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AASUM KIRKE POPULÆR 
 
 Som det ses af konfirmandbillederne har alle årets tre konfirmati-
oner fundet sted i Aasum Kirke. 
Det skyldes ikke bare, at kirken er smuk og velbeliggende på en 
bakke, og med sit røde tag og hvidkalkede mure er en drøm af en 
gammel dansk landsbykirke. 
Det skyldes primært pladsmangel. 
En af klasserne har hele tiden været bestemt til konfirmation i Aa-
sum, nemlig den såkaldte Aasumklasse. Det er typisk A-klassen, 
hvor Seden Skole plejer at samle børnene med bopæl i Aasum. 
De to andre klasser er ved et forældremøde gjort bekendt med de 
meget trange pladsforhold i Seden Kirke. 
Her kunne konfirmanderne højest have fem måske seks pårørende 
med i kirke, og det syntes de fleste familier var for få. 
Derfor blev der holdt afstemning, og konfirmationerne blev lagt i 
den kirke, som et flertal af familierne ønskede. 
 
Nils Holger Ellekilde 
Sognepræst 

Præsten har ordet 



 

 

 Jeanette Kirstine Godbersen  Thor Birkerod Mohr 
  
 Simone Camilla Grønbech Hansen Daniel Bloch Larsen 
  
 Freja Wrang Gammelgaard   Rasmus Just Svendsen 
  
 Sanne Knage Jensen    Daniel Kornerup Nielsen 
  
 Helene Hüttmann    Nikolaj Bue Ploug  
  
Stine Nørgreen     Kasper Skytte Pedersen 
  
 Sara Kongstad Jensen    Nicolai Vinter Larsen 

7. A konfirmation den 4. maj 2007 i Aasum Kirke 



 

 

  Katrine Møller Rasmussen  Mikkel Lauritzen 
  
 Louise Hvas Madsen   Karsten Vinding Asmussen 
  
 Charlotte Steen Bærentsen  Rico Brandt Jørgensen 
  
 Amalie Elkrog Kongstad  Kasper Ole Andersen 
  
 Line Bang Kornberg Nielsen Kenny Skytte Nilsson 
  
 Kristina Mendoza Hansen  Mathias Haudgaard 
  
 Emil Holm Værndal   Jonas Harder Kerring 
  
     Jonas Steen Nielsen 

7. B konfirmation den 6. maj 2007 i Aasum Kirke 



 

 

 Kristoffer Kjølby Augustesen Signe Arved Eriksen 
 

 Peter Grøn    Camilla Kirstine Godbersen 
 

 Martin Hansen    Nana Kruse 
 

 Mathias Witten Ålkjær Madsen Marie-Louise Uglebjerg Larsen 
 

Melisa Marschner Eriksen  Mikkel Liljegren Mathiesen  
 

Mille Duvanter Iversen   Nikolaj Møller  
 

 Sonny Bill Niclasen    Sella Peled  
 

    Mikkel Bonde Ølund  

7. C konfirmation den 13 maj 2007 i Aasum Kirke 



 

 

Tirsdagscafé 
 

Efterårets tirsdagscaféer finder som sædvanlig sted i Rytterskolen 
 

første tirsdag i måneden kl. 14.30 
  
Der indledes som regel med kaffe og lidt hyggesnak, hvorefter der 
er et foredrag, fællessang, en film eller lignende samlende arrange-
ment.  
Der er fri adgang for alle, og kaffen betales med 20 kr. 
 
Første gang i efteråret er 
 

tirsdag den 2. oktober.  
 

Franz Bay vil komme og fortælle om Island samt vise lysbilleder fra 
en rejse dertil. Han vil komme ind på sagaernes gamle håndskrifter, 
kristendommens indførelse, landets særegne historie med det gamle 
tingsted, Altinget ved Tingvallasletten i den historiske og geologiske 
„Gyldne cirkel” med geyser, varme kilder, store vandfald, vulkaner 
og isbræer. Reykjavik, en af jordens ældste og mindste hovedstæder 
og alligevel en af Europas kulturbyer, skal vi også høre om.  

Høstgudstjeneste 
 
 

søndag den 23. september kl. 15.00 
 
Ved høstgudstjenesten i år medvirker både Seden-Aasum Kirkekor 
og Børnekoret. 
Kirken vil, som traditionen byder, blive pyntet med årstidens høst af 
blomster og neg. 
Da gudstjenesten bliver af lidt længere varighed, vil der i år ikke væ-
re et traktement i Rytterskolen efter gudstjenesten. 



