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Præsten har ordet 

Fastelavnssøndag blev en god dag i Seden og Aasum kirker på flere må-
der. Om formiddagen var der højmesse i Seden Kirke med deltagelse af 
konfirmander fra flere af klasserne. De havde praktiske opgaver for ek-
sempel med at dele salmebøger ud og senere samle dem ind igen. De læ-
ste indgangsbøn og udgangsbøn, og undervejs i gudstjenesten læste de 
bibelteksterne fra både alter og prædikestol. 
De havde øvet flittigt, og det fremgik, at flere af dem stort set kunne tek-
sterne udenad. Det havde vi nu ikke bedt dem om, men det viste, hvor 
seriøst de gik til opgaven. 
Under gudstjenesten døbte vi en konfirmand, en pige på 13 år, som efter 
efterårets undervisning og grundige overvejelser havde besluttet, at hun 
gerne ville høre til i den kristne tro. 
Og bagefter døbte vi en lille ny. 

EN DEJLIG FASTELAVN 

Børnekoret 
sang i Aa-
sum Kirke. 
De gjorde 
de godt, og-
så selvom 
de ikke var 
ret mange 
denne søn-
dag.  

Foto: Jørgen Zinther 



 

 

Da gudstjenesten var forbi, havde damer fra Seden Menighedsråd sørget 
for sandwich i konfirmandstuen med et glas vin til de voksne og soda-
vand til børnene. 
Om eftermiddagen gik turen til Aasum Kirke, hvor vi havde annonceret 
familiegudstjeneste kl. 14.00 med efterfølgende tøndeslagning ved Rytter-
skolen arrangeret af beboerforeningen. Og børnene var opfordret til at 
møde udklædte i kirken. 
I år var der også bestilt barnedåb ved denne specielle gudstjeneste, og jeg 
var lidt usikker på, hvordan det skulle gå. Men det blev en ganske dejlig 
oplevelse. Dåbsfamilien havde mange børn med i kirke, og alle disse børn 
var også klædt ud. 
Så da jeg – som vi altid gør - indbød de børn, som var i kirke, til at kom-
me op og se på barnedåb, myldrede det op med prinser og prinsesser, 
engle og hekse, en tigerunge, snehvide og et enkelt spøgelse. Og de stod 
alle sammen i kreds omkring døbefonten og så, at den lille blev døbt og 
hørte, at han fik navnet August Per Burchardt Zinther. 
 
 Så blev det tid til præstens prædiken, men den skulle ikke være alt for 
lang, da de ellers mistede koncentrationen. Langt bedre gik det, da vores 
børnekor, hvoraf også nogle var udklædte, stillede op i koret og sang et 
par glade og rytmiske sange, mens organist Hans Brehm med vanlig entu-
siasme spillede et lækkert akkompagnement på kirkens elklaver. Efter 
gudstjenesten kom alle de udklædte børn op i koret for at blive fotografe-
ret. 
 
Nu gik vi i flok ned til Rytterskolen, hvor der blev slået katten af tønden 
ude i haven. Tønden blev hurtigt slået i stykker, og det var godt, for det 
var temmelig koldt derude. 
Inde i Rytterskolen blev der drukket sodavand og spist fastelavnsboller i 
et betragteligt antal. Og der var kaffe til de voksne. 
Med tak til begge menighedsråd og beboerforeningen kan vi fra kirken se 
tilbage på en dejlig søndag. 
 
 Nils Holger Ellekilde 
Sognepræst 



 

 

Døbte 
 
 
27. januar  2008  Frederikke Holm Hauge Larsen,  
    Slagenvej 3 
27. januar  2008  Kathrine Naomi Damsgaard Breiner,  
    Åsumvej 459 
 3. februar  2008  August Per Burchard Zinther,  
    Tåsingegade 37 4.tv. 
10. februar  2008  Irene Malmgren Andersen,  
    Egholmen 96 
 
  
Viede      Ingen  
 
  
 Døde, begravede/bisatte 
 
  5. januar 2008   Jan Skovgaard, Brolandvej 

Siden sidst 



 

 

Gudstjenester i Seden og Aasum 

Marts   Seden  Aasum 
 

Søndag den 16.  kl. 11.00  kl.  9.30 
Palmesøndag  NHE  NHE 
 

Torsdag den 20.  Kirkebil  kl. 17.00 
Skærtorsdag  til Aasum  NHE 
 

Fredag den 21.  kl. 10.00  Kirkebil 
Langfredag.  EJ   til Seden 
 

Søndag den 23.  kl.  9.30  kl. 11.00 
Påskedag   NHE  NHE 
 

Mandag den 24.  kl. 10.00  Kirkebil 
2. Påskedag  EJ   til Seden 
 

Søndag den 30.  kl.  9.30  kl. 11.00 
1.s.e.påske   NHE  NHE 
 

April  
 

Søndag den 6.  kl. 11.00  kl.  9.30 
2.s.e.påske   EJ   EJ 
    kirkekaffe 
 

Søndag den 13.  Kirkebil  kl. 15.00 
3.s.e.påske   til Aasum  NHE 
       forårskoncert 
 

