9.30
1.s. e. h. 3 k. NHE NHE

Kirkekaffe
Søndag den 16. Seden,  kl. 9.30 Aasum, kl. 11.00
Sidste s. e. h. 3 k. NHE NHE
Søndag den 23. Seden, kl. 11.00 Aasum, kirkebil til
Septuagesima LBM Seden
Onsdag den 26. Aasum, kl. 16.30

MN
Fyraftensgudstjeneste

Søndag den 30. Seden, kl. 11.00
Sekssagesima MN

Konfirmander
medvirker.

Februar
Søndag den 6. Seden,  kl. 9.30 Aasum, kl. 14.00
Fastelavn NHE NHE

NHE Nils Holger Ellekilde
MN Marianne Nørsøller
LBM Lene Bischoff-Mikkelsen



Nyt fra Menighedsrådet.

Valg

Endnu engang blev der fredsvalg til menighedsrådet i Aasum. Fra
pålidelig kilde har vi hørt, at vi skal tilbage til 1903 for at finde det
første og eneste valg i Aasum med mere end 1 valgliste; altså hvor
det var nødvendigt at indkalde til valg. Nogle vil nok mene, at dette
er udtryk for sløvsind og manglende interesse for det kirkelige arbej-
de i vores sogn, men jeg foretrækker at se det ud fra et positivt livs-
syn, at det naturligvis er udtryk for et ønske om sund fordragelighed
og samarbejde i vores sogn.

På vores opstillingsmøde den 14. september skulle der vælges 6 til
rådet og 2 suppleanter. Følgende blev valgt::
Fra det gamle menighedsråd blev: Viva Sternsdorf, Inger Reitz,
Lene Bjørn og Alex Hold genvalgt.

Nye i rådet blev: Erling Larsen, Ryttervejen 5 og Hjalmar Reitz,
Fichstræde 2.
1. suppleant blev Bente Adelgod, Ryttervejen 5 og 2. suppleant
Hanne Bergholdt Jensen, Slagenvej 1.

Imidlertid er der efterfølgende sket det, at Viva Sternsdorf på grund
af tidspres har været nødt til at træde ud af rådet, så vores 1. supple-
ant, Bente Adelgod, allerede ved det konstituerende møde onsdag
den 10. november vil indtræde i rådet. Viva har tilbudt, at hun me-
get gerne vil give en STOR hånd med tirsdagscaféen, og det er vi
naturligvis meget taknemmelige for.

Som de fleste nok har oplevet, lever vi i en meget forjaget og for-
travlet tid, det gælder naturligvis også menighedsrådsmedlemmer, så
når vi bliver tilbudt aflastning i vores arbejde, er vi dybt taknemme-
lige.



Det er ofte svært at overkomme en jævn strøm af arrangementer og
møder, så hvis vi skal fortsætte med at få folk til at bruge den omtal-
te sparsomme og forjagede fritid til frivilligt foreningsarbejde, må
der stilles store krav til foreningernes planlægning, organisering og
strukturering i fremtiden.

Det er et problem, vi i det gamle menighedsråd er blevet meget op-
mærksomme på. Det kan ikke nytte, det kun er få personer som løf-
ter, så får man hurtigt slidt de personer op. Den fejl må vi nok er-
kende, at vi har begået i det gamle menighedsråd. Så kravet til os
gamle medlemmer af rådet må være at sikre, at det fremtidige arbej-
de bliver uddelegeret, så hver enkelt medlem præcist ved, hvad han/
hun har som opgave. Selvfølgelig skal det være opgaver, man selv
mener, at man kan løfte. Det er en ambition, vi på de sidste møder
har drøftet som en tvungen nødvendighed for arbejdet fremover.

Salmebøger

Som det nok er mange bekendt, er der i Danmark kommet nye sal-
mebøger. Nogle vil mene, at vi i Aasum har ”hængt i bremsen” med
anskaffelsen af de nye salmebøger. Vi har i rådet ment, at vi en tid
endnu godt kunne bruge vores forholdsvis pæne gamle salmebøger,
men tiden er nu kommet, hvor også Aasum Kirke kan fremvise de
nye salmebøger. De vil blive indviet ved kirkeårets begyndelse den
første søndag i advent 28. november.
De gamle salmebøger overdrages til Hvenekilden og andre pleje-
hjem.