 

 

Gudstjenester i Seden og Aasum 

Juli      Seden  Åsum 
 
Søndag  den 8.    kl. 10.30  kl.  9.00 
5.s.e.trin      NHE  NHE 
  
Søndag den 15.    kl. 9.00  kl. 10.30 
6.s.e.trin     NHE  NHE 
 
Søndag den 22.    kl. 10.30  kl.  9.00 
7.s.e.trin     NHE  NHE 
  
Søndag den 29.    kirkebil  kl. 11.00 
8.s.e.trin     til Aasum  MN 
 
August  
 
Søndag den 5.    kl. 11.00  kirkebil 
9.s.e.trin     MN   til Seden 
 
Søndag den 12.    kirkebil  kl. 11.00 
10.s.e.trin      til Aasum  NHE 
  
Søndag den 19.     kl.  9.00  kirkebil 
11.s.e.trin     LBM   til Seden 
  
Søndag den 26.    kl. 10.30  kl.  9.00 
12.s.e.trin     NHE  NHE  



 

 

Gudstjenester i Seden og Aasum 

September    Seden  Åsum 
 
Søndag den 2.    kl.  9.00  kl. 10.30 
13.s.e. trin     MN   MN 
  
Søndag den 9.  1   kl.  9.00  Kirkebil 
14.s.e.trin     NHE  til Seden 
 
Søndag den 16.    kl. 10.30  kl.  9.00 
15.s.e.trin     NHE  NHE  
      kirkekaffe 
 
Søndag den 23.    kl. 10.30  kl. 15.00 
16.s.e.trin     Høstgudstj  Høstgudstj. 
      MN   MN 
  
Søndag den 30.     kl. 9.30  kl. 11.00 
17.s.e.trin     NHE  NHE 
  
Oktober 
 
Søndag den 7.    kl. 11.00  kl.  9.30 
18.s.e.trin     NHE  NHE 
      Kirkekaffe 
 
 
LBM  Lene Bischoff-Mikkelsen        MN   Marianne Nørsøller 
NHE  Nils H. Ellekilde  
 
 

Kirkebil bestilles ved henvendelse til kirkekontoret,  
tlf.: 66109447 fredag inden kl.12.  



 

 

Siden sidst 

 Døbte. 
 
22. april  2007  Jacob Lundblad Kjær Boe, Staupudevej 7 
22. april 2007  Asger Ahrenst Weiss, Åsumvej 679A 
29. april  2007   Sarah Peled, Pilegården 46 
29. april  2007 Sella Peled, Pilegården 46 
10. juni  2007  Bertil Levin Porsborg, Hvenekildehaven 67 
10. juni  2007  Johan Levin Porsborg, Hvenekildehaven 67 
  
 Døde, bisatte/ begravede. 
 
21. marts 2007  Anny Marie Bagger, Hvenekildeløkken 34 B 
30. marts  2007  Maren Lulla Rasmussen, Ligustervænget 13 
18. maj  2007  Ejnar Schack, Ryttervejen 12 

Sogneaften i Seden 
 
 Torsdag den 20. september kl. 19.30 i konfirmandstuen ved luk-
susvagabond Lis Ingemann fra Årslev. Hun river uger ud af kalen-
deren hvert år, og så vandrer hun på landevejen for at opleve frihe-
den, naturen og de andre vagabonder. Hun har især en kærlighed 
til det midtjyske, hvor hun foretrækker at gå i ”Blichers fodspor”. 
Kom og hør et muntert og spændende foredrag. 
Alle er meget velkomne. 
 Seden Menighedsråd  



 

 

Nyt fra Menighedsrådet 

Sommeren er over os, tiden flyver af sted, noget de fleste kan nik-
ke genkendende til. Inden vi ser os om, er sommeren overstået, og 
efterårets aktiviteter skal begynde. Inden man helt forfalder til 
stress, må vi hellere slå bremsen i og se på hvad, der sker omkring 
vores kirke. 
 
 
 Graver Poul Erik Isaksen 
 
Vores trofaste og respekterede graver Poul Erik Isaksen har valgt 
at gå på efterløn fra aug. 2007. På grund af afvikling af ferie stop-
pede Poul Erik den 26. juni, hvor vi holdt en lille afskedsreception. 
Her fik vi mulighed for at takke for den tid, han har været vores 
graver. Menighedsrådet har været meget tilfreds med Poul Eriks 
loyale og positive indstilling, altid klar når vi havde brug for en 
ekstra indsats. Det er ikke mange sygedage, han har haft i de 6 år, 
det nåede at blive til. 
Vi er nu i fuld gang med at ansætte en ny graver, og heldigvis ser 
det ud til, vi har kvalificeret afløser klar. 
 
 
 Kirken  
 
Vi har, som nogle måske har lagt mærke til, fået indlagt varme un-
der sæderne i den bagerste del af kirken. Vi havde desværre ikke 
råd til det hele, men vi arbejder fortrøstningsfuldt videre og håber, 
vi inden for de kommende år vil få radiatorer i den forreste del og-
så.  
De 2 nye kobberlamper som er opstillet på bakken foran tårnet, er 
for at sikre en ordentlig belysning ved de sene gudstjenester. Der-
udover synes vi, de pynter på vores kirkegård. 



