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 Fra den 1. september vil der være endnu en præst at finde i Seden 
og Aasum. Og det er mig! Mit navn er Maria-Louize Helbo, født 
1983 i Odense, opvokset i centrum på Kanalvej mellem Havnen og 
Næsbyhovedskov. I juni 2007 blev jeg færdig som teolog ved Århus 
Universitet.  

Ny præst i kirken 

Og en måned senere i juli 
2007 kom jeg hjem, efter 
at have tilbragt et år i 
Autralien. Her arbejdede 
jeg som ungdomsassistent 
ved Den Danske Kirke i 
Sydney og færdiggjorde 
samtidigt mit speciale ved 
universitetet. Et uvurder-
ligt ophold for mig både 
som person og teolog. 
Med et arbejdsliv i kon-
stant kontakt med kirkens 
inderste puls og de men-
nesker, der var i og om-
kring kirken, fik jeg et helt 
nyt syn på og forståelse 
for, hvordan man også 
kan være kirke 

Maria-Louize Helbo, præst i Seden og Aasum 

Maria-Louize Helbo ordineres onsdag d. 27. august kl. 19.00 i 
Domkirken. 
 

Alle i sognet er velkomne til at være med i Domkirken 



 

 

Det rummer naturligvis både fordele og ulemper at have sådan et 
ønske - især hvis der ikke slåes mange vikariater op! For mit ved-
kommende har det været vigtigt, at jeg både over for mig selv og 
en kommende menighed kun søgte noget, jeg ærligt kunne stå inde 
for.  For ikke at skuffe nogens forventninger. At søge en fast stil-
ling hos en menighed, ville derfor ikke i mine øjne være ærligt, når 
jeg er bevidst om, at det højst sandsynligt for en ung teolog som 
jeg selv, ville være bedre at begynde mit præsteembede i et vikariat. 
Derfor er jeg også meget lykkelig over, at det nu er lykkedes. Der 
skal derfor ikke være nogen tvivl om, at jeg glæder mig meget til at 
være præst både i, for og med sognet. Jeg ser frem til at give mig i 
kast med både at bevare og videreføre de traditioner, der allerede 
er i livet omkring kirken, men forhåbentlig også være med til at 
videreudvikle visioner i sognet og bidrage til, at der skabes nye ak-
tiviteter til vækst og glæde for alle, der krydser vej med kirken. 
Maria-Louize Helbo 

 
 Og fra sognepræsten. 
Som det fremgår af ovenstående, starter Maria-Louize Helbo i et 
vikariat i Seden og Aasum sogne. 
Hun skal være her i første omgang fra 1. september  til og med 30. 
november. Vi ved kirkerne glæder os meget til at arbejde sammen 
med hende og håber meget på, at hendes ansættelse kan fortsætte. 
Nils Holger Ellekilde 

. Efter hjemkomsten begyndte jeg på Pa-
storalseminariets kursus i København og 
afsluttede der i december, hvorefter jeg 
vendte tilbage til Fyn. 
Jeg har været tilbageholdende med at søge 
opslåede stillinger, da det har været mit 
ønske at begynde i et vikariat.  



 

 

Fyraftensgudstjenester i Aasum Kirke. 
 
Da vi igen er to præster i sognene, genoplives i Aasum Kirke de 
smukke og stemningsfulde fyraftensgudstjenester, som vi havde tid-
ligere. 
Så vidt det er muligt vil kirkens kor medvirke, eller vi finder et andet 
musikindslag til at supplere salmerne. 
Fyraftensgudstjenesterne holdes om onsdagen i kirken kl. 17.00, og 
der er i dette kirkeblads dækningstid berammet to.  
Nemlig den 15. okt og 12. nov. 
Præsterne 

MINIKONFIRMANDER 
 

Som et forsøg i foreløbig tre måneder starter vi med minikonfir-
mander i Seden og Aasum. 
 

Minikonfirmanderne er børn fra tredje klassetrin, som en gang om 
ugen efter skoletid afhentes ved skolen af en voksen og ledsages ned 
til kirke og præstegård, hvor man bruger konfirmandstuen som lo-
kale. 
 

Undervisningen vil bestå af sang og leg, tegne og male, kage og saf-
tevand, høre alle de gamle og spændende historier fra bibelen. Kom-
me i kirkerummet og høre om inventaret, gudstjenester og de kirke-
lige handlinger. Høre om kirkeåret og årstiderne. Kort sagt hygge 
sig, have det sjovt og samtidigt lære lidt om kirken og alt det, som 
foregår der. 
 