Alex Hold, næstformand.



Fælles julekoncert i Aasum Kirke
søndag den 5. december kl. 15.00

Organist Hans Brehm har som sædvanlig sammensat et spændende
program til  julekoncerten, som er en fælles koncert for både Seden
og Aasum Sogne. Koncerten, som afholdes den 2. søndag i advent,
byder i år på deltagelse af Fynbo-Koret under ledelse af Bodil Bøge-
lund. Fynbo-Koret er det nye navn på det oprindelige Bolving-Kor,
som i sin tid blev startet i Aasum.
Desuden medvirker kirkens Organist, Hans Brehm, og spejderne fra
Seden med Luciaoptog under ledelse af Hjørdis Poulsen.
Efter koncerten er menighedsrådet vært ved et glas gløgg i Rytter-
skolen..

Juleafslutning for Rågelund Efterskole

Mandag den 20. december  kl. 19.30 holder Rågelund Efterskole ju-
leafslutning i Aasum Kirke ved sognepræst Nils Holger Ellekilde.

Nytårsgudstjeneste
Da Nytårsdag den 1. januar, som er helligdag , og søndag den 2. ja-
nuar ligger lige efter hinanden, mener menighedsrådene ikke, at det
er fornuftigt at holde gudstjenester to dage i træk og derfor vil det
ved dette årsskifte foregå således:

Nytårsaftensdag, fredag den 31. december, holdes der nytårsandagt i
Aasum Kirke kl. 15.00 og
Seden Kirke kl. 16.30.
Begge andagter ved Nils Holger Ellekilde.

Fra og med søndag den 2. januar og frem normale gudstjenester.



Tirsdagscafé d. 7. december kl. 14.30
Her ved årets sidste tirsdagscafé serverer menighedsrådet gløgg, æb-
leskiver og kaffe. Der er som sædvanlig bankospil om blandt andet
dekorationerne på bordene og mange andre gevinster. Og der for-
tælles en  julehistorie.

Tirsdagscafé d. 4. januar kl. 14.30
Hvad har vi læst i vinter? Gode læseoplevelser gives videre. Evt.
bogbyttedag, men ikke mindst hyggeligt samvær.
Kaffe og kage 20 kr.

Tirsdagscafé den 1. februar kl. 14.30
Programmet for denne dag er endnu ikke fastlagt, men vil blive of-
fentliggjort ved opslag.

Aktiviteter i Seden Kirke i den kommende periode:

Søndag den 28. november kl. 11.00
Gudstjeneste med efterfølgende julefrokost
Vært: Seden menighedsråd
Sted: Kirkehuset på Mindelundsvej 110
Fri entre

Søndag den 30. januar kl. 11.00
Familiegudstjeneste.
Marianne Nørsøller + konfirmander medvirker.
Let frokost i konfirmandstuen efter gudstjenesten.
Arrangeres af aktivitetsudvalget, Seden.



Siden sidst i Aasum

Døbte i Aasum

15.08.04 Kirstine Kjerside Frandsen, Borsvinget 21 A,
Agedrup

Viede i Aasum

11.09.04 Marie Trydeman Knudsen og
Martin Briand Petersen, Hedevænget 136,

Viborg
02.10.04 Helle Lundgren Nielsen og

Mogens Schack Kertemindevejen 46,
Marslev

02.10.04 Kirstin Remvig og
Kim Danielsen Ærøgade 13,

Odense C
09.10.04 Nete  Rysgaard og

Jens Michael Lykke Sørensen Duedalen 32,
Odense NØ

09.10.04 Pia Petersen og
Jan Helmer Petersen Strandvænget 14,

Odense NØ

Døde og bisatte i Aasum

28.09.04 Knud Kristian Jørgensen Aasum



Aasum Idrætsforening

Senior
Fodboldsæsonen er nu færdigspillet for alle hold, og
for førsteholdets vedkommende blev det en gyser til det sidste.
Den sidste kamp mod Posten skulle vindes, så ville det blive direkte
oprykning til serie 2, der blev rigtigt gået til sagen af begge hold,
men Aasum kæmpede bravt og vandt kampen med 2-0 og rykker nu
direkte op i serie 2. Et stort tillykke til dem, der har spillet på holdet,
og en stor tak til vores 2 trænere, Bo og Hasse Frimodt
Holdet i serie 5 klarede sig også godt, en placering midt i rækken,
men de skal nok få en bedre placering næste sæson.