 

 

 Lapidarium 
 
I den løbende vedligeholdelse og restaurering af kirke og kirkegård, 
er turen kommet til vores lapidarium (et lapidarium er et område på 
en kirkegård, hvor særlige bevaringsværdige minder – gravsten op-
stilles). 
På Aasum Kirkegård er det placeret i det fjerneste hjørne ind til 
Degneenkesædet, hvor Bente Knudsen bor. Det var tilgroet og øde-
lagt og Hjallese Provsti har bevilget penge til reetablering, så vi får 
en pæn plads til opbevaring af de bevaringsværdige gravsten fra de 
nedlagte grave.  
 
 
 Fyraftengudstjenester 
 
Vi har nu i en årrække, en hverdag om måneden, i vinterperioden 
afholdt gudstjeneste kl. 17. Desværre kunne vi ikke i vinter afholde 
disse gudstjenester, da vi havde lidt turbulens omkring antal præster. 
Nu da sognepræst Marianne Nørsøller er tilbage efter sit vikariat i et 
andet sogn, har vi besluttet at genoptage disse anderledes gudstjene-
ster, hvor lys og afslappethed er i højsædet. Vi synes, det har været 
interessant at se, at brugerne af gudstjenesten har været en anden 
gruppe end dem, der normalt kommer i kirken om søndagen.  



 

 

 Kirkesanger holder op 
 
Hans Henriksen har til Seden Menighedsråd opsagt sin stilling, som 
han fratrådte ved udgangen af juni måned. Vi er meget kede af at 
miste en dygtig kirkesanger. Hans har i den korte tid, han var til-
knyttet Seden og Aasum kirker udviklet sig meget positivt. Vi har 
sat stor pris på Hans’ sangstemme både ved gudstjenesterne og ikke 
mindst, når han i kor og solo har været med til at fylde kirken med 
glæde og sang. Vi ønsker Hans Henriksen held og lykke i hans vide-
re færden. 
    
 
 Rytterskolen  
 
Vi har i menighedsrådet fået en henvendelse fra Aasum Sogns Lo-
kalhistoriske Arkiv, de har et yderligere behov for lokaler i Rytter-
skolen. I år 2006 indrettede vi stuen med udgang ud til haven til Lo-
kalhistorisk Arkiv. Det viser sig nu, at dette rum langt fra dækker 
foreningens behov, de har derfor anmodet om Rytterskolens 1.sal.  
Menighedsrådet er positiv over for det arbejde, Lokalhistorisk Arkiv 
laver, men desværre har foreningen ingen økonomiske midler til 
dækning af husleje. Så konsekvensen for menighedsrådet bliver 
manglende lejeindtægter med et indtægtstab til følge.  
Sagen kræver en grundig behandling, inden vi kan tage endelig stil-
ling til henvendelsen. 
 
 
 Menighedsrådsformand 
      Alex Hold   



 

 

Odense Kommune 
Børne- og ungeforvaltningen 
Rådmand Jane Jegind 
  
 Beboerne i Aasum var samlet til borgermøde d. 6. dec. 2006 i for-
bindelse med lokalplan for ny bebyggelse i sognet. Ud over debat 
om lokalplanen, blev spørgsmålet om børnepasningsmuligheder 
debatteret. 
Som repræsentanter for beboerne vil vi gerne lægge op til et sam-
arbejde med Børne- og ungeforvaltningen, institutionsafdelingen 
og fritidsafdelingen. 
  
 Fakta 
Aasum Sogn er et idyllisk landsbymiljø med gårde, huse og ar-
bejdspladser. 
Indenfor de seneste 10 år har der været tale om et generationsskif-
te, og sognet har pt. mange børn. 
En opgørelse fra Danmarks statistik viser, at der 01.01.06 var en 
beboersammensætning, der ser ud som følger: 
  
 Beboere i alt  467 
 0 til 2 år    19 
 3 til 6 år    25 
 7 til 16 år    68 
 17 til 24 år    29 
 25 til 66 år  263 
 66 år +++    63  



 

 

Med den nye udstykning øst for landsbyen, Utzon Allé, der er 
planlagt til at være på 60 nye boliger, vil indbyggertallet stige med 
ca. 200 beboere. 
Det må påregnes, at de nye beboere hovedsaligt er familier med to 
indtægter (relativt dyre grunde og restriktioner på bygninger, bl.a. 
dobbelt carport). Sådanne familier har børn, og det betyder, at der 
bliver nye behov for børnepasning og fritidsaktiviteter. 
  
