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      Præsterne har ordet 

 
 
 

Ærbødighed for livet 

Den 15. marts hørte jeg fuglesangen for første gang i år. Da jeg først på 

aftenen kom hjem og gik en lille tur i haven. Fuglene sang, ikke så 

mange, men flere er allerede kommet. Territorier skal markeres, der 

kaldes på en mage, og redesteder findes. Ofte er det fugle fra sidste års 

kuld, der vender tilbage. Det har været vinter, og alt har været frossent 

og hårdt. Men nu kommer livet tilbage. 

Træernes knopper venter på mere varme. Ræv og grævling har parret 

sig. Fostrene hviler i rådyrene. Trækfuglene er ankommet sydfra. Og 

således er det år efter år. Livet kan ikke standses. 

Det er dét, som er så forunderligt derude. At livet består, livet presser 

sig på, livet, som vi jo er en del af. Det hører ikke op. 

I Jobs bog i det gamle testamente kaldes vi til ærbødighed for livets 

storhed. 

Da talte Herren til Job, og dermed til hver enkelt af os og spurgte:  

”Hvor var du, da jeg grundlagde jorden”? Et vægtigt spørgsmål. For 

selvom vi forlængst har forladt teorien om de seks dage og hellere taler 

om  The Big Bang og livets lange udviklingskæde gennem milliarder af 

år, så når spørgsmålet os alligevel. Hvor var du, du indbildske 

menneske, da jeg startede det liv, som du er så afhængig af.  

”Hvor var du, da jeg grundlagde jorden, mens hjørnestenen blev lagt, 

og alle morgenens stjerner jublede af fryd. Da jorden fik skylaget som 

klædning, og havet blev spærret inde bag porte.” Hvad har du udrettet? 

”Har du nogen sinde beordret morgenen frem og anvist morgenrøden 

dens plads.”?  



Nej, må vi ydmygt svare. Jorden er vort hjem, men morgenens stjerner 

tændes, morgenrøden kommer alt sammen uden vor medvirken. Men 

altid til vor store undren. 

Og Herren spørger videre Job. 

”Har du været ved havets kilder, har du vandret på urdybets bund ”. 

Ja, jeg har dykkercertifikat, svarer vel nogen, men vi ved, at på de helt 

store dybder har intet menneske været endnu. 

”Er dødens porte blevet åbenbaret for dig”? spurgte Herren Job. 

Nej, i livets store spørgsmål, der ved vi ingenting. 

”Kunne du binde Syvstjernens bånd. Eller løse Orions lænker”? 

Nej aldrig  

”Eller fører du løvens stjernebillede frem sammen med dens unger. 

Kender du lovene for himmelen, eller bestemmer du dens magt over 

jorden”? 

Nej, intet kan vi, og intet er vi, hvis vi bruger vores forstand.  

Men det er ikke det hele. Gud rækker hånden frem imod os og  

tilkender os vores værdi. Dog er vi noget. Alligevel har vi betydning. 

Vi er alle guds børn. Og i jublende glæde over, at vi kan tro sådan, 

skriver salmisten i Davids ottende salme: 

 

”Herre vor Herre, hvor herligt er dit navn over hele jorden  

du, som har bredt din pragt ud på himmelen. 

Af børns og spædes mund 

har du grundlagt et værn mod dine modstandere 

for at standse fjender og hævngerrige. 

Når jeg ser din himmel, dine fingres værk 

månen og stjernerne, som du satte der, 

hvad er da et menneske, at du husker på det 

et menneskebarn, at du tager dig af det.”? 



 
 
 

Vi skal alle ud af vores indbildskhed for at forstå blot en flig af de store 

ting. At vi hører til i en større sammenhæng, end vi umiddelbart kan 

begribe. At der er mere til, end vi kan måle og veje og forstå. At der 

findes en vej videre frem der, hvor vi troede alle veje lukket. At 

horisonten er videre, end vi kan se med vor nærsynede øjne. 

Sognepræst Nils Holger Ellekilde 

 
 
 
 
 
 

Lørdagsdåb 
  
Særlige familie- og 
dåbsgudstjenester i Seden-Aasum  
  
Gudstjenesterne afholdes den første lørdag i måneden, undtagen juli og 
december, i Aasum Kirke kl. 11.00. Gudtjenesterne er åbne for alle. 
  
Der er planlagt følgende lørdage: 
  
7. maj 2005                         4. juni 2005 
  
6. august 2005                    3. september 2005 
  
1. oktober 2005                 5. november 2005 
  
7. januar 2006                     4. februar 2006 
  
4. marts 2006 
  
De annoncerede familie- dåbsgudstjenester er et forsøg, som strækker sig 
over et år. Derefter evaluerer menighedsrådene og tager stilling til om 
forsøget skal gøres permanent. 