Old boys holdet fik ikke så mange point, men der var et godt sam-
menhold og til sidst begyndte de at få point.

Super veteraner fik en stor sæson,  de blev en flot  nr.3 kun 3 point
fra en førsteplads, holdet tabte ingen kampe i efteråret. Flot klaret.

Bagerste række fra venstre:
Gert Kingo, Børge Olsen, Erik Mortensen, Preben Schack, Gunnar Jørgensen,
John Nielsen, Birger Christensen ,Ove Holmer
Forreste række fra venstre:
Bent Erik Hansen, Mogens Burmølle, Hans Jørgen Gråskov , Rene Fiil.



Aasum Idrætsforening

Gymnastikholdet for damer under ledelse af Jytte Storm går godt,
men flere kan godt få plads på holdet.
Det er om mandagen fra kl. 19.00-20.00, så mød op.

Lancierholdet kunne også godt bruge nogle flere dansere. Vi har det
hyggeligt sammen, der danses hver anden torsdag.
Næste gang er den 18. november kl. 21.00 i forsamlingshuset,
så mød op.

Badmintonafdelingen har nogle ledige timer mandag og torsdag.
Henvendelse på tlf. 66102423 til Preben Schack

Andespil  i Idrætsforeningens klubhus afholdes
tirsdag d. 30. november kl. 19.00.

En stor tak til sponsorer og alle som har støttet foreningen i  året
2004

God jul og godt nytår.

Aasum Idrætsforening
Preben Schack.



TLE. 66 10 22 42 •  FAX 66 10 36 40

ÅSUM BYGADE 13 • 5240 ODENSE NØ

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

 Tlf.   66 10 93 05

Tlf.   66 10 17 38    Mobil 40 27 45 08



Aktivitetskalender for Aasum Sogn

November

10.-11. onsdag 19.00 Menighedsrådsmøde
14.-11. søndag 11.00 Gudstjeneste (NHE)

16.00 Møde om dilettant/forårsfest,
 i Rytterskolen

17.-11 onsdag 16.30 Fyraftensgudstjeneste (MN)
28.-11. søndag 09.30 Gudstjeneste (NHE)
30.-11. tirsdag 19.00 Andespil, Idrætsforeningen

.
December

05.-12. søndag 15.00 Fælles julekoncert (NHE)
07.-12. tirsdag 14.30 Tirsdagscafé med juleafslutning og

bankospil
12.-12. søndag 11.00 Gudstjeneste (MN)
19.-12. søndag 09.30 Gudstjeneste (NHE)
20.-12 mandag 19.30 Juleafslutning for Rågelund

Efterskole (NHE)
24.-12. fredag 15.00 Juleaftensgudstjeneste (MN)

16.30 Juleaftensgudstjeneste (MN)
25.-12. lørdag 11.00 Gudstjeneste (MN)
26.-12. søndag 11.00 Gudstjeneste, kirkebil til Seden
31.-12. fredag 15.00 Nytårsandagt

Ta´ud og hæng op



Aktivitetskalender for Aasum Sogn

Januar

02.-01. søndag 11.00 Gudstjeneste (MN)
04.-01. tirsdag 14.30 Tirsdagscafé, udveksling af

vinterens læseoplevelser
09.-01. søndag 09.30 Gudstjeneste (NHE)
10.-01. mandag Deadline til sognebladet
16.-01. søndag 11.00 Gudstjeneste (NHE)
19.-01. onsdag 19.30 Sogneaften med Dennis Jørgensen
20.-01. torsdag Sidste tilmelding til bylaugsmøde
23.-01. søndag 11.00 Gudstjeneste, kirkebil til Seden
26.-01. onsdag 16.30 Fyraftensgudstjeneste (MN)
27.-01. torsdag 18.00 Bylaugets generalforsamling
30.-01. søndag 11.00 Gudstjeneste, kirkebil til Seden