 Nutid 
Af de 44 børn der, jf. Danmarks statistik, bor i sognet, har så godt 
som alle behov for pasning i dagtimerne. Pt. sker det uden for sog-
net. Det betyder, at børnene passes i institutioner i Seden, Seden 
Syd og Kildegårdsområdet eller i dagplejer, der alle ligger udenfor 
Aasum. 
På dagplejeområdet er det sådan, at der ikke har været mulighed 
for at etablere sig som dagplejer i Aasum, fordi der har været for 
langt til en legestue. På institutionsområdet har det altid været så-
dan, at børnene er blevet optaget i institutioner langt fra Aasum, 
hvilket betyder, at børnene ikke lærer at kende hinanden i nærmil-
jøet og heller ikke lærer sognet at kende f.eks. ved at gå ture i 
landsbyen. 
 
 For større børn og unge er der på lokalt plan kun Idrætsforenin-
gen, der har tilbud. 
Andre klubaktiviteter, spejder o.l. kræver, at børn/unge skal tage til 
Seden 
 
 Fremtid 
Tallene fra Danmarks Statistik viser, at der i det nuværende Aasum 
Sogn pr. 01.01.06 er i alt 112 børn, fordelt med 19 børn i alderen 0 
til 2 år, 25 i alderen 3 til 6 år og 68 børn/unge fra 7 til 16 år. Disse 
tal vil blive kraftigt forøget med den påtænkte nye udstykning.  



 

 

Med dette grundlag er der skabt mulighed for at tænke nyt! 
Da det nye boligområde er tænkt som et særligt attraktivt boligom-
råde, er det vigtigt, at kommunens servicering også får et attraktivt 
niveau. På børnepasningsområdet bør der tænkes i etablering af 
pasningsmuligheder i nærmiljøet, der i dette tilfælde bør være Aa-
sum og ikke Seden Syd eller andre områder under udvidelse i NØ. 
Vi synes, kommunen bør tænke i kreativ retning, f.eks. indrette en 
gårdbørnehave med flere faciliteter; børnehus, en legestue til dag-
plejen og lokaler til klubaktiviteter. Ved at placere aktiviteterne 
samlet vil der kunne skabes fælles aktiviteter og bedre udnyttelse af 
ressourcer. Mulighed for at etablere dagpleje i Aasum vil skabe nye 
arbejdspladser og måske øge kommunens muligheder for at re-
kruttere nyt personale indenfor området. 
Indenfor ungdomsaktiviteter kan det nævnes, at Aasum har mange 
kreative kræfter, bl.a. indenfor malerkunst, stenhugning, pileflet og 
musik. Med lokaler, der kunne rumme kreative værksteder, vil der 
være mulighed for at lokale kræfter kunne tilbyde børn og unge 
vejledning indenfor diverse kunsthåndværk. 
 
 På baggrund af ovenstående ønsker vi et møde med henblik på at 
finde gode, kreative løsninger for børnene og de unge, for Aasum 
og for kommunen.           
 
     Med venlig hilsen 

 Repræsentant for 
forældrene 
Susanne Durck 
Slagenvej 5 
Aasum 
5240 Odense NØ 

Kontaktperson og formand for beboer-
foreningen 
Sinnet Bunde 
Væverstræde 3  
Aasum 
5240 Odense NØ 
sinnet.bunde@mail.dk 



 

 

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 

MURERMESTER 
Hardy Clausen 

 
ENGTOFTEN 30 
Tlf. 66 10 85 39 

 
Alt murerarbejde udføres 

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

     www.marslev-vvs.dk 



 

 

Juli 
 
05.-07. torsdag 16.00  Lokalhist. arkiv åbent 
08.-07. søndag   9.00  Gudstjeneste NHE 
15. 07. søndag 10.30  Gudstjeneste NHE 
22.-07. søndag   9.00  Gudstjeneste NHE 
29.-07. søndag 11.00  Gudstjeneste MN 
 

August 
 

02.-08 torsdag 16.00  Lokalhist. arkiv åbent 
05.-08. søndag 11.00  Kirkebil til Seden  MN 
11.-08. lørdag 13.00  Petanqueturnering 
12.-08. søndag 11.00  Gudstjeneste NHE 
16.-08. torsdag 19.00  Menighedsrådsmøde 
19.-08. søndag   9.00  Kirkebil til Seden  LBM 
26.-08 søndag   9.00  Gudstjeneste NHE 

Aktivitetskalender for Aasum Sogn 



 

 

September 
 
02.-09. søndag 10.30  Gudstjeneste MN 
06.-09 torsdag 16.00  Lokalhist. arkiv åbent 
09.-09. søndag   9.00  Kirkebil til Seden NHE 
11.-09. tirsdag   Deadline til Sognebladet 
16.-09. søndag   9.00  Gudstjeneste NHE 
23.-09. søndag 15.00  Høstgudstjeneste MN 
27.-09. torsdag 19.00  Menighedsrådsmøde 
29.-09. lørdag 11.00  Markedsdag 
30.-09. søndag 11.00  Gudstjeneste NHE 

 