Undervisningen bliver om torsdagen med start d. 11. september fra 
kl. 14 - 15.30 og vil foregå i samarbejde med præsterne og lærer 
Hanne Lind Thomsen. 
En indbydelse med yderligere oplysninger vil blive uddelt gennem 
skolen. 
 

Hanne Lind-Thomsen, Maria-Louize Helbo, og 
 Nils Holger Ellekilde.  



 

 

Nyt fra Menighedsrådet 

 
Ansættelsen af vores nye præst trækker ud 
 
 
Som omtalt i sidste nummer af Aasum Sogneblad havde vi håbet, vi 
i august kunne byde velkommen til vores nye præst.  
 
Sådan skulle det imidlertid ikke gå. Da ansøgningsfristen var 
afsluttet, havde vi fået 5 ansøgninger. På det orienterende møde, 
hvor biskop Kresten Drejergaard, provst Paw Kingo Andersen og 
alle medlemmer fra Seden og Aasum menighedsråd var til stede, 
blev der efter en grundig gennemgang af ansøgerne enighed om, at 
vi umiddelbart ikke fandt, der var den helt rigtige kandidat imellem. 
Vi besluttede derfor, at stillingen skulle genopslås. Vi er alle enige 
om vigtigheden af at få ansat den helt rigtige præst til vores kirker.  
 
Som bekendt har sognepræst Nils Ellekilde siden efteråret alene 
taget sig af alle opgaverne i de to sogne. Da det naturligvis er en 
uholdbar situation med så stort et arbejdspres, indvilgede biskoppen 
i at tildele os en vikar, til stillingen er besat. 
 
Som du kan læse andet sted i bladet, er denne vikar tiltrådt. Vi skal 
derfor byde Maria-Louize Helbo hjertelig velkommen som præst i 
vores sogn. 



 

 

Tirsdag den 6. november kl. 14.30 

Menighedsrådsvalg 

Menighedsrådet afholder orienterings- / opstillingsmøde 
torsdag d. 11. sep. kl. 19.30 i Rytterskolen. 
 
De, der er interesseret i menighedsrådets arbejde, og de, der even-
tuelt er interesseret i at gå ind i arbejdet som medlem af rådet, er 
velkomne til opstillingsmødet. Man vil forsøge at lave en liste i fæl-
lesskab med de fremmødte. 
 
Kandidatliste skal afleveres til valgbestyrelsen (Lene Bjørn, Råge-
lundsgyden 12, 5240 Odense NØ og Alex Hold, Aasum Bygade 4   
5240 Odense NØ) på den af kirkeministeriet godkendte formular 
tidligst d. 23. sep. kl. 19 og senest d. 30. sep. kl. 19. 
Indkommer der flere lister, afholdes der valg d. 11. november 
Oplysning om reglerne for valget, kandidatlister osv. kan fås på 
kirkeministeriets hjemmesidse (ww.km.dk), hos valgbestyrelsen, 
eller på kirkekontoret. 
Afstemningen d. 11. november 2008 afholdes i Rytterskolen, Ryt-
tervejen 2, Aasum kl. 9.00 - 20.00. Der vil i så fald blive udsendt 
stemmekort til alle stemmeberettigede. 

Vi håber, at mange vil møde 
op, så vi kan få en god og kon-
struktiv diskussion om, hvad vi 
vil med vores kirke og arbejdet 
omkring den som beskrevet i 
sidste sogneblad og om, hvor-
dan sognearbejdet fremover 
skal prioriteres 
 

Menighedsrådet 



 

 

Gudstjenester i Seden og Aasum 

September  Seden  Aasum 
 
Søndag den 7.  kl.  9.00  kl. 10.30 
16.s.e.trin.   NHE  NHE 
 

Søndag den 14.  kl. 10.30  kl. 9.00 
17.s.e.trin.   kirkekaffe 
    MLH   MLH 
 

Søndag den 21.  Kl. 9.00  kl. 10.30 
18.s.e.trin.   NHE  NHE 
 

Søndag den 28.  kl. 10.30  kl.  9.00 
19.s.e.trin.   MLH   MLH 
 
 