Februar

01.-02. tirsdag 14.30 Tirsdagscafé
06.-02. søndag 14.00 Fastelavnsgudstjeneste (NHE)

15.00 Tøndeslagning ved Rytterskolen

Alle arrangementer er omtalt andetsteds i bladet



v/ Preben V. Christensen

Tlf.
65 95 14 96
Privat  65 95 11 96
Fax. 65 95 21 90

EL-FIRMAET
KAY CHRISTENSEN

Ring 65 95 13 00
Mobil 40 40 03 73

AL VOGNMANDSKØRSEL
Samt al slags arbejde med rendegraver

og  minigraver m/u hydraulikhammer udføres
    Kranbil 8-75 T/M kran m/u grab
    3-4  akslet lastbiler m/u kærre      Sættevogn
    Affaldscontainer 3-20 m3
    Salg af al slags grus, sten, muldjord, strand-
    sand, flis, knust beton, pig-/brosten m.v.

Åsum ForsamlingshusÅsum ForsamlingshusÅsum Forsamlingshus
Selskabslokaler / Diner TransSelskabslokaler / Diner TransSelskabslokaler / Diner Trans---portableportableportable

 Tlf . :  66102329 / 70205485 Tlf . :  66102329 / 70205485 Tlf . :  66102329 / 70205485

Livin
 Vin, cognac, portvin, champagne. ,
Egne etiketter til enhver lejlighed.

Eller afhold en vinsmagning
hjemme med gode venner.

Torben Bentsen
Rågelundsgyden 1
5240 Odense NØ

          Tlf.nr.: 65-951180

SMEDEJERN
Altaner - Gelændere

       Trapper - Lamper
         Porte - Møbler
Ejlskovsgade 20  5000 Odense C

                            Tlf. 66 14 29 68
www.ahproduktion.dk

OKSEKØD SÆLGES

Oksekød i halve eller kvarte dyr,
slagtet og udskåret efter eget ønske

Nærmere oplysninger
Tlf. 66 10 21 11

Hanne & Viggo Føns

66 10 24 00

INGER HØY NIELSEN

ÅSUMBYGADE 6  5240 ODENSE NØ

Fraugde Kærbyvej  35
Tlf. 65 95 26 26

Mobil  23 30 39 37

SNEDKERIET
V/ FLEMING RASMUSSEN

ALT I BYG OG INVENTAR

  Tlf. 65 95 28 00





Der afholdes ordinær generalforsamling
torsdag d. 27. januar 2005, kl. 18.00 i Aasum Forsamlingshus.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Efter generalforsamlingen er der spisning og selskabeligt samvær.
Der serveres på sædvanligvis gule ærter og pandekager med is.

Pris pr. kuvert kr. 115,00
Af hensyn til spisningen bedes forudbestilling foretages senest

torsdag d. 20. januar 2005
til oldermand Mogens Burmølle  tlf. 66 10 33 09 eller næstformand

Hans Jørgen Nielsen tlf. 66 10 20 36.
Bestyrelsen

Selvom der er længe til, så kunne
du jo allerede nu reservere afte-
nen og tilmelde dig generalfor-
samlingen. Vi sidder klar ved te-
lefonen.



Så er kastanietiden ovre for i år, bladene falder og Aasum bys ”tag”
letter. Rundt i sognet ses tydelige forandringer i landskabet, der gra-
ves, bygges, nivelleres og planeres. Efterhånden kan vi fornemme,
hvordan Ring 3 vil forme et nyt og anderledes sogn rent landskabs-
mæssigt. Lad os ikke lade forskellige holdninger til forandringerne
grave grøfter mellem os, men arbejde for at ændringerne på længere
sigt bliver til fælles bedste.

Forårsfest/dilettant

I foråret havde gruppen bag Forårsfesten stor succes med et lidt an-
derledes arrangement, efter flere år med dilettantfest. Planlægning af
hvad der kunne være indholdet i en sognefest i foråret 2005 skal i
gang snarest. Der indkaldes derfor til første planlægningsmøde

søndag d. 14 nov. kl. 16.00 i Rytterskolen.