Oktober 
 
02.-10. tirsdag 14.30  Tirsdagscafé  Franz Bay 
04.-10. torsdag 16.00  Lokalhist. arkiv åbent 
07.-10. søndag   9.30  Gudstjeneste NHE 

Aktivitetskalender for Aasum Sogn 

Alle arrangementer er omtalt andetsteds i bladet 

 

 Ta’ ud    og   hæng op 

Fodboldkampe  
annonceres på side 27 



 

 

 

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 
Mobil 40 40 03 73 

www.raagelund.dk 

 Kranbil 8-35 t. /m kran  m/u grab 
 3-4 akslet lastbiler m/u kærre - kærretræk m/u kran 

Sættevogn 75-90 t. /m kran m/u fly–jib 

Salg af al slags: grus-sten-muldjord-strandsand - 

 flis-knust beton-piksten-brosten m.v. 



 

 

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 Selskabslokaler Selskabslokaler    

Diner transportableDiner transportableDiner transportable   

          SMEDEJERN 
       Altaner - Gelændere  

        Trapper - Lamper 
          Porte - Møbler  

                       Ejlskovsgade 20  5000 Odense C     
                               Tlf. 66 14 29 68                           

                www.ahproduktion.dk 

 
   

 

Tlf.   66 10 24 00  

Aasum  Bygade 6 
www.salonhelle.dk  
mail@salonhelle.dk 

  

Fraugde Kærbyvej  35 
Tlf. 65 95 26 26 

Mobil  23 30 39 37 

SNEDKERIET 
V/ FLEMMING RASMUSSEN 

ALT I BYG OG INVENTAR 

Alt indenfor: 
VAND • VARME • SANITET 

          Medlem af DANSK VVS  



 

 

 

Markedsdag i Aasum 
Lørdag d. 29. september kl. 11.00 til 15.00 

på pladsen foran Rytterskolen 
 

 For tredje gang holdes der markedsdag i Aasum, hvor lokale kan 
få en gratis stadeplads.  
Sidste år var der godt gang i salget for de beboere, der solgte 
blomster, kranse, garn, gamle ting, pileflet og andet kunsthånd-
værk. Traditionen tro blev der også presset flere hundrede liter 
æblemost, og der blev serveret kaffe og solgt pølser. Så stemnin-
gen fejlede ikke noget. 
I år vil vi gerne have endnu flere salgsboder, og det er derfor alle-
rede nu, der skal tænkes tanker om, hvad du kan faldbyde. 
Tilmeld din stadeplads hos Bente Knudsen på tlf. 63105010 eller 
hos Sinnet på tlf. 66106798. 
Man er selv ansvarlig for at sætte sin bod op, og ligeledes for at 
rydde op efter sig. 
Beboerforeningen sørger for at reklamere for markedsdagen. 



 

 

”Aasum open” 
Petanqueturnering 

Lørdag d. 11. august kl. 13.00 
 

Når skolebørnenes sommerferie lakker mod enden oprinder dagen 
for den store dyst, Aasums legendariske petanqueturnering. Har du 
endnu til gode at deltage i denne spændende kappestrid mellem lo-
kale venner og naboer, så noter dig datoen nu og mød op på dagen. 
Alle kan være med, og det er sket før, at nybegyndere har haft sær-
ligt held! Vores lokale kunstner Arne Petersen har lavet et litografi, 
der overrækkes det vindende hold. Dagen afsluttes med fællesspis-
ning af medbragt mad omkring kl. 17.30. Beboerforeningen sørger 
for, at der er mulighed for at grille. Der er mulighed for at købe 
vand, øl og vin. Kaffen er gratis. 
 

Indskrivning starter kl. 13.00 og turneringen begynder kl. 13.30. 
Voksne betaler kr. 25,00 – børn deltager gratis. 

 
Vel mødt på petanquebanen i Hjalmar og Ingers have. 

 
 Med venlig hilsen 

Aasum Sogns Beboerforening. 



 

 

Nyt fra Aasum Forsamlingshus. 
 
På ordinær og ekstraordinær generalforsamlinger i Den selvejende 
institution Aasum Forsamlingshus, henholdsvis den 20. marts og 
23. maj 2007 er det i overensstemmelse med vedtægterne blevet 
besluttet at afhænde Aasum Forsamlingshus. 
 
Gennem de senere år er der sket en udvikling indenfor branchen, 
der har gjort det vanskeligere og vanskeligere at drive forretning i 
Aasum Forsamlingshus. 
Samtidig er den lokale interesse for forsamlingshuset næsten væk, 
udover at man gerne ser, at stedet eksisterer. Ejerskabet til forsam-
lingshuset bliver ikke vurderet ret højt. Der er i øvrigt ingen øko-
nomisk incitament, da beboerne hverken betaler til eller får udbyt-
te fra forsamlingshuset. 
Det er opfattelsen, at beboernes interesse ikke ændres væsentlig, 
hvis forsamlingshuset er privatejet. 
 