 
 
 
SEDEN OG ÅSUM SOGNE 
 
KONFIRMATIONSDATOER 
 
For de næste 4 år er datoerne som følger 
 
2006 
A-klassen: St. Bededag den 12. maj  kl. 10.00 
B-klassen: Søndag den 7. maj  kl. 10.00 
C-klassen: Søndag den 14. maj  kl. 10.00 
 
2007 
A-klassen: St. Bededag den 4. maj  kl. 10.00 
B-klassen: Søndag den 6. maj  kl. 10.00 
C-klassen: Søndag den 13. maj  kl. 10.00 
 
2008 
A-klassen: St. Bededag den 18. april  kl. 10.00 
B-klassen: Søndag den 20. april  kl. 10.00 
C-klassen: Søndag den 27. april  kl. 10.00 
 
2009 
A-klassen: St. Bededag den 8. maj  kl.10.00 
B-klassen: Søndag den 10. maj  kl. 10.00 
C-klassen: Søndag den 26. april  kl. 10.00 
 

 



 
Klasserne er alle på Seden Skole. Udensogns børn, som går i disse 
klasser er velkomne både til undervisning og til konfirmation i 
vore to kirke. 
 
Der arrangeres velkomstaftener i præstegården efter sommerferien, 
og den egentlige tilmelding foregår på disse aftener. 
 
Mulige konfirmander fra sognenes øvrige skoler og 
ungdomsinstitutioner bedes tilmeldt kirkekontoret direkte. 
 
Hvis den tildelte dato er ubekvem på grund af anden konfirmation i 
familien, kan enkelte omflytninger arrangeres, men kun efter aftale 
med sognepræsten. 
 
 
 

Siden sidst i Aasum 
 
 
Døbte i Aasum 
 
 
27. febr. 2005  Aasum Oliver Ranjan Daugaard Nielsen, 
      Bredagerløkken,   Odense SØ 
 
27. mar. 2005  Aasum Josephine Holm Hauge Larsen, 
      Slagenvej 3, Odense NØ 



 

Gudstjenester i Seden og Aasum 
 

 
April 
 

Fredag den 22.  Seden, ingen  Aasum, kl. 10.00 
Bededag       konfirmation  NHE 
     
Søndag den 24.  Seden, kl.  10.00  Aasum, ingen 
4.s. e. påske  konfirmation NHE 
 

Maj 
 

Søndag den 1.   Seden, kl. 19.00  Aasum, kl. 10.00  
5.s. e. påske  MN      konfirmation MN 
     
Torsdag den 5.  Seden, kl.  10.30  Aasum, kl. 9.00 
Kristi Himmelf.  Kirkekaffe     
    LB    LB 
 
Lørdag den 7.  Seden,  ingen  Aasum, kl.  11.00 
        familiegudstjeneste 
        MN 
 
Søndag den 8..  Seden, kl. 10.30  Aasum,  ingen 
6.s. e. påske  KJ     
 
Søndag den 15.  Seden, kl. 9.30 H Aasum, kl.  11.00 H 
Pinsedag   MHE   NHE 
 
Mandag den 16.  Seden, kl. 10.30  Aasum,  ingen 
2. pinsedag 



 

Gudstjenester i Seden og Aasum 
 

 
 
 
Søndag den 22.  Seden, kl.  9.00  Aasum, kl. 10.30 
Trinitatis søndag  NHE   NHE 
 
Søndag den 29.  Seden, kl. 10.30  Aasum, kl. 9.00 
1.s.e.trin   NHE   NHE 
 

Juni 
 

Lørdag den 4.  Seden, ingen  Aasum, kl. 11.00 
        Familiegudstjeneste 
        MN 
 
Søndag den 5.  Seden, kl. 10.30  Aasum  ingen 
2.s. e. trin   Kirkekaffe 
    MN 
 
 
 
 
NHE Nils Holger Ellekilde 
MN  Marianne Nørsøller 
LB  Lis Bisgaard 
KJ  Kirsten Justesen 



 
Nyt fra Menighedsrådet. 

 
 
 
For at komme til vores kirke må man efter danske forhold forcerer 
en stejl bakke, ja nogle vil mene, man næsten skal være bjergbestiger 
for at nå kirken. Uanset hvad man mener, er det for dårligt gående 
en udfordring at forcere vores kirkebakke (for enkelte er det 
opgivet).  
 
På vores årlige kirkesyn blev det igen diskuteret, hvordan man kan 
afhjælpe denne stejle stigning, men uanset hvad der bliver forslået, 
bliver det ikke optimalt. 
 
Vi har derfor i menighedsrådet vedtaget at udnytte den forholdsvise 
store plads foran kapellet / graverhuset til parkeringsplads for de 
kirkegængere, som ikke føler sig i stand til til fods at forcere 
kirkebakken. 
 
Det er vores håb, at de ældre eller personer med gangbesvær, som 
har haft lyst til at komme til gudstjeneste, men som ikke har haft 
kræfter til det, vil benytte muligheden for at parkerer deres bil på 
pladsen. 
 