Over en kop kaffe eller en øl vil vi tage stilling til form og indhold,
så ønsker du at give en hånd med, lufte skuespillerdrømmene eller
komme med nye idéer, så er du meget velkommen. Hvert år har der
i arrangementet været nogle erfarne kræfter fra tidligere år, men der
har også altid været plads til nye folk og idéer, så alle er meget vel-
komne. Ønsker du flere oplysninger inden mødet, er du velkommen
til at ringe til Inge Burmølle tlf. 66 10 33 09 eller
Sinnet Bunde 66 10 67 98.

Vel mødt



Sogneaften

Onsdag d. 19. januar kl.19.30 kommer Dennis Jørgensen og fortæl-
ler om sit job som vægter i Odenses gamle bydel. Dennis Jørgensen
er god for en historie, både fra fortidens anekdoter og nutidens op-
levelser som ”turistattraktion”.
Alle er velkommen til hyggeligt samvær med foredrag og sang.
Kaffe og kage à 20 kr.
Sogneaftenen foregår i Rytterskolen.

Fastelavn

Søndag d. 6. februar kl. 15.00 arrangerer beboerforeningen tøndes-
lagning i haven ved Rytterskolen. Alle børn og voksne er velkom-
men, men det er kun børnene, der får lov til at slå til tønden. Der er
fastelavnsboller til alle, kaffe til de voksne og sodavand til børnene.
Vi plejer at få besøg af både prinser og prinsesser, feer og alfer, kat-
te og en gang kom Batman forbi.
Kl. 14.00 samme dag er der familiegudstjeneste, hvor der er traditi-
on for, at det  ikke kun er præsten, der er udklædt!

Naturlegeplads

Naturfredningsforeningens anke af afgørelsen om etablering af na-
turlegepladsen er nu afgjort til Aasum Sogns Beboerforening og Aa-
sum Bylaugs fordel. Etableringen af naturlegepladsen vil blive ud-
ført af Odense Kommunes Park og Vej afdeling i løbet af okto-
ber/november måned 2004. Det er dejligt, at sagen nu bliver afslut-
tet, og at der langt om længe bliver ryddet op i de fældede elme-
stammer fra alléerne i Væverstræde og Fichstræde. Lad os glæde os
over, at børnene i Aasum nu får en ny og spændende legeplads.
Når legepladsen er færdig vil Beboerforeningen og Bylauget arran-
gere en festlig indvielse. Denne vil blive annonceret ved opslag.



Fortsættelse af  Hans Eriks erindringer
fra krigen, der sidst sluttede ved budska-
bet om Tysklands overgivelse.

 D. 5. maj var tidspunktet kommet, hvor vi skulle ind til Odense.
Kl. 14.00 kravlede vi op i to lastvogne, bestemmelsesstedet var på
det tidspunkt ukendt for de fleste af os. Spændingen steg unægtelig,
hvad ventede der os, når vi kom til Odense? Der var posteret vagt
ved alle indfaldsveje og der var utrolig mange mennesker på gaden.
Menneskemyldret var så tæt, at det kneb vore biler at komme frem.
Der blev vinket og råbt hurra, så det var en sand fornøjelse.

Endelig nåede vi vort nye kvarter, Frk. Hørlücks skole, hvor vi blev
indkvarteret oppe i klasseværelserne. Der blev straks sat vagtposter
ud, vi tog ingen chancer. Pludselig kunne vi høre et voldsomt skyde-
ri, alle blev beordret væk fra vinduerne og i dækning. Skyderiet fort-
satte ind mod byen, men vi havde ingen mulighed for at få oplysnin-
ger om, hvor galt det var.
Senere skulle det vise sig, at der havde været ret voldsomme kampe,
beklageligvis med mange døde og sårede. Vor kompagnichef blev
også beskudt under kørsel på Filosofgangen, men heldigvis blev in-
gen ramt inde i bilen.