Fredag den 18.  ingen   kl. 10.00 
Bededag      Konfirmation 
       NHE 

NHE  Nils H. Ellekilde  LBM  Lene Bischoff-Mikkelsen 
EJ    Eskild Jensen 



 

 

Gudstjenester i Seden og Aasum 

April    Seden  Aasum 
 

Søndag den 20.  kl. 17.00  kl. 10.00 
4.s.e.påske   aftensang  konfirmation 
    NHE  NHE 
 

Søndag den 27.  kl. 10.00  ingen 
5.s.e.påske   konfirmation   
  
Maj 
 

Torsdag den 1.  kl. 10.30  kl.  9.00 
Kr. himmelfartsdag kirkekaffe  EJ 
    EJ 
 

Søndag den 4.  kl.  9.00  kl. 10.30 
6.s.e.påske   NHE  NHE 
  
Søndag den 11.  kl. 10.30  kl.  9.00 
Pinsedag   NHE  NHE 
 

Mandag den 12.  kl. 10.00  Kirkebil 
2. pinsedag   EJ   til Seden 
 

Søndag den 18.  kl.  9.00  Kirkebil 
Trinitatis søndag  LBM   til Seden 
 

Søndag den 25.  kl. 10.30  kl.  9.00 
1.s.e.trin.   NHE  NHE 
 

Juni 
 
Søndag den 1.  kl.  9.00  kl. 10.30 
2.s.e.trin.   EJ   EJ 

Kirkebil bestilles  fredag inden kl.12     tlf.: 66109447 .  



 

 

Forårskoncert  
søndag den 13. april kl. 15.00 

 
Aasum kirke 

 
Ved koncerten medvirker :      Fynsk Fuga, 
Dirigent:                               Morten Heide. 
 
 
Fynsk Fuga er et blandet kor. 
Koret består af ca. 30 øvede, ambitiøse og sangglade sangere. 
 
 
Alle er meget velkomne til en musikalsk oplevelse i Aasum Kirke 
denne søndag i april. 

Foto: Jens Rahbek Nørgård 



 

 

Nyt fra Menighedsrådet 

Skærtorsdag d. 20. marts  
 

er der gudstjeneste i Aasum Kirke kl. 17.  
Bagefter er der fællesspisning i Rytterskolen. 

 
Vi vil gerne holde traditionerne ved lige og inviterer derfor til at spi-
se sammen efter gudstjenesten.  
 
Vi holder også fast i traditionen med selv at tage mad med, og sætter 
den på et fælles bord.  
 
Det kan være varmt eller koldt. Gør hvad du har lyst til, alt og alle er 
velkomne.  
 
Man medbringer selv drikkevarer. Skolen åbnes, så man kan sætte 
sin mad der inden gudstjenesten. 
 
Det er en meget hyggelig tradition, så vi vil gerne dele dette måltid 
med flere fra sognet.  

Tirsdag d. 22. april kl. 19.30 i Rytterskolen. 
 

Et foredrag om den fynske modstandsbevægelse under 2. Verdens-
krig. 
 

Arkivar og forfatter Andreas Skov fortæller om krigens udvikling i 
Odense. 
De sidste års forskning på området danner baggrunden for foredra-
get. Hvornår modstandsbevægelsen begyndte i byen, hvordan den 
udviklede sig i betydning og omfang med beskrivelse af dens aktivi-
teter. Der vil blive korte sideblik til modstandsbevægelsen i Seden 
og Aasum. 

Sogneaften 



 

 

Ny lysekrone 

I tidens løb har man ønsket en smukkere belysning i koret i Aasum 
Kirke. Det nuværende menighedsråd har arbejdet videre med tan-
ken. I efteråret nåede man frem til en løsning, som så lovende ud. I 
Vejstrup Kirke hænger en lignende lysekrone, så derfor drog rådet 
dertil og fandt, at den ville passe godt i Aasum Kirke. Siden er den 
blevet købt og hængt op. 
Resultatet er særdeles tilfredsstillende, passer fint med kirkerummet 
og altertavlen, så man umiddelbart ikke bemærker, at der er kommet   
ny belysning.  
Selvom denne nye lysekrone er afbilledet på bladets forside, vil vi 
også opfordre til at komme i kirken og selv tage den i øjesyn. 

Opretning af  stendige 
 

I løbet af februar er stendiget mod øst og ind mod Degneenkesæ-
det, kirkehuset, blevet renoveret. Stenene var begyndt at skride ud, 
men nu står diget smukt og lige igen. Langs med det er der sået nyt 
græs, så  vil det i løbet af sommeren igen tage sig præsentabelt ud . 