 
 

Forårskoncerten 
 
Forårskoncert i Aasum Kirke d. 10. april 2005 kl. 15 
 



 
Sommerudflugt til Kerteminde og Munkebo 
 
 
Tirsdag den 3. maj kl. 13.00 fra Rytterskolen 

Vi slutter som tidligere år tirsdagscafeerne med en udflugt. Turen går i 

år til Johannes Larsen Museet i Kerteminde, hvor man blandt andet kan 

se udstillingen “Den grimme Ælling”. Eftermiddagskaffen drikkes i 

museets cafe. Både før og efter kaffen vil der mulighed for at se museet 

og haven. Kl. 16.00 kører vi til Munkebo, hvor vi skal besøge Jacob 

Skovgaard Hansen, Munkebo Skovgaard. Jacob Hansen har skabt 

en  privat samling med effekter fra landbruget. Jacob Hansen har aner i 

Aasum, idet hans mor, Else Lohmann, kommer fra gården Brydeland. 

Ved sit giftermål i 1940 kom hun til Munkebo Skovgaard. 

Forventet hjemkomst kl. 17.30 - 18.00  

Tilmelding senest den 26. april til Lene Bjørn, tlf. 65951151, Inger Reitz, 

tlf. 66102065 

Pris 50 kr. Alle er velkomne. 

 
 

         Arrangementer i Seden 
 

Ældremøde i Seden Præstegård torsdag den 21. april kl. 14.00 
 
Forskellig underholdning med sang og musik 

Menighedsrådet giver kaffen. 

Alle fra begge sogne er meget velkomne. 

Der kan bestilles kirkebil til dette møde, tlf.: 66-109447. 



 

Træet fyldte godt, da det lå på jorden. 

Desværre er fotoet af træet gået tabt. 
 

Træet havde en diameter på 1,45 m  

Foto: Hans Jørgen Nielsen 



 
Det gamle træ, o lad det stå ?. 
Af Hans Jørgen Nielsen/Hjalmar Reitz 
  
Et af landsbyens mest markante træer måtte den 2. marts give op 
efter flere års kamp mod alderdom og vejsalt. 
Det er det store bøgetræ i Dalholms have ved Åsum Bygade, der er 
tale om. Men lad os se tilbage til den tid, hvor bøgetræet var en lille 
undselig hækplante, som de hundreder af andre, der blev plantet 
omkring Dalholms have for mange år siden. 
  
Det var Hans Jørgen Nilsen, Dalholms nuværende ejers, 
tipoldeforældre der i 1857 lod gårdens røde stuehus opføre, og i de 
følgende år anlagde de en have i tidens stil omkranset af en 
bøgehæk langs vejen og indkørslen. Bøgehækken blev plantet i 
1860. En af hækplanterne undlod man fra starten at klippe. År efter 
år voksede planten sig større og større, for til sidst at blive det store 
flotte bøgetræ, vi gennem årene har kunnet nyde, både om foråret 
når det stod med sit lysegrønne løv, og om efteråret når det iklædte 
sig sin gyldne farvedragt.  Bøgehækken blev fjernet i 1984, men 
endnu står der på hver sin side af bækken to af de gamle hækplanter. 
  
Hans Jørgen fortæller om bøgetræet sidste leveår. 
- Efter orkanen i december 1999 blev vi opmærksomme på, at træet 
nok havde set sine bedste dage. Der var i orkanen blæst flere 
halvstore grene af, og sådan har det været hver gang, det blæste 
kraftigt. I efteråret 2000 tabte det bladene allerede i oktober, og  det 
efterfølgende forår sprang det senere ud end normalt. I 2003 var det 
helt galt. Træet sprang meget sent ud, og bladene var næsten så små 
som birkeblade.  
 Det gamle træ, o lad det stå, 
Det må I ikke fælde! 
  



Vi kontaktede forstandige folk fra Park og Vej i Odense Kommune 
og fra Skovdyrkerforeningen. Fra begge instanser kom den klare 
melding, at træets forfald skyldes alderdom og vejsalt. Vi valgte at se 
tiden an, men i 2004 kom der dårligt nok løv på træet, og den smule 
der kom faldt allerede i august. Samme efteråret blev dommen 
afsagt: Træet skulle fældes! 
Da det var fældet, viste det sig, at det var to træer, som var vokset 
sammen som et par siamesiske tvillinger. Midterstykket af træet 
endte ikke sine dage som brænde, men kan ses som en flot og sjov 
skulptur i haven.  
Selvfølgelig er det vemodigt at skille sig af med så gammelt et træ, 
men alt har sin tid også et gammelt bøgetræ. Der blev 27 rm brænde 
af træet - det er meget af et enkelt træ. Træet kan endnu en gang, når 
det kommer i fyret, være med til at sprede hygge og glæde, som det 
gjorde i de 145 år, det stod i haven. 
  

Det gamle træ, o lad det stå,  
indtil det dør af ælde; 
så mange ting det husker på, 
hvad kan det ikke melde. 
Vi det så fuldt med blomster så 
de friske grene hælde. 
Det gamle træ, o lad det stå, 
Det må I ikke fælde! 