I løbet af aftenen indløb nye ordre til landkompagniet, sådan hed
vores styrke, der var blevet suppleret af folk fra Lumby og Otterup,
om at vi omgående skulle skifte kvarter til ”Elsesminde” i Sande-
rum. Det skabte forvirring, da der ikke var biler nok, så nogle måtte
gå til Sanderum. Heldigvis kom alle frem i god behold. Sikke en
modtagelse vi fik af sognets beboere, der var ikke alt det gode, de
ville gøre for os. Det var helt overvældende.



Der skulle skaffes logi til mange, vi lå i hø og halm i stalde og lader,
hvor det var tåleligt at ligge. Søvn blev det ikke meget til den nat,
dels på grund af et hårdt gulv med for lidt halm, og dels holdt da-
gens begivenheder, som var i mine tanker, mig vågen.

Den 6. og 7. maj gik med forskellige aktiviteter, våbnene skulle ef-
terses, ligesom landsbyen og området skulle undersøges for mistæn-
kelige personer. Den 8. maj får vi endnu en gang ordre til at skulle
flytte. Via Odense og Missionshotellet, hvor en del af styrken, her-
iblandt mig, blev kørt til Beldringe Flyveplads, hvor vi skal overtage
bevogtningen af flyvemaskiner og anden vagttjeneste i området. Så
er det atter på farten mod nye overraskende og spændende opgaver.
Ved flyvepladsen får vi besked på at fortsætte til Allesø skole. Jeg
husker tydeligt, at den var spækket med tyskere, der blandt andet var
i gang med at slagte gris. Den hang til køling på en stige. Jeg tror vi
alle inderst inde var lidt ængstelige ved situationen, vi havde ikke
haft en jordisk chance, hvis tyskerne havde angrebet os. Da lederne
havde forhandlet med tyskerne kørte vi ud af området igen.

Fra venstre mod højre: Nr. 1, 2 og 4 er tyske soldater, nr. 3 Kristian Jensen,
mejerist på Aasum Mejeri, nr. 5 og 7 er engelske soldater og nr. 6 er Hans Erik
Hansen selv.
Billedet er taget på ”Holmegård”  8. maj 1945



Vi skulle finde et sted at bo, for natten nærmede sig. Lige udenfor
flyvepladsen ligger en gård ”Holmegård”. Der kørte vi ind, vækkede
ejeren, satte ham ind i situationen, og så var det natlogi i orden. In-
den vi kunne gå til ro skulle vi ud på bevogtningsopgaver, duggen
var faldet, og vi blev godt våde og snavsede inden vi var hjemme på
gården igen. Den nat var det virkelig koldt; søvn blev der ikke meget
af, det var en rigtig kold lade vi lå i.
Dagen efter blev der mere styr på organiseringen, en kogekone stod
for madlavningen, opvasken klarede vi selv. Dagene gik og vi havde
den glæde, at modtage de første englændere, der ankom til flyve-
pladsen for at overtage vores opgaver. Ligeledes kom der en flyver
fra Holland med to piloter. De uddelte cigaretter og chokolade til
alle, det var en stor dag.

Den 11. maj tog vi afsked med ”Holmegård”, vi skulle hjem til Aa-
sum igen efter en uge med mange oplevelser, der nu, så mange år
efter, stadig står klart i  min erindring, som noget helt usædvanligt.

Dette var i al beskedenhed mine oplevelser, som jeg efter fattig ev-
ne, har forsøgt at viderebringe. Jeg slutter med følgende verselinier:

Guds fred med vore døde
I Danmarks rosengård.
Guds fred med dem der bløder
Af  dybe hjertesår.



Polske feriebørn i Aasum

 I 1945 lå Polen hen som et af verdenskrigens mest mishandlede lan-
de, hvor invasioner fra både vest og øst havde hærget landet. I som-
meren 1945 eller 1946 havde Røde Kors derfor arrangeret ferieop-
hold i Danmark for polske skolebørn fra de mest nødlidende områ-
der i Polen. I Aasum havde, så vidt jeg husker, 6 – 8 familier, der-
iblandt mine forældre i Aasum skole, tegnet sig for et polsk barn.
Min far havde fået nogle af Aasums bilejere til at afhente børnene på
Odense Banegård. Efter modtagelsen på banegården manglede der et
barn på Aasums liste. Malermester Carl Petersen, der lagde bil til, var
en dejlig resolut mand. Det lykkedes ham at kapre en tilfældig polsk
pige og kom slæbende med hende hen til min far og sagde: ”Her er
en til Andersen, så passer antallet.” Imidlertid passede navnet på tø-
jet ikke helt, men ved hjælp fra en Røde Kors mand blev den rigtige
endelig fundet.