Der var stemning for, at der stadig kan være de nuværende aktivi-
teter og muligheder i huset. Der er ret stramme bestemmelser i lo-
kalplanen for anvendelse af såvel areal som bygning, så en væsent-
lig ændring er ikke mulig. 
 
Der blev udtrykt håb om, at den nuværende forpagter vil og kan 
købe huset, set på baggrund af det store arbejde, der er udført i og 
omkring huset. 

 Aasum Forsamlingshus 



 

 

Det blev udtalt, at salgsprisen skal afvejes i forhold til både størst 
mulig fortjeneste og efterfølgende anvendelse af huset set ud fra 
den lokale interesse. 
 
Bestyrelsen skal i samarbejde med den valgte likvidator (advokat 
Per Demant) stå for salget, hvor erhvervsejendomsmægler an-
vendes som rådgiver. 
 
Når forsamlingshuset er solgt indkaldes til ny generalforsamling, 
hvor beboerne skal tage stilling til anvendelse af eventuelt over-
skud. Der blev på generalforsamlingen den 23. maj givet udtryk 
for forskellige ideer, men ikke truffet nogen afklaring, så alle mu-
ligheder indenfor vedtægternes ordlyd kan tænkes, men det er 
væsentlig at kende beløbets størrelse. 

Bestyrelsen 
 
Henning Larsen 
formand 



 

 

Aasum Idrætsforening 

 
 
 Følgende kampe er ikke programsat for efteråret 2007 fra F.B.U. 
Turneringen for foråret skal først færdigspilles – slutdato 23. juni. 
Det gælder førsteholdet i serie 2, som har klaret sig flot i foråret. 
De ligger nu kun to point fra førstepladsen – flot klaret. 
Andetholdet, som spiller i serie 5, har haft mange svære modstan-
dere, men har taget det med godt humør. Vi kunne godt bruge lidt 
flere spillere på dette hold, så mød op når efteråret starter. 
 
 Det lille børnehold U.8 har spillet i flere stævner, og det går bedre 
for hver gang de spiller. 
Der er en flot tilslutning til træningen hver onsdag fra 17.00 til 
18.00 alle kommer – også forældrene. Tak for det store fremmøde 
til både kampe og træning. 
 
 Når tidspunkterne fra F.B.U. kommer for efteråret, vil der blive 
sendt program ud til beboerne. 
 
 Vinteraktiviteterne, badminton og damegymnastik, starter til sep-
tember. Vi har endnu ikke tilrettelagt, hvor der skal spilles og laves 
gymnastik, men alle kan regne med, at der spilles badminton, in-
dendørs fodbold og laves gymnastik, så I kan tage det helt roligt og 
tilmelde jer, når tiden nærmer sig. 
 
Aasum Idrætsforening ønsker alle en god sommerferie.  
Preben Schack   
  



 

 

Hjemmekampe   på Aasum Sportsplads  
 
  

  
  Super Oldboys. 
 
Mandag den 20.  august  kl. 18.45  Aasum - Munkebo 1 
 
Mandag den   3.  september  kl. 18.30  Aasum - Kullerup - Ref. 
 
 Mandag den 17.  september  kl. 18.00  Aasum - Kerteminde 
 
 Mandag den 24.  september  kl. 18.00  Aasum - Vindinge 2 
 
  
  Super Veteraner  
 
Tirsdag den 14.  august    kl. 19.00  Aasum - B.67 
 
Tirsdag den   4.  september   kl. 18.30  Aasum - Fjordager 
 
Tirsdag den 18.  september   kl. 18.00  Aasum - Gislev 
 
Tirsdag den   2.  oktober   kl. 18.00  Aasum - Kerteminde 
  



 

 

I forbindelse med planlægnin-
gen af et nyt parcelhusområde 
nord for Aasum indsendtes 
efter beboermøde dette hø-
ringssvar: 
 

By– og Kultlurforvaltningen                               
Byplan og Miljøafdelingen 
Odense Kommune 
 

Aasum d.11.12.06 
Vedr. udstykningsplan ved 
Aasum 
 

Udstykning af 60 parcelhus-
grunde ved den i forvejen tra-
fikfarlige Svendsagervej for-
stærker i meget høj grad be-
hovet for en trafiksikker for-
bindelse fra Aasum til Seden 
Skole i form af etablering af 
cykelstsi. 
Vi skal kraftigt opfordre til, at 
der afsættes midler hertil sam-
tidig med byggemodning af 
området. 
Endvidere skal vi opfordre til, 
at omtalte stianlæg etableres 
igennem den nye udstykning 
ned til den gamle landsby så-
ledes, at områderne bindes 
sammen. 
 Ref. Ved 
Harald Jensen 
Slagenvej 1, Aasum 