H. C. Andersen 



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 17 38    Mobil 40 27 45 08 

 Tlf.   66 10 93 05 
www.fjordager-slagteren.dk 

www.marslev-vvs.dk 



 
 

Aktivitetskalender for Aasum Sogn 
 

April 
 

07.-04 torsdag 18.30  Fodboldkamp (serie 5) 
08.-04 fredag 18.30  Fodboldkamp (serie 2) 
09.-04 lørdag   Sidste tilmelding til forårsfesten 
10.-04 søndag 14.00  Indvielse af naturlegepladsen 
    15.00  Forårskoncert NHE 
12.-04 tirsdag 18.45  Fodboldkamp (superveteraner) 
16.-04 lørdag 13.00  Markedsdag 
    18.30  Forårsfest 
17.-04 søndag 10.30  Gudstjeneste NHE 
    ?  ?  Fodboldkamp (serie 5) 
18.-04 mandag 18.45  Fodboldkamp (superoldboys) 
19.-04 tirsdag 19.00  Menighedsrådsmøde 
21.-04 torsdag 18.45  Fodboldkamp (serie 2) 
22.-04 fredag 10.00  Konfirmation NHE 
26.-04 tirsdag   Sidste tilmelding til sommerudflugt 
    18.45  Fodboldkamp (serie 5) 
28.-04 torsdag   18.45  Fodboldkamp (serie 5) 
 

Maj 
 
01.-05 søndag 10.00  Konfirmation MN 
02.-05 mandag 19.00  Fodboldkamp (superoldboys) 
03.-05 tirsdag 13.00  Sommerudflugt 
    19.00  Fodboldkamp (superveteraner) 
05.-05 torsdag 09.00  Gudstjeneste  LB 
06.-05 fredag 18.45  Fodboldkamp (serie 2) 

   Ta´ud og hæng op  



 
 

Aktivitetskalender for Aasum Sogn 
 

 
 
07.-05 lørdag 11.00  Familiegudstjeneste MN 
10.-05 tirsdag 18.45  Fodboldkamp (serie 5) 
15.-05 søndag 11.00  Gudstjeneste NHE 
17.-05 tirsdag 19.00  Menighedsrådsmøde 
    19.00  Fodboldkamp (superveteraner) 
22.-05 søndag 10.30  Gudstjeneste NHE 
23.-05 mandag 19.00  Fodboldkamp (superoldboys) 
24.-05 tirsdag 19.00  Fodboldkamp (serie 5) 
25.-05 onsdag   ?   ?  Fodboldkamp (serie 5) 
26.-05 torsdag 18.45  Fodboldkamp (serie 5) 
27.-05 fredag 18.45  Fodboldkamp (serie 2) 
29.-05 søndag 09.00  Gudstjeneste NHE 
31.-05 tirsdag 19.00  Fodboldkamp (superveteraner) 
 

Juni 
 

04.-06 lørdag 11.00  Familiegudstjeneste MN 
06.-06 mandag 19.00  Fodboldkamp (superoldboys) 
07.-06 tirsdag 19.00  Fodboldkamp (serie 5) 
09.-06 torsdag 18.45  Fodboldkamp (serie 5) 
10.-06 fredag 18.45  Fodboldkamp (serie 2) 
 
   
 
Alle arrangementer er omtalt 
andetsteds i bladet 



 

OKSEKØD SÆLGES 

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

ske 
Nærmere oplysninger 

Tlf. 66 10 21 11 
Hanne & Viggo Føns 

Al vognmandskørsel  udføres 
Fordi ingenting kommer af sig selv…... 

 

Ring 65 95 13 00 
Lasse Vognmand A/S 

Rågelundsgyden 11 
5240 Odense NØ 
Mobil: 40 40 03 73 



v/ Preben V. Christensen 

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

EL-FIRMAET 
KAY CHRISTENSEN 

 

 

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

portableportableportable   

Livin 
Vi sælger vin, cognac, portvin, 

champagne, gaveæsker, 
egne etiketter og tilbehør 

www.levin.dk 

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 

 
   

 

66 10 24 00  

      INGE HØY NIELSEN 
 
ÅSUMBYGADE 6  5240 ODENSE NØ  

Jytte Storm 
Gartnervænget 25   

Aasum   5240 Odense NØ 

Tlf. 66 10 23 82 
Mobil: 40 16 18 51   

  Fraugde Kærbyvej  35 
Tlf. 65 95 26 26 

Mobil  23 30 39 37 

SNEDKERIET 
V/ FLEMING RASMUSSEN 

ALT I BYG OG INVENTAR 



 

Aasum Bylaug afholdt generalforsamling i Aasum Forsamlingshus den 
27/1-05. Der var flot deltagelse med 53 tilmeldte deltagere. 
  