 

 

Tirsdagscafé 

Sommerudflugt torsdag den 15. maj 
 
Tirsdagscaféens sommerudflugt går i år til Langeland. 
Vi skal besøge Skovsgård Gods, som Danmarks Naturfond arvede i 
1979. 
Godset drives med økologisk planteavl. Skovene drives naturnært 
og flere af dem står urørte. 
På godset er der tre museer. I hovedbygninger ser man bl.a. godseje-
rens arbejdsværelse og fruens soveværelse. Går man ned af trappen 
kommer man til det, man kalder tyendemuseet. Det var her, de tje-
nende ånder opholdt sig, ved arbejdet og i deres sparsomme fritid. 
I den gamle hestestald er der indrettet vognmuseum. Her kan man 
se alle typer af hestevogne fra arbejdsvogn til brudekaret. Desuden 
er der en samling af den tidligere ejers, frk. Ellen Fugledes, legetøj.  
Desuden er der et skovbrugsmuseum, der fortæller om skovbrugets 
historie fra omkring 1900 til ca. 1980, som det så ud på Langeland. 
Vi kører fra Rytterskolen prc. kl.13.00. 
På Skovsgård kan man bese, slottet, museerne og parken, og der er 
kaffe i caféen. 
Hjemkomst ca. kl.18.00. 
Tilmelding nødvendig senest fredag d. 9. maj 2008 til 
Lene Bjørn tlf. 65951151  
Inger Reitz tlf. 66102065 



 

 

Torsdag den 3. april kl. 19.30 i Kirken 
”Stjernevejen”, en musikalsk pilgrimsrejse med ensemblet VIA 
ARTIS KONSORT.  
Via Artis Konsort er et internationalt sammensat ensemble med 
fokus rettet mod middelalderens og renæssancens anderledes 
spændende og smukke musikrepertoire.  
Ensemblet, der består af rutinerede musikere fra Danmark og 
Polen, spiller nemlig en række forskellige historiske instrumenter: 
Orgel, organetto eller portativ (et lille orgel), trehuls-fløjte med 
tromme og forskellige blæse- og slagtøjsinstrumenter. Dertil 
kommer en medrivende mezzosopran. Den brogede 
instrumentsammensætning giver ensemblet rig mulighed for at 
udforske begreber som klang, puls, improvisation og rytmik i den 
tidlige musik.  
Stjernevejen 
Koncerten tager udgangspunkt i den gamle pilgrimsvej, Jakobsvejen 
til Santiago de Compostela i Spanien, og den betydning som vejen 
har haft fra middelalderen op til vore dage. Koncerten er en 
musikalsk rejse ad pilgrimsruten gennem middelalderens og 
renæssancens musikalske landskaber.  

Sogneaftener i Seden 

Forårsmøde for Seden Seniorklub og andre ældre i Sognet 
 i Seden Præstegård den 8. maj 2008 kl. 14.00 

 

 Fra Evergreen til Musicalls 
  Et festligt og underholdende musikprogram med melodier fra 

Apollorevyen og Kai Normann Andersen  
og op til vor tids musicalls og Nyborg Vold 

 Medvirkende Therese Andreasen og Hans Henriksen 
 

 Seden Menighedsråd er arrangør og vært ved fælles kaffebord 
 
Alle er meget velkomne. 



 

 

Nyt fra arkivet 
 

Vi er som regel godt besøgt på vores åbningsdage. Det er meget 
positivt og tilfredsstillende at opleve. 
Først skal nævnes, at de rammer med fotografier fra sognets liv fra 
starten af 1900-tallet og frem til Det nye Forsamlingshus’ indvielse 
nu, efter Forsamlingshusets salg, er ophængt i Arkivet. 
Herman Madsen-malerierne fra Forsamlingshuset er ligeledes de-
poneret i Rytterskolen; der er vist stadig usikkerhed om ejerforhol-
det. 
Vi har modtaget protokoller og andet materiale fra Forsamlingshu-
set. 
Bylaugets protokoller er ligeledes nu i arkiveret i brandboxen. 

Til affotografering har vi lånt 
et fotoalbum af Helge Clau-
sen, Marslev, omhandlende 
forsøgsgartneriet Hunderups 
storhedstid fra 1947 til 1990-
erne, Dæhnfeldt.  
Ligeledes til affotografering 
har vi lånt billeder og album 
af Vibeke og Mogens Wal-
ther, Seden; emne: Aasum 
Mejeri. Mejeriets 50 års jubi-
læum, Kong Chr. X og Dr. 
Alexandrines kørsel gennem 
Aasum i 1946, plus en bog 
om Waltherslægten i Aasum 
m.m. 
Billede af den gamle gård ved 
åen fra Hans Pedersen, tidli-
gere Dyrebjerggård. 