Oktober  
 

Søndag den 5.  Kirkebil  kl. 11.00 
20.s.e.trin.   til Aasum  LBM 
 

Søndag den 12.  kl. 11.00  kl. 9.30 
21.s.e.trin.   kirkekaffe   
    NHE  NHE 
 

Onsdag den 15.     kl. 17.00 
       fyraftensgudstjeneste 
       NHE 
 

Søndag den 19.  kl. 11.00  Kirkebil 
22.s.e.trin.   MLH   til Seden 
 

Søndag den 26.  kl. 9.30  kl. 11.00 
23. s.e.trin.   MLH   MLH 

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



 

 

Gudstjenester i Seden og Aasum 

November  Seden  Aasum 
 

Søndag den 2.  kl. 19.00  kl. 16.00 
Alle helgens dag  NHE  NHE 
 

Søndag den 9.  kl. 9.30  kl. 11.00 
25.s.e.trin.   MLH   MLH 
 

Onsdag den 12.     kl. 17.00 
       fyraftensgudstjeneste 
       MLH 
  
Søndag den 16.  kl. 11.00  Kirkebil 
26.s.e.trin.   NHE  til Seden 
 

Søndag den 23.  kl.  9.00  kl. 11.00 
Sidste s. i kirkeåret NHE  NHE 
  
Søndag den 30.  kl. 11.00  9.30 
1.s.i advent   kirkefrokost    
    MLH   MLH 
 
December 
 

Søndag den 7.  kl.  9.30  kl. 11.00 
2. s. i advent  NHE  NHE 
 
Søndag den 14.  Kirkebil  kl. 15.00 
3. s. i advent  til Aasum  fælles julekoncert 

NHE  Nils H. Ellekilde   
MLH  Maria-Louize Helbo 
LBM  Lene Bischoff-Mikkelsen 



 

 

Siden sidst 

 Døbte 
 
 8. juni 2008   Bjørn Lykke Bhatia, Sdr. Boulevard 252 
 
 Viede/ kirkelig velsignede 
 
 31. maj 2008  Sussi Maria Nørregaard Kristensen og  
   Thomas Henrik Sparre Kristensen,  
   Nattergalevej 90 
 21. juni 2008  Heidi Østlund og Anders Wistrup Larsen,  
   Islandsgade 13 
 5.   juli  2008  Lykke Andersen og Søren Andersen, Åsumvej 653 
 8.   aug. 2008  Annette Bøge Henriksen og Claus Huulvej,  
   Ryttervejen 11   
 
 Døde, begravede, bisatte 
 
 23. maj 2008   Maren Edith Noomi Nielsen Fischer,  
   Fridasholmvej 44 
 15. juli 2008   Søren Jensen, Åsum Bygade 9 

Dåbsdukker 
 

Maria Larsen og Sofie Larsen med 
deres dåbsdukker. 

 
De er kusiner og fotograferet i  

anledning af dåb i Aasum Kirke  
d. 27. januar 2008. 



 

 

Tirsdagscafé 

Tirsdagscafe den 4. november 2008 kl. 14.30   

Tirsdag den 7. oktober kl. 14.30  
Vi begynder med en kop kaffe, og bagefter vil Hans Pedersen, tid-
ligere Dyrebjerggaard, Rågelundsvej 85, underholde med et cause-
ri, han kalder 
”Hvad en landmand også kan opleve.” 
Hans Pedersen er kendt for at kunne fortælle en god historie. I de 
år han kørte bus, var han en skattet chauffør med et godt lune og 
altid parat med en god historie. Det vil blive oplevelser fra det vir-
kelige liv og Hans´ gode historier. 

Inger Merete Drejergaard fortæller 
og viser lysbilleder fra et besøg i 
Myanmar (tidligere Burma). 
Det er modsætningernes land – 
mange gyldne pagoder belagt med 
guld – og så stor fattigdom.  
Et besøg i Myanmar er som at fær-
des mellem smilende, hjælpsomme 
og ærlige folk.. Det til trods for at 
de lever under et rædselsfuldt mili-
tærregime, der regerer landet med 
hård hånd.  

Tirsdagscaféen og sogneaftener afholdes i Rytterskolen. Efter kaffen 
er der et foredrag. Der betales 20 kr. kaffe og hjemmebag. 

Fra Rangoon til Mandalay 



 

 

 Sogneaften den 22. oktober kl. 
1930  
Bertel Lohmann Andersen kalder 
sit foredrag: ”Jamen er atom-
kraften da død .” 
I foredraget fortæller Bertel Loh-
mann Andersen kort om atom-
kraftens fysik og historie, de første 
kommercielle kraftværker og 
atomkraftens brændselsforløb.  