Oldermandens beretning indeholdt bl.a. følgende: 
 
Vedligeholdelse af arealerne. Samarbejdet med Stadsgartneren er gået 
uden problemer og arealerne er efter vor mening passet tilfredsstillende. 
 
Trekanten ved Slagenvej. 
Egene er i vækst. Klipning af græsset m.v. måtte jeg igen i år rykke for. 
Det blev slået meget sent.  Aftalt med Park og vej at det skal slås 3-4 gange 
om året. 
 
Anlægget ved busholdepladsen. 
3 bøge ved busskuret er topvisne. Overvåges igen i den kommende sæson. 
Til erstatning for bøgene, der blev fældet d. 20. marts 2002, er der plantet 
2 lidt større bøge i november måned. Samtidig er de små bøge, der blev 
plantet sidste år, som er gået ud, blevet udskiftet.  
 
Det gamle Bystævne. 
Står pænt. Hans Jørgen Nielsen har givet skulpturbænken/sneglene en 
gang lindeolie. Tak for det. 
 
Bystævnet 
Stævnetræerne har Poul Bjerregaard lovet at udskifte med nye lindetræer i 
marts måned 2005, således stævnet er pænt, såfremt kronprinseparret 
lægger vejen forbi, når de skal åbne den nye HCA park. De gl. stævnetræer 
kan ikke mere.  
 



 
Anlægget overfor Kirken. 
 
Lindealléerne i Væverstræde og Fichstræde klarer sig flot. Det er rart at 
der igen er kommet blade på træerne i alléerne. I Væverstræde skal der 
ryddes mellem allétræerne og lidt indenfor, så alléen står frit. Det sagde 
jeg også sidste år, men der blev ryddet selvom det først blev gjort i 
november md. Det skulle gerne ske 3-4 gange hvert år fremover. 
Naturlegepladsen er nu påbegyndt, men der mangler endnu nogle 
vippedyr, som er ved at blive skåret ud af stadsgartnerens folk. Den sidste 
melding fra Bjerregaard er, at fjedrene skulle være anderledes end 
oprindelig antaget af sikkerhedsmæssige årsager. De mangler så vidt han 
vidste, at blive rustbehandlet. 
Så snart vi får færdigmelding fra Poul Bjerregaard, tager vi i samarbejde 
med beboerforeningen initiativ til den officielle åbning. Udvalget har 
bestemt, at Bylauget betaler, hvad der skal serveres til åbningen. 
 
Bjerregaard fra Park og vej har lovet at plante nogle nye piletræer langs 
bækken i foråret, og så sætte en støttepæl ved, indtil de er kommet godt i 
vækst. Det sagde jeg også sidste år, men Bjerregaard har nu lovet, at det 
vil ske. Han har taget nogle skud fra de store pile, og plantet i sit drivhus 
derhjemme. Når de er godt i vækst, vil han sørge for, de bliver plantet 
langs bækken til foråret.  

Der holdes auktion over træet i anlægget 



Orkanen d. 8/1-05 blev ikke så slem for vore træer, som den sidste orkan i 
1999. Anlægget ved kirken blev dog ramt. En stor bøg ved bækken ved 
Væverstræde blev væltet. Uheldigvis faldt den lige ovenpå en af de nye 
allétræer samt knækkede toppen af et andet allétræ. Et par små birketræer 
ved bækken står meget skrå, så de falder nok. En stor birk helt oppe ved 
Ryttervejen knækkede og spærrede vejen. Endvidere knækkede en stor gren 
af en bøg lige ved Fichstræde. Denne gren faldt også, så den spærrede 
Ryttervejen. Hjalmar var den første på pletten. Han kunne ikke få kontakt til 
politiet, så han og Inger gik selv i gang med motorsaven. Vi var nogle 
stykker, der hjalp til, så inden for kort tid var vejen ryddet, så rutebilen 
kunne komme igennem. Tak for indsatsen Hjalmar m.fl.. 
 

Jeg har talt med Poul Bjerregaard. Såfremt Bylaugets medlemmer har 
interesse i træet i anlægget overfor kirken, altså både de fældede elme, som 
ikke er blevet anvendt til naturlegepladsen samt bøgen, birken samt toppen 
af bøgen i Aasumgaards alle fra orkanen i januar 2005, så må vi få det under 
forudsætning af, at træet bliver fjernet inden udgangen af februar 2005. Jeg 
vil gerne have en tilkendegivelse fra jer om, vi skal lave en auktion over 
træet på lørdag d. 29/1-05 kl. 10.00. Det kommer selvfølgelig an på hvor 
mange, der er interesseret i træet. Hvis der er for få interesserede, tager jeg 
gerne mod bud på træet i dag. Der er to stykker elm, der er markeret. De 
skal flyttes til petanquebanen, hvor de kan bruges til at kravle eller sidde på, 
alt efter hvad man behager som barn eller voksen. 
 