Forsøgsgartneriet Hunderup 

Æresport i Aasum for kongeparret 



 

 

Skolekomedie fra 1948 el. 49 skrevet af lærer S.B. Andersen ind-
leveret af Hans Lohmann Andersen, tidligere Hliderende. Vi har 
tidligere modtaget billede af aktørerne i komedien. 
Indlevering fra Leif „Tømrer”, tegninger fra tømrer Karl Niel-
sens virke plus affotografering af billeder. 
Arkivet er åbent den første torsdag i hver måned fra kl. 16 - 18. 
Hvorfor besøge arkivet ?  
Der kan f.eks. nævnes 4 grunde: 
1. For at aflevere noget 
2. For at spørge efter noget 
3. For at se billederne fra Forsamlingshuset 
4. For at snakke om noget „gammelt”, f.eks. den militære 

indkvartering i 1935 eller byfester i 60-erne. 
        Hanne Trydeman 

Dronning Alexdrine 
og Kong Christian X 
kører i bil gennem 
Aasum 1946 

Aasum Mejeris    50 års jubilæum 



 

 

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 
 

        NYBORGVEJ 22 
        LANGESKOV 
       Tlf. 66 10 85 39 
 

   Alt murerarbejde udføres 

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

     www.marslev-vvs.dk 



 

 

Marts 
 

 
12.-03. onsdag 19.00  Idrætsforeningens  
      generalforsamling  
16.-03. søndag    9.30  Gudstjeneste NHE 
20.-03. torsdag 17.00  Gudstjeneste NHE 
    18.00  Fællesspisning i Rytterskolen 
21.-03. fredag 10.00  Kirkebil til Seden 
23.-03. søndag 11.00  Gudstjeneste NHE 
24.-03. mandag 10.00  Kirkebil til Seden 
25.-03. tirsdag 16.45  Fodboldtræning for drenge beg. 
26.-03. onsdag 19.30  Beboerforeningens  
      generalforsamling 
30.-03. søndag 11.00  Gudstjeneste NHE 
 

April 
 
03.-04. torsdag 16-18 Lokalhistorisk Arkiv åbent 
06.-04. søndag   9.30  Gudstjeneste  EJ 
13.-04. søndag 15.00  Forårskoncert  NHE 
18.-04. fredag 10.00  Konfirmation  NHE 
20.-04. søndag 10.00  Konfirmation  NHE 
22.-04. tirsdag 19.30  Sogneaften, Andreas Skov 

Aktivitetskalender for Aasum Sogn 

Alle arrangementer er omtalt andetsteds i bladet 

 

 Ta’ ud    og   hæng op 



 

 

Juni 
 
01.-06. søndag 10.30  Gudstjeneste  EJ 
 

Aktivitetskalender for Aasum Sogn 

Maj 
 
01.-05. torsdag   9.00  Gudstjeneste  EJ 
04.-05. søndag 10.30  Gudstjeneste  NHE 
06.-05. tirsdag   Deadline for Sognebladet 
08.-05. torsdag 16-18 Lokalhistorisk Arkiv åbent 
11.-05. søndag   9.00  Gudstjeneste  NHE 
12.-05. mandag 10.00  Kirkebil til Seden 
15.-05. torsdag 13.00  Tirsdagscafé, sommerudflugt til  
      Langeland 
18.-05. søndag   9.00  Kirkebil til Seden 
25.-05. søndag   9.00  Gudstjeneste  NHE 



 

 

 

OKSEKØD SÆLGES 

 
Oksekød i halve eller kvarte dyr, 

slagtet og udskåret  
efter eget ønske 

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 Forsamlingshus Åsum Forsamlingshus Åsum 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 

 
   

Alt indenfor: 
VAND • VARME • SANITET 

          Medlem af DANSK VVS  

Tlf.   66 10 24 00  

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

 

Aut. VVS-installatør Peter Henriksen 
Windelsvej 61· 5000 Odense C 

Tlf.66 10 72 78 · Mobil 22 17 72 78  
Fax 66 10 80 78  



 

 

Den 17. januar 2008 har vi skrevet til Odense Kommune, 
By- og Kulturforvaltningen, og gjort opmærksom på skilt-

ningen, der ikke er plads efter åbningen af Ring 3: 

Manglende skiltning ved rundkørslen i Aasum og ved af-
kørslen fra Ring 3, hvor der mangler en oversigttavle. 

De midlertidige (gule skilte) ved Skovmålvej og Gartner-
vænget skal erstattes af en permanent skiltning. 

 

Desuden gør vi igen opmærksom på de fortvivlede forhold 
på Svendsagervej, der jo er skolevej/cykelsti fra Aasum til 
Seden. Vejen er mørk og smal med meget tung trafik til 

byggeriet i området, og trafikmængden er steget markant 
efter åbningen af Ring 3. Svendsagervej er jo ’fødesti’  til 

Ring 3. 

 NYT  FRA TRAFIKUDVALGET. 
V/ Poul Poulsen 

Den 11. februar svarer Odense Kommune: 

Der bliver etableret skiltning ved Aasumafkørslen fra Ring 
3 med henvisning til  Gartnervænget Øst og Øbrogårdsvej. 