Der indkom 7 indsigelser. Hver 
indsender har fået svar. Svaret på 
indsendelsen fra beboermødet ser 
således ud: 
 

Indsigelsen er delvist imødekom-
met.. 
Forholdene for cyklister: 
I Kommune– og Miljøplan 2004-
2016 er der planlagt et hovedsti-
forløb, som forbinder Aasum med 
Seden. Stien benytter stibroen 
over Kertemindevej og går via ho-
vedstien gennem Seden syd til en 
planlagt ny sti langs vestsiden af 
Svendsagervej frem til lokalpla-
nområdeet. Det er tanken, at cykli-
sten ledes gennem lokalplanområ-
det og videre til Aasum, som be-
boermødet foreslår. Der er taget 
højde herfor i lokalplanen. Det 
detaljerede stiforløb kræver detail-
planlægning. Stiforløbet er med i 
den prioriterede stiplan, men tids-
punktet for etableringen er ikke 
endelig fastlangt 
Lokalplanen ændres, således at der 
i lokalplanene redegørelse indsæt-
tes et kort som viser kommunepla-
nens stiplan.  
Hovedstien indtegnes på illustrato-
nen side 4 i lokalplanen. 

Lokalplan 



 

 

Høstfolk på Aasumgaard;  det er gården i baggrunden              1902 

Uddrag af et båndet interview fra ca. 1948. Knud Møllegaard inter-
viewer sin farbror om høsten omkring år 1900. 
Hele interviewet kan læses i det lokalhistoriske arkiv i Rytterskolen. 

 

 Høstgildet: 
- Når I så var færdige og havde indavlet, så var det vel høstgildet der 
stod for? 
- Ja, ja. 
- Hvordan gik det så til? 
Ja, da blev de budt ind, alle de der havde arbejdet ved os, de blev 
budt ind til høstgilde. Smeden og karetmageren kom også med, og 
det var jo somme tider, vi havde nogle skræddersvende nede og 
hjælpe til i nogle dage, de kom også med, og så dansede vi til den 
lyse nat. Og så fik vi jo ellers først suppe og peberrodskød – ikke 
sandt -  og sommetider steg og æblekage, ja og lagkage. 
- Var der ikke noget med at de fik brændevin til at begynde med li-
geså snart  de kom?  
- Når der var en, der var væltet med et læs korn, så blev han ud-
nævnt som skænker, og han skulle sidde inde for enden af bordet  

Nyt fra Lokalhistorisk Arkiv 



 

 

for at byde dem velkommen efterhånden, de kom, ja, og så drikke 
sammen med dem. Han var næsten fuld, førend han fik begyndt. Ja, 
hver gang der kom en mand og kone, så skulle de have en snaps. 
Var det ikke et stykke julekage, de fik også? 
- Tog han selv en med hver gang? 
- Ja, ja. 
- Hvis der nu var flere, der var væltet, hvad så? 
- Så blev de flere om det, så kunne de bedre holde ud. 
- Det var så en stående regel hver eneste år, det I skulle have og spi-
se til høstgildet? 
- Ja. 
- Hvem havde I så til at spille for jer? 
- Der fik vi fat i en eller anden gammel musiker. Der var en nede fra 
Seden, der hed Peter Olsen, der sad og gned på violinen, og så dan-
sede vi lige til den lyse morgen. Og vi var da gerne nogle og tres til 
bords til høstgildet. Det foregik så ovre i stuehuset. Ja, og der jo 
pyntet. 
- Var der så nogen taler? 
- Jo, når vi fik punch, så begyndte talerne, så begyndte de at blive 
sådan lidt lystige. 
- Det var så først ud på aftenen. Var der ingen taler først på aftenen 
ved bordet? 
- Nej. Per Bødker fra Bullerup talte for Julius Møllegaard og konen: 
„Og skal vi så ikke udbringe en skål for Julius Møllekone”, sagde 
han. 
- Punchen, den fik I så ud på natten? 
- Ja - ja, men når klokken var ni, kom vi ind og fik kaffe og kage, og 
så fik vi punch klokken 12. 
 -Hvem lavede så den? 
- Det var far 
- Hvad var det lavet af? 
- Ekstrakt og så kom der lidt rom i også - ekstrakt og vand og så 
kom det i den store terrin og øst op med en ske i glassene..-     



 

 

Udstillingen faldt i flere afdelinger, som fyldte den tidligere skole-
stue i Rytterskolen 
Først kom historien om rytterskoler i almindelighed, dernæst Aasum 
Skoles historie. 

På „Historiens dag” d. 3. juni løb 
den første udstilling af materialer fra 
lokalarkivet af stablen. 