Aasumgaards Allé. 
Alléen trives og tager sig flot ud.  
Toppen af en af de gamle bøge knækkede i orkanen 8/1-05. Den faldt ikke 
ned, men stadsgartneren sørgede for, at den blev taget ned. Tak til Mikkel 
for at have givet besked herom til stadsgartneren. Hvis det ikke var Mikkel, 
så tak til den der gjorde det. 
 

Aasum Sogneblad. 
Tak for et godt blad. Husk at bruge det, for netop på den måde vedbliver 
det at være interessant. Speciel tak til Torben Bentsen, Rågelundsgyden 1. 
Torben var en af initiativtagerne til bladet. Han var også den, der lagde edb- 
viden og kraft til i starten. Jeg er ked af, at Torben nu har besluttet sig for at 
flytte fra sognet, det er altid trist, når ildsjæle forlader pladsen. Held og lykke 
til dig og din familie fremover. Såfremt I skulle fortryde, er I aldeles 
velkomne til at vende tilbage hertil. 



Ring 3 
Arbejdet er påbegyndt og broen ved Rågelundsvej er næsten færdig. Der 
er ved at blive kørt grus på således vejen kan nå op til broen. Broen ved 
Lunden lige udenfor Bullerup er også godt i gang. 
Staupudevejs lukning har givet en masse debat gennem hele året. Jeg vil 
ikke komme nærmere ind på synspunkterne, idet vi alle har kunnet følge 
med gennem avisen. Der er blot en ting jeg vil anmode jer alle om. Lad 
være med at lave personlige angreb på hinanden, det er ikke det, det drejer 
sig om, men sagen. Vi skulle jo gerne kunne leve godt sammen, også når 
Ring 3 er færdig. Der vil altid være delte meninger, og i demokratiets navn 
må vi respektere dette, selvom vi er uenige i, hvad der til sidst besluttes. 
Sidste nyt er, at Staupudevej åbnes igen. Der bliver noget med en 
rundkørsel, men jeg ved ikke andet end det, der har stået i avisen. 
 

Dilettant (Forårsfest) i Aasum den lørdag d. 27. marts 2004. 
Der blev ikke brug for foreningerne i Aasum's garanti for forestillingen i 
2004. Hvor meget der blev i overskud til dilettantkassen, tør jeg ikke sige, 
men det løb rundt. Vi støtter igen i år op om årets forårsfest lørdag d. 16. 
april 2005. Det er bestyrelsens håb, at I vil bakke op om arrangementet. 
Endnu en mulighed for at komme hinanden ved her i Aasum. 
 

Valg. 
Søren Carlsen,  Jan Knudsen og Hans Jørgen Nielsen blev genvalgt, 
således Bylaugets udvalgsmedlemmer (bestyrelse) herefter består af disse 3 
samt af Erik Jensen og Mogens Burmølle, der ikke var på valg i år. 
Udvalget har valgt Hans Jørgen Nielsen til næstformand og Mogens 
Burmølle til oldermand. 
Svend Børge Lohmann Andersen og Harald Jensen blev genvalgt som 
revisorer. 
 

Regnskabet udviste et underskud på 1.564,78 kr. og formuen var 
herefter 116.266,00 kr. 
Der blev afholdt auktion over træerne i anlæget overfor kirken lørdag d. 
29/1-05. Alle stammerne blev solgt, og i skrivende stund mangler der blot 
at blive fjernet en enkelt stamme, så er der ryddet op. Jeg er blevet lovet, 
at den snarest bliver kørt bort.  
     Mogens Burmølle 
          Oldermand  



Så er der forår i luften, det kan høres på fuglenes sang, ses i haverne 
og  vinterens gamle sne ligger som oversvømmelse af hele engen. 
Beboerforeningen skal bl.a. værne om sognets historiske og kultu-
relle værdier. Det kan nogle gange være svært, da ”udviklingen” går 
hurtigt. Billedet på forsiden er allerede blevet ”historisk”, da der in-
denfor et par uger er fældet træer ved bystævnet og etableret rund-
kørsel. 
Beboerforeningen har haft generalforsamling, men der foreligger 
endnu ikke referat. Vi kan dog oplyse, at medlemstallet er steget til 
ca. 125, og vi takker for den opbakning, der er til foreningens arbej-
de. 
 
NYT FRA TRAFIKUDVALGET 
v/ Poul Poulsen 

I løbet af marts måned har vi set den foreløbig sidste ’genialitet’ 
fra  Odense Kommune. 

Man åbner Staupudevej uden at lave chikaner som bump eller 
rumlestriber, og uden at  lave hastighedsbegrænsning. Som en 
politisk studehandel er der etableret en rundkørsel på et sted, 

hvor alle i forvejen er meget opmærksomme, og hvor 
hastigheden er lav. 

Vi tror ikke denne ændring vil begrænse den gennemgående 
trafik. Det var jo det, der var målet. 

Trafikudvalget, der blev nedsat på beboermødet i sommeren 
2003, er ikke blevet hørt i denne runde, men beboerforeningen 

har gjort indsigelse, så snart løsningen var kendt. 