De midlertidige skilte ved Gartnervænget og Skovmålvej 
erstattes ikke af permanent skiltning og fjernes om et halvt 

års tid. 

Svendsagervej er på kommunens prioriteringsliste over 
stiprojekter, men der sker ikke noget i 2008.  



 

 

Forsamlingshuset solgt. 
 

Der var stort fremmøde til den ekstraordinære generalforsamling 
vedrørende salg af Forsamlingshuset. Generalforsamlingen skulle 
udelukkende tage stilling til to købstilbud. Et meget stort flertal, 
besluttede at sælge forsamlingshuset til Per Schack. Forinden hav-
de Per Schack orienteret om, at han vil forpagte driften af forsam-
lingshuset til Havnens Gourmet, således der også fremover kan 
arrangeres fester m.m. i lokalerne.  
Den gamle bestyrelse takkede af, og der blev valgt en ny. Den nye 
bestyrelses opgaver bliver udelukkende at stå for formelle formali-
er ved salget. Når det endelige salg er overstået, og alt er blevet 
gjort op, vil der blive indkaldt til den sidste generalforsamling for 
at beslutte hvad, der skal ske med et eventuelt overskud. Hermed 
er en æra slut i Aasum, og en ny kan begynde.          

Ordinær generalforsamling i Aasum Sogns Beboerforening onsdag 
d. 26. marts 2008 kl. 19.30 i idrætsforeningens klubhus.  
Dagsorden som følger: 

1. Valg af dirigent 
 2. Godkendelse af dagsorden 
 3. Formandens beretning 
 4. regnskab for 2007 fremlægges til godkendelse, herunder 

regnskab for Sognebladet og Lokalhistorisk Arkiv 
 5. Indkomne forslag – forslag fra medlemmer og bestyrelse, 

der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 
formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 

 6. Valg af bestyrelse 
 

På valg er to bestyrelsesmedlemmer: Hjalmar Reitz og Sinnet 
Bunde. De ikke ønsker genvalg. 
Herudover skal der vælges to suppleanter til bestyrelsen 
Valg af revisorer og revisorsuppleant. 

 

7. Eventuelt                       Der er nærmere beskrivelse i blad 26 

Generalforsamling 



 

 

Der var flot deltagelse med 45 deltagere. 
 
Udvalgets beretning ved oldermanden. 
 
Vedligeholdelse af arealerne. Samarbejdet med Stadsgartneren er 
gået uden problemer og arealerne er efter vor mening passet 
tilfredsstillende. 
 
Hans Jørgen Nielsen og Mogens Burmølle har d. 4/10-07 holdt 
vort årlige møde med Park og Vej afdelingen fra Odense 
Kommune, Jørn Edgar. Poul Bjerregaard har ikke noget med 
Aasum at gøre mere. Han skal stå for borgerhenvendelser i 
fremtiden.. Han har dog oplyst, at er der problemer, er vi 
velkomne til at kontakte ham. Så vil han se, hvad han kan gøre. 
 
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 
holdes nede i højde hele året. Jeg var lige forbi i dag, og jeg må 
sige, at trekanten er blevet invaderet af skurvogne m.v. i 
forbindelse med kabelarbejde. Vi vil holde øje med, at arealet 
bliver ordnet igen.  
 
Anlægget ved busholdepladsen. 
Den nyplantede bøg ved busholdepladsen er gået ud. Den skiftes 
med en ny. Snebærbuskene ved den anden nye bøg vil blive 
beskåret og hylden bag busskuret fjernes. 

Aasum Bylaug afholdt 
generalforsamling i 
Aasum Forsamlingshus 
den 31/1-08.  



 

 

Nogle af bøgene der blev plantet for nogle år siden bag Aases 
garage er gået ud. Der plantes nye, og der tyndes ud i de selvsåede 
ahorntræer. 
Det var det samme, som jeg sagde sidste år, men desværre har 
kommunen ikke gjort noget. Vi rykkede Jørn Edgar for det. Han 
noterede det op. Jeg har fulgt op på sagen her i januar måned, og 
han oplyser, at det vil ske denne vinter/forår. Vi må se, hvad der 
sker.  
 
Det gamle Bystævne. 
Står pænt. Hans Jørgen Nielsen har givet skulpturbænken/sneglene en 
gang lindeolie. Tak for det. En større busk blev væltet af en af efterårets 
storme. Den er nu blevet klippet helt ned. Jørn Edgar mener, den vil 
skyde igen. Vi får se, hvordan det går.  
 
Bystævnet. 
Stævnetræerne står fint og trives. 
Det lykkedes ikke at få stadsgartneren til at rense stævnestenen og male 
teksten op. 
Jeg har talt med Hans Jørgen Nielsen om at rense stenen med hans 
højtryksrenser. Herefter har Ingolf Rasmussen lovet, at han godt vil 
male teksten op. Det klarer vi til foråret. 
De gamle rønnetræer på Ryttervejen ved Rytterskolen er ved at være 
udtjente. Jørn Edgar vil prøve, om han kan finde midler til at udskifte 
dem. I samme forbindelse vil han prøve, om det kan lade sig gøre, at 
lave en allé helt op til Kirkestræde. Vi hører nærmere. 
 