Udstillingen  
 

„Skolen” 
 

i Rytterskolen den 3. juni 2007 

Fra Aasum Skoles lærer-
epoker har vi billeder fra 
de 4 sidste nemlig: Ol-
sen, Kelstrup, Søren Pe-
ter Andersen og den sid-
ste førstelærer i skolen 
Svend Børge Andersen. 
De første elevbilleder er 
taget i 1880’erne, og det 
sidste er taget i 1950. 

På bordene langs væggen sås en udstilling af gamle lærebøger samt 
arbejdshæfter. De velkendte forevisningsbilleder (anskuelsestavler) 
fra før film og lysbilledtiden var udlånt fra gemmerne på Seden Sko-
le. 



 

 

Vi, i arkivgruppen, synes, at vi havde en velbesøgt udstilling, som 
viser, at der er interesse for sagen. 40 skrev i gæstebogen, men en 
del blev ikke gjort opmærksom på den, så vi mener, der var det dob-
belte antal besøgende. 
Dagen kastede også materiale i form af billeder til arkivet af sig. 
På arkivernes dag i november kunne vi meget godt tænke os at lave 
en udstilling om håndværk og industri i Aasum. Derfor: ransag skuf-
ferne og lad os låne billeder, som har med det emne at gøre. Det 
kan også være tegninger, artikler, regninger m.m. 
 
Hanne Trydeman 

Desuden var det lykkedes at låne en 
gammeldags pult med skiffertavle, 
griffel, penneskaft og tornyster. 



 

 

Der var jævn tilstrømning 
dagen igennem - mest af 
personer i en forholdsvis 
moden alder. De unge har 
ikke tid til at interessere sig 
for deres rødder - men de 
kommer nok og ser det 
udmærkede arkiv ved en 
senere lejlighed.  

Søndag den 3. juni 2007 var udnævnt til historiens dag. I anledning 
af "Industrikulturens år" var en række historiske fabriksanlæg landet 
over åbne, blandt mange andre tiltag. I den mere beskedne ende af 
skalaen var "Åbent hus" i lokalhistorisk arkiv i Rytterskolen i 
Aasum. På en række tavler var en del materiale udstillet, bl. a. 
billeder af skolens lærere samt talrige klassebilleder. På bordene var 
opgavehæfter og håndarbejde udstillet. Inde i den tidligere 
lærerbolig kunne man i "havestuen" se filmen "Den danske 
landsbyskole", der har et fyldigt indslag fra Aasum Skole omkring 
1950.  

Historiens dag. 

Forhåbentlig vil alle være påpasselige med deres eget "arkiv", selv 
om det måske ligner en kasse med gamle sager uden interesse. Lad 
det ikke ende i containeren uden at blive kigget igennem - der kan 
være ting af interesse! Initiativtagere og frivillige fortjener en varm 
tak for deres store indsats. 
 
Bertel Lohmann Andersen 
Beboer i Aasum Skole 1939-1959 
Kulsvierparken 71 
2800  Lyngby 



 

 

 Historiens Dag 
søndag den 3. juni 

 
 Den gamle Rytterskole i Aasum var på denne dag omdannet til en 
fin ramme for en udstilling om emnet ”Skolen”. 
 
 Den var en fint bygget op, med masser af billeder, skolebøger, 
regnehefter, stilehefter, gamle atlas diverse tegninger og meget an-
det. 
 
 Et gammelt skolebord med tavle og grifler. Der var også forskelli-
ge optegnelser om skolen gennem tiderne. 
 
 Der var lejlighed til at se en film med tidligere lærer i Aasum, S.B. 
Andersen, ude i naturen med elever fra skolen. 
 
 Jeg havde familien med henne at se udstillingen. De syntes alle, 
det var en interessant udstilling, og især børnebørnene synes, det 
var spændende at se, hvad farfar havde lavet i sin skoletid.  
  
Der var fint besøg dagen igennem. 
 
 En fin udstilling, som arbejdsgruppen skal have ros og tak for. 
 
 Hans Erik Dybkjær  



 

 

Adresseliste for Aasum Sogn 
 
Kirkekontoret    Sognepræst, kirkebogsfører,  
Ellen Rasmussen    vielses- og begravelsesmyndighed  
Mindelundsvej 110     N. H. Ellekilde 
Tlf. 66 10 94 47    Mindelundsvej 45 
Tirsdag, torsdag og    Tlf. 66 10 93 43 
fredag kl. 9-13.    Tirs., ons., fre. kl. 12-13, tors. 17-18 
 
 
Graver      Sognepræst 
Mobil 51 34 55 41    Marianne Nørsøller 
kl. 11.30 - 12.30 undt. man.  Fynshovedvej 322 
Personalekontakt:    Tlf. 65 34 11 63 
Bente Adelgod    Træffes efter aftale.  
aften tlf 20693841 
      
Menighedsrådet    Organist 
Formand     Hans Brehm  
Alex Hold     Egholmen 7 
Åsum Bygade 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 



 

 

Fredfyldt idyl omkring Aasum 
og i byens smalle stræder 