  På skolens legeplads hentede familierne så deres feriebarn. Hende
vi fik i skolen, hed Danuta Bartos og kom fra Sosnovice, en by i in-
dustriområdet i det sydlige Polen. Hun var utrolig spinkel. Arme og
ben var lige så tynde som på mennesker fra fangelejrene. Hun var
utrolig udmattet og kunne næsten intet spise og faldt hurtigt i søvn.
Vi var dybt bekymret for hendes svækkede tilstand.

Danuta Batos i haven
ved Aasum Rytterskole.



Næste morgen ventede der en overraskelse! Danuta slog dynen til
side, og med en utrolig energi sprang hun ud af sengen og havde i
de følgende uger et utroligt højt aktivitetsniveau. At en så lille og
udhungret krop kunne rumme så meget energi var utroligt! I dag var
hun vel blevet kaldt et dampbarn eller et hyperaktivt barn. Diagno-
sen var helt sikkert krigstraumer! Med fingersprog prøvede vi at for-
klare hende, at hun skulle blive på ”trekanten”, hvor skolen og bibli-
oteket lå, så vi vidste, hvor hun var. Imidlertid ville hun gerne strejfe
en del rundt i Aasum, så mine tre søskende og jeg, der heldigvis
havde sommerferie fra skolen, måtte bistå med at holde os oriente-
ret om, hvor Danuta opholdt sig. Et af hendes foretrukne steder var
smedens træ med sommeræbler, (siden tidernes morgen har æbler
dog draget kvinder!!). Efterhånden faldt der lidt mere ro over hende.
Vi fik lært hende at cykle, så hun kunne komme med på ture i om-
egnen.

Bagerste række fra venstre: Hans Lohmann Andersen, broderen
Helge, faderen S. B. Andersen.
Forreste række fra venstre: Broderen Bertel, Danuta Bartos og sø-
steren Inger Johanne.



Polske feriebørn i Aasum, fortsat

Hun lærte også at spille kroket i skolehaven, og i dårligt vejr spillede
vi Matador. I de uger, hun var hos os, nåede hun heldigvis også at
tage godt på i vægt.

 Nogle måneder efter at de polske børn var rejst hjem, skrev min far
et brev til Danutas mor. Så vidt jeg husker, havde han via Røde
Kors fået brevet oversat til polsk og var lidt spændt på, hvordan det
gik efter hjemkomsten. Der kom imidlertid aldrig noget svar, og
grunden til det var helt sikkert, at Jerntæppet i de år var ved at sæn-
ke sig ned gennem Europa.
Hans Lohmann Andersen.



Apropos det fine forsidebillede blev der søndag d. 10. oktober mo-
stet godt 100 liter æblemost på pladsen foran skolen. Beboerforenin-
gen havde lejet en æblemostmaskine og ca. 10 familier havde samlet
æbler og afsat tid til en hyggelig dag, hvor alle hjalp hinanden. Efter
prøvesmagning og ros til de forskellige ”slotsaftapninger” drog folk
hjem med det dejligste most.

Beboerforeningen

——- O ——-

Men det ærgrer mig…..
Tak til Seden Aasum Kir-

kekor og korets leder,

 Har du hørt …….. ?



Redaktionen ønsker alle
beboere i Aasum Sogn
en rigtig glædelig jul

og et godt nytår.



Adresseliste for Aasum Sogn

Kirkekontoret Sognepræst
Ellen Rasmussen 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
Viva Sternsdorf Egeholmen 7
Rågelundsgyden 11, Rågelund Tlf. 66 10 74 42
Tlf. 65 95 28 00

Beboerforeningen Bylauget
Formand Oldermand
Sinnet Bunde Mogens Burmølle
Væverstræde 3 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



På æblemostdagen blev der også tid til at
lave andet end æblemost.

Foto: Kurth Eriksen