Samtidig gjorde vi opmærksom på skolevejsproblemet, der jo vil 
blive yderligere forværret, når Ring 3 åbner, og 

Svendsagervej/Aasum Bygade/Lunden bliver ’fødelinie’  til 
denne. 

 



 
 

Program for 
Forårsfest og markedsdag 

Lørdag d. 16. april 
 

12.30  ”Dronningen” kører fra Gartnervænget  
gennem byen til markedspladsen. 

13.00  -  16.00 Marked på pladsen ved Forsamlingshuset  
i Aasum med salg fra mere end 15 lokale boder, 

 spidstegning af lokalt kød til aftenens buffet   
og mulighed for at købe kaffe, øl og vand. 

18.30  -  01.00 Forårsfest i Forsamlingshuset med stor fælles  
buffet, underholdning af lokale kræfter og  

mulighed for efterfølgende dans til jukeboks. 
Konferencier Per Lykke 

 
 

Entré til aftenens program: 
Voksne kr. 175,00 

Børn under 14 år kr. 100,00 
Børn under 7 år gratis 
Dørene åbnes kl. 18.00 

Tilmelding senest d. 9. april på tlf. 66103309 el. 66106798 
Arr. Aasum Idrætsforening, Bylauget, Menighedsrådet,  

Aasum Beboerforening 

Indvielse af naturlegeplads 
 
Beboerforeningen og Bylauget holder officiel indvielse af den ny 
naturlegeplads overfor kirken søndag den 10. april kl. 14.00. Der 
vil være øl/vand til de voksne og slikposer til børnene. Alle er 
velkomne! 



4H i Åsum. 
 
For 3 år siden købte vi ejendommen Staupudevej 22 af en af vore 
bekendte. Han havde købt den som dødsbo, men da han fik arbejde 
på Sjælland, besluttede han at sælge den igen efter kort tid. Så fra 
rækkehus i Hybenhaven flyttede vi til en gammel firlænger med 3 1/2 
tønde jord. 
Marken til gården har ligget brak, til glæde for fasaner, børn, tidsel-
sommerfugle og nabolandmændenes leverandører af ukrudtsmidler. 
Vi har spekuleret en del over, hvad vi skal bruge marken og udhuse 
til (ud over at være opmagasineringsplads for eget, venners og be-
kendtes skrammel). 
Så fik vi den ide, at måske kunne 4H bruge stedet. Vi havde lært 4H 
at kende på dyrskuet, og syntes det lød som en rigtig god organisati-
on. Jeg surfede ind på deres hjemmeside, og læste at de havde ung-
domslederkurser, skandinaviske sommerlejre, kaninhop konkurrencer 
og meget mere, og tænkte: "Det var da lige noget for mine un-
ger." (8,12 og 14 år) 
Vi sendte 4H en e-mail og sagde, om de skulle have interesse i at 
starte noget 4H ved Odense, så havde vi jord og evt. udhusplads, vi 
gerne ville stille til rådighed, - og nu er de indledende øvelser i gang, 
for at se om der er grundlag (børn og frivillige) for at starte 4H akti-
viteter her i området. 
 
med venlig hilsen 
 
Lene og Keith Held 
Staupudevej 22 
 
 
  
 



Hvad er 4H.. 
 
4H er en landsdækkende almennyttig forening for børn, unge og 
voksne på landet og i byen. 4H er partipolitisk og religiøs neutral.  
Formålet med 4H er at skabe selvstændige, nysgerrige, ansvarlige 
og engagerede børn og unge ved praktiske og kreative aktiviteter 
med fx natur, dyr, jord og mad. 
Det sker ved:  

 at tilbyde aktive og udviklende fritidsaktiviteter, der giver 
børn og unge mangfoldige kompetencer 

 at tilbyde aktiviteter, som styrker fællesskabet i og blandt fa-
milier 

 at give børn og unge indflydelse lokalt og på landsplan, ind-
sigt i demokrati og erfaring med selv at skabe udvikling 

 

 at skabe aktivitet og liv i nærmiljøet, i landdistrikterne og i 
byen 

 

 at give børn og unge tro på fremtiden for den enkelte, for 
fællesskabet og for et aktivt liv 

 
4H har rødder i landbruget og landbokulturen og rækker ind i det 
moderne bysamfund. Vi formidler i samarbejde med dansk landbrug 
praktisk viden til børn, unge og voksne om landbrug, natur, miljø og 
fødevarer. 
 

4H´s slogan 

 er grøn fritid for store og små 
 
4H´s motto er 

 at lære ved at udføre 

 at gøre det bedste bedre 



 
Som symbol har  man et firkløver, hvori der i hvert af bladene var 
anbragt et H.. De fire H'er står for Hånd, Hoved, Hjerte og Hel-
bred.  

 En flittig hånd: 4H tror på, at man bedre kan lære noget ved 
at arbejde konkret og praktisk. Derfor er 4Hs motto: 
"Learning by doing - at lære ved at udføre".  