Anlægget overfor Kirken. 
Brolægning lige i svinget Væverstræde og Ryttervejen er helt dækket af 
jord og grus. Græs og ukrudt er begyndt at gro her. Bjerregaard lovede 
der ville blive gjort rent, så brolægningen kommer helt frem igen. Det er 
ikke sket. Vi har igen i år påpeget problemet, og Jørn Edgar har lovet at 
gøre noget ved sagen. Dog synes han ikke at græsset mellem brostenene 
skal væk. Det har han nok ret i. Vi følger op. 
De to bøge der blev plantet ved busholdepladsen skulle have været 
udskiftet sidste forår, da de ikke kom i vækst. Det er ikke sket endnu. Vi 
har sagt det igen til Jørn Edgar.  



 

 

Broerne over bækken ved Fichstræde og Væverstræde er blevet 
renoverede. Jeg synes resultatet er blevet godt.  Ved siden af broen i 
Fichstræde er der blevet plantet 2 små bøge. Om det er nogen der har 
stået der i forvejen, som blot er blevet flyttet p.g.a. broarbejdet, skal jeg 
lade være usagt. 
Det store asketræ samt birketræet ved siden af, lige op til Erling Larsens 
ejd. på Ryttervejen, ødelægger Erling’s stråtag. Jeg har påpeget problemet 
overfor Jørn Edgar i oktober på vores rundtur. Han mener ikke, der er 
noget problem. Det har jeg fortalt Erling, som ikke var enig, idet han 
havde haft besøg af en tækkemand, som gav Erling ret. Jeg har på ny 
rettet henvendelse til Jørn Edgar. Han ville endnu engang tage ud og 
besigtige problemet, men han var imod, at vi selv sørgede for fældning af 
træerne. Han oplyste, at der skulle en lift ud i anlægget, for at skære døde 
grene af nogle af de store bøge, og såfremt der skulle ske noget med 
træerne ved Erlings ejd., så ville de tage sig af det. 
Piletræerne langs bækken har Hjalmar Reitz, i henhold til aftale med 
Bylauget, sørget for at beskære. Tusind tak for det. De nye pile, som 
Hjalmar plantede i 2006, er der stadig liv i. Vi spurgte Jørn Edgar, om der 
skulle sættes en større pæl ved træerne som støtte. Det er for tidligt endnu 
var hans svar. De har bedst af at stå, som de gør. 
 
Aasumgaards Allé. 
Alléen trives og tager sig flot ud. 
 
Aasum Sogneblad. 
Tak for et godt blad. Husk at bruge det, for netop på den måde vedbliver 
det at være interessant.  
Vi har lavet en støtteerklæring til Aasum Sogns Beboerforenings 
ansøgning af 19.11.2007 til forstadspuljen – projekttitel „Hjemmeside for 
Aasum Sogn” – ansøgt beløb kr 18.000. 
 
Lokalhistorisk Arkiv i Aasum 
Er kommet godt i gang. Det gl. materiale (protokoller, regnskabsbøger 
m.v.) vi havde er blevet afleveret til arkivet. Arkivet har i 2007 afholdt en 
udstilling om håndværk og industri i Aasum gennem tiderne. 
Vi har lavet en støtteerklæring til Aasum Sogns Lokalhistoriske Arkiv’s 
ansøgning af 27.11.2007 til Forstadspuljen - projekttitel Aasum Sogns 
Lokalhistoriske Arkiv - ansøgt beløb kr. 20.000. 



 

 