 Et kvikt hoved: I 4H lærer vi hele livet og gennem alle sanser 
ved at gøre læring til leg og leg til læring.  

 Et varmt hjerte: 4Hs aktiviteter er lokalt og nært forankrede. 
En aktivitet afhænger af og bestemmes af de børn, unge og 
voksne, der deltager i aktiviteten.  

 Et godt helbred: I 4H mener vi, at friluftsliv og rigtig ernæ-
ring giver et godt og sundt liv.  

 
Når der den 16. april er marked i Aasum, vil 4H være at finde på 
markedspladsen, med en bod, hvor børn og voksne fra 4H klubber i 
Fyns 4H, vil vise og fortælle om forskellige aktiviteter. Så kom og 
besøg boden – og få en snak med folk fra 4H. Læg allerede nu ho-
vedet i blød, og tænk over hvilke aktiviteter I kunne tænke jer at til-
byde børn og unge i Aasum, alt er muligt i 4H, blot man holder sig 
til værdigrundlaget. 



 
 
 
 
 
 

Aasum Idrætsforening 
 
 
 
  
På Aasum Idrætsforenings netop overståede generalforsamling 
drøftedes muligheden for igen at få børn på sportspladsen.   
 
Efter flere forsøg med børnefodbold ved vi, at det er svært at få 
aktiviteter til at køre, når der er for få børn i samme aldersgruppe.  
Vi har indtryk af, at der igen er ret mange børn i Aasum. Derfor vil 
vi henvende os personligt til børnefamilierne, for at høre om der er 
interesse for at være med til at starte aktiviteter  op, og for at få et 
overblik over aldersgrupperne. 
 
Det kunne måske være rart at hjælpe børnene til klubhus og 
sportsplads i stedet for at køre til naboklubberne. 
 
Evt. interesserede er også meget velkomne til at ringe til Preben 
Schack, tlf. 66102423 eller 20117338. 
 



Aasum Idrætsforening 
 

                  Fodboldturnering forår 2005           Hjemmekampe 
 
Herre S2, 2005  Pulje 2  
Fre  080405 18:30  Åsum IF  Marienlyst        Åsum Sportsplad... 
Tor  210405 18:45  Åsum IF  Dalby IF   Åsum Sportsplad... 
Fre  060505 18:45  Åsum IF  Ørbæk BK   Åsum Sportsplad... 
Fre  270505 18:45  Åsum IF  UTOPIA ( F.K.)  ÅsumSportsplad...  
Fre  100605 18:45  Åsum IF  Herrested G & I... Åsum Sportsplad...  
 
Herre serie 5, ...  Pulje 3 
Tor  070405 18:30  Åsum IF 2  Højby S & G Åsum Sportsplad  
Tir  260405 18:45  Åsum IF 2  BBB    Åsum Sportsplad... 
Tir  100505 18:45  Åsum IF 2  Somalisk KF  Åsum Sportsplad...   
Tor  260505 18:45  Åsum IF 2  FC Hjallese  Åsum Sportsplads    
Ons 090605 18:45  Åsum IF 2  SkjoldsparkenI...  Åsum Sportsplad...   
 
Herre serie 5, ...  Pulje 4  
Søn  170405   Åsum IF 1  Oversidder  ÅsumSportsplad...  03 3  
Tor  280405 18:45  Åsum IF 1  Søllinge BK Åsum Sportsplad 
Tir  240505 19:00  Åsum IF 1  RG2002  Åsum Sportsplad...    
Tir  070605 19:00  Åsum IF 1  Langeskov IF Åsum Sportsplad  
Tor  160605 19:00  Åsum IF 1  Herrested G & I...  Åsum Sportsplad 
 
 Kreds 6 - Super Old boys  
Mandag 18. april 2005 kl. 18.45        Aasum I. F. ? - ? Avnslev I.F.   
Mandag 2. maj 2005 kl. 19.00           Aasum I. F. ? - ? Fjordager I. F. 
Mandag 23. maj 2005 kl. 19.00        Aasum I. F. ? - ? Kullerup/RefsvindingeI. F.  
Mandag 6. juni 2005 kl. 19.00           Aasum I. F. ? - ? Kerteminde Boldklub 
 
Kreds 13 - Super Veteraner  
 Tirsdag 12. april 2005 kl. 18.45      Aasum I. F. ? - ? Thurø Boldklub 
Tirsdag 3. maj 2005 kl. 19.00         Aasum I. F. ? - ? Marienlyst Boldklub 
Tirsdag 17. maj 2005 kl. 19.00       Aasum I. F. ? - ? Fjordager I. F. 
Tirsdag 31. maj 2005 kl. 19.00       Aasum I. F. ? - ? Kerteminde Boldklub 



 

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  
 
Sognepræst     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  
Alex Hold     Egeholmen 7 
Åsumbygade 4    Tlf. 66 10 74 42 
Tlf. 66101601 
 
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 



Der var flere om budet..  
Øverst:  Lasse alias OB-fan blev kattekonge. 