Byen rundt: 
Det blev på en ekstraordinær generalforsamling i Aasum Forsamlinghus 
besluttet at opløse den selvejende institution og sælge forsamlingshuset. 
Endelig afklaring træffes på indkaldt ekstraordinær generalforsamling 
den 7/2-08 i Aasum Idrætsforenings klubhus. 
Niels Christoffersen der købte Klipper pumpers bygning samt beboelse 
Aasum Bygade 3, er stadig godt i gang med renoveringen. Familien er nu 
flyttet ind og renoveringen har pyntet utrolig meget på indkørslen til 
Aasum fra Odense. Ikke mindst efter det store kastanietræ, som væltede 
i stormen, er kommet væk. 
Ken Lyndrup på Aasum Bygade 12 er gået på efterløn. Det kan vi se, 
idet han egenhændigt har fjernet bevoksningen ud mod vejen. Huset 
træder nu flot i karakter set fra Aasum Bygade.  
Karsten Schmidt på Staupudevej er nu næsten helt færdig med den nye 
bygning. Der mangler blot et stort vindue i gavlen, så vidt jeg har 
forstået. Resultatet er smukt. Det sagde jeg også sidste år, men vinduet 
er endnu ikke kommet i. Sådanne projekter tager tid, siger Karsten, som 
håber på det lykkes i år. 
Thomas Dias Staupudevej 4 har fået lagt nye tag på ejendommen. Det er 
blevet meget flot. Det er ikke til at se, at det har været byens købmand, 
der har ligget der. 
Per Schack har efter Ejnar Schacks død renoveret beboelsen på 
Bankegården og lejet den ud. 
I Hjulmandsstræde er huset mellem Mikkel Tønnes og fru Baltzer blevet 
revet ned. Det bliver spændende, hvad Jens Martin Møllegaard beslutter 
sig for, at der skal være på arealet. 
Der er blevet en fri udsigt til Aasumgaard fra Hjulmandsstræde. 
Ebbe Storms drivhuse i Gartnervænget er blevet revet ned. Det bliver 
spændende, hvad der skal ske på arealet. 
Aasum Bygade har været spærret p.g.a. ny fjernvarmeledning til Utzons 
Allé. 
Små skilte for cyklister med angivelse af afstande til f.eks. centrum, 
Vollsmose m.v. er blevet sat op flere steder i byen. 
Der er, som det fremgår, endog stor aktivitet i byen, hvilket vi alle kan 
glæde os over. 
Jeg vil slutte min beretning med at sige tak for godt samarbejde til den 
øvrige bestyrelse, hvilket hermed er gjort.  
Beretningen blev godkendt. 



 

 

Regnskabet udviste et underskud på 3.708,82 kr. og formuen var herefter 
107.809,73 kr.. Regnskabet blev godkendt.  
 

Forslag fra medlemmer og udvalg.  
 Ændring af Bylaugets vedtægter §1 som lyder således: 
Aasum Bylaug skal i denne omhandlede Henseende  anses som 
bestaaende af samtlige pr. 1.1.1976 under Aasum By og Sogn 
immatrikulerede Grundejere, hvadenten de ere Kvinder eller Mænd, 
Værger for Umyndige eller Repræsentanter for Foreninger, hvadenten de 
ere bosiddende paa Aasum Grund eller ikke. For saa vidt angaar 
Ejendomme, der immatrikuleres efter 1.1.1976 gælder, at Grundejeren 
ikke uden videre indgaar i det bestaaende bylaug. Grundejere kan kun 
med Generalforsamlingens forudgaaende godkendelse optages i Bylauget. 
 

Paragraf 1 ændres til at lyde således; 
Aasum Bylaug skal i denne omhandlede Henseende anses som bestaaende 
af samtlige under Aasum By og Sogn immatrikulerede Grundejere, 
hvadenten de ere Kvinder eller Mænd, Værger for Umyndige eller 
Repræsentanter for Foreninger, hvadenten de ere bosiddende paa Aasum 
Grund eller ikke. 
Forslaget blev vedtaget. 
 

Valg til bestyrelsen 
I år var flg. på valg:   Erik Jensen   og   Mogens Burmølle 
Begge 2 blev genvalgt. Bestyrelsen udgør herefter Hans Jørgen Nielsen, 
Jan Knudsen, Søren Carlsen, Erik Jensen og Mogens Burmølle.  Efter 
generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig således: 
Næstformand Hans Jørgen Nielsen og oldermand Mogens Burmølle. 
 

Valg af revisorer   Begge revisorer er afgående.  
Svend Børge Lohmann Andersen og Harald Jensen. 
 

Harald Jensen blev genvalgt og Martin Nielsen, Fichstræde 1, blev 
nyvalgt. 
 

Efter generalforsamlingen  
Var der gule ærter og pandekager med is samt som sædvanlig hyggeligt 
samvær. 

Mogens Burmølle , oldermand 



 

 

Historiens dag 
 

Søndag d. 1. juni kl. 14 
 
På denne dag arrangerer Aasum Sogns Lokalarkiv udflugt til sognets 
nordøstlige hjørne med grænse til Agedrup Sogn og Marslev Sogn. 
Før Ring 3 en lille enklave kaldet Lunden. 
Hanne Trydeman vil fortælle om Ræveskoven og Lunden i alminde-
lighed og „Lundsgård” i særdeleshed. 
 
Vi mødes på Øbrogårdsvej ved nedkørslen til Ræveskoven. Herfra 
transport med traktor og vogn gennem skoven til Skovmålvej. 
 
Kaffe og fortælling på Lundsgård.    Kaffe  à  20 kr. 
 
For børn er der mulighed for at lege og tænde bål i den lille skov 
ved Lundsgård. 
 
Alle er velkomne 



 

 

Aasum Idrætsforening 

Aasum Idrætsforening afholder generalforsamling ifølge lovene 
onsdag d. 12. marts kl. 19.00 i klubhuset. 
    Vel mødt 
    Bestyrelsen 

 Fodbold 
Fodboldsæsonen 2008 er nu så småt begyndt. Vi starter den 
udendørs træning for seniorer tirsdag d. 4. marts kl. 18.30 på Aa-
sum Sportsplads. 
Der trænes fremover hver tirsdag og torsdag; håber, at der møder 
mange op både gamle og nye medlemmer. Alle er velkommen 
under Hasse Frimodts ledelse. 
 
Drenge holdet 8-9 år starter træningen efter påske tirsdag d. 25. 
marts kl. 16.45 på Aasum Sportsplads. 
Er der andre drenge eller piger, som kunne tænke sig at spille 
fodbold i Aasum så mød op tirsdag d. 25. marts kl. 16.45. 
 
Vi har i år tilmeldt et 7-mands Super Old Boys hold samt det 
gamle 11 mands Super Veteraner. Er der nogle, der vil træne før 
turneringen starter, så mød op tirsdag eller torsdag kl. 18.30. Vi 
starter tirsdag d. 4. marts. 
 
Følgende  hold er tilmeldt sæsonen 2008: 
Seniorer:  et serie 2 hold, et serie 5 hold, et Super Old Boys hold 
7 mands, et Super Veteraner 11 mands hold  
Samt et drengehold 9 år. 

Generalforsamling: 



 

 

Fremover kan vi ikke oplyse, hvornår der spilles fodbold på Aa-
sum Stadion igennem Aasum Sogneblad. 
Vi har været meget glade for, at vi kunne skrive i bladet om vores 
kampe, men bladet bliver nu udsendt på et tidspunkt, hvor fod-
boldprogrammet ikke er klar. Det gælder både forårs– og efter-
årskampe. Vi håber, at udsendelsen af blades kan ændres lidt, så 
vi igen kan komme med. 
Vi vil selv lave et program, som vi vil sende ud til beboerne, så I 
kan se, hvornår der er kampe på Aasum Stadion. 
Ønsker du oplysning, eller vil du være medlem af Aasum Idræts-
foreningen så kontakt Preben Schack tlf. 66102423 eller 
20117338.  
Vi håber på en god sæson: mød op på sportspladsen og nyd det 
gode spil. 
     Preben Schack 



 

 

I julen var Frederik og jeg i Namibia, for at besøge Frederiks dat-
ter, der har været i praktik som socialrådgiver i et socialt projekt 
for udsatte kvinder og børn. 
Inden vi tog af sted, havde vi fået en masse brugt børnetøj fra 
Bækgården og fra Martin og Rikke i Fichstræde. Med dette i kuf-
ferten drog vi, via Sydafrika, til Namibia; et ørkenland, hvor kun to 
millioner mennesker bor i et land på størrelse med Frankrig og 
Spanien tilsammen. På vores anden dag i byen Keetmanshoop i 
den sydlige del af landet besøgte vi en familie, hvor mor, far og 3 
trillingedrenge boede i et lille skur. Drengene Hope, Faith og Gi-
ven på 2 år fik en hel del af tøjet, og deres mor takkede og lovede 
at tage os med i sine bønner. På billederne kan man se, at tøjet, 
selv om det var lidt stort, straks kom i brug. En nabodreng, der var 
så heldig at være på besøg, fik sig en klubtrøje fra Aasum Idræts-
forening. Så nu går han rundt og reklamerer for klubben i fattig-
kvarteret. 
Måske er der skabt kontakt til nye dygtige spillere?? 
Tak for hjælpen, så vi kunne glæde en hel familie og flere til!   
         Sinnet 

En lille beretning fra Afrika 



 

 

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, onsdag, torsdag    Tlf. 66 10 93 43 
og fredag kl. 9-13.    tirs., ons., fre. kl. 12-13, tors. 17-18 
 
 
Graver      Aasum Sogns hjemmeside 
Bente Knudsen     www.aasumsogn.dk 
Mobil 51 34 55 41     
 
 
Menighedsrådet    Organist 
Formand     Hans Brehm 
Alex Hold     Egholmen 7  
Åsum Bygade 4    Tlf. 66 10 74 42 
Tlf. 66101601     
 
 
Idrætsforeningen    Beboerforeningen  
Formand     Formand  
Preben Schack    Sinnet Bunde 
Ryttervejen 14    Væverstræde 3 
Tlf. 66 10 24 23    Tlf. 66 10 67 98 
Klubhuset  tlf. 66 10 55 22  
 
 
Aasum Sogns Lokalhistoriske Arkiv Bylauget 
Arkivleder     Oldermand 
Hanne Trydeman    Mogens Burmølle 
Skovmålevej 26    Staupudevej 10 
5320  Agedrup    Tlf. 66 10 33 09 
Tlf. 66 10 20 96      



 

 

Efter gudstjenesten blev alle de udklædte børn samlet oppe i koret. 
Der var flere børn end sidste år, men alle børnene i dåbsfølget var 
også klædt ud.  

Foto: Jørgen Zinther 

Efter tøndeslagningen ved Rytterskolen 