Kraftværker af generation II og III. 
Væksten frem til 1985 og den følgende afdæmpning. Modstanden 
mod atomkraft, ”hård kontra blød” teknologi. Affald og sikkerhed. 
Atomkraftens mulige bidrag til nedsættelse af klodens CO2 udslip. 
Internationale tendenser i det nye århundrede: generation IV kon-
sortiet, globale nukleare partnerskab. Hvad handler striden om kli-
maændringernes årsag om? Er der en rød tråd fra modstanden mod 
atomkraft til denne aktuelle strid. 
Alt dette og lidt om vindmøller vil pensioneret lektor Bertel Loh-
mann Andersen komme ind på i sit foredrag.  

Sogneaftener i Aasum 



 

 

Onsdag den 19. november kl. 19.30 
 
De kvindelige fynbomalere. 
 
Lucy Bergstrøm fortæller om de kvindelige fynbomalere:  
Anna Syberg, gift med maleren Frits Syberg 
Alhed Larsen, gift med Maleren Johannes Larsen 
Christine Svane, gift med maleren Sigurd Svane 
 
I en tid, hvor porcelænsmaling og akvareller af blomster var de 
eneste passende kunstaktiviteter for kvinder, som for øvrigt ikke 
skulle få nogen idéer om at kalde sig for kunstnere, brillerede dis-
se tre kvinder med deres geniale billeder. 
Da maleren Peter Hansen modsatte sig, at kvindernes kunst skul-
le tages med i Faaborg Museums samlinger, antagelig fordi han 
mente, det ville sænke niveauet, blev han spurgt af en mandlig 
malerkollega, om han var bange for konkurrence! 
Mød op til et spændende foredrag.  

Forårsblomster 
1903 
Anna Syberg 



 

 

I anledning af organist Hans Brehms 30 års jubilæum den 1. au-
gust som organist ved Seden og Aasum Kirker, holdt Aasum Me-
nighedsråd en velbesøgt reception i Rytterskolen efter gudstjene-
sten den 10. august. 

Hans Brehm og Knud Aage Larsen 

30 år ved orgelet 



 

 

Billedet viste sig at være H.A. Brendekildes, ”L.A. Ring maler ved 
Aasum Smedie” fra 1883. 
Anne-Mette arvede i firserne billedet efter sin far, grosserer A.D. 
Nielsen, Hjallese Torpgaard. Derefter var billedet i en årrække de-
poneret på Fyns Stiftsmuseum. For omkring 10 år siden havde mu-
seet ikke mulighed for at opbevare billedet. Det har de seneste 10 år 
hængt på Odense Slot. Slottet er nu blevet moderniseret og har der-
for ikke plads til billedet. Da billedet ikke må føres ud af landet, kan 
Anne-Mette ikke få det med hjem til England, derfor fik vi tilbudet 
om, at det kunne blive deponeret her.  
 
Desværre måtte vi sige nej tak til at tage mod maleriet, fordi vi ikke 
kan opbevare et så værdifuldt klenodie på betryggende vis. 

Et maleris 
skæbne  
Af  
kirkeværge 
Inger Reitz 

 En dag først i juli 
måned blev jeg rin-
get op af Anne-
Mette Browne fra 
England, der havde 
et billede med motiv 
fra Aasum 
Anne-Mette spurgte 
om vi var interesse-
ret i billedet. Det 
svarede jeg naturlig-
vis ja til  



 

 

Redaktionens side 
 

På redaktionens møde med repræsentanter fra de råd, foreninger 
og laug, der støtter Aasum sogneblad økonomisk, blev omdelin-
gen af sognebladet drøftet, fordi det efter Post Danmarks stram-
ninger for omdeling af kirkeblade er blevet besværligt at samar-
bejde med Post Danmark. Grethe og Helge har påtaget sig om-
delingen i år og vil om alt går vel fortsætte til næste år. Det er dog 
nødvendigt at have afløsere i tilfælde af sygdom, ferie eller andet. 
Det kunne også være, at man var flere til at deles om omdelingen, 
eller man tager hver anden gang. 
Aasum Sogneblad udkommer 4 gange om året. Omdelingen tager 
ca. 4½ time og den sparede porto fordeles mellem omdelerne. 
Har du lyst til at hjælpe samt få noget motion i smukke omgivel-
ser så ring til Hjalmar tlf. 66 10 20 65. 
 

På mødet blev også drøftet muligheden for at få en eller flere til 
at skrive til bladet. Det kunne være at lave portrætter af sognets 
beboere og virksomheder, om arrangementer eller om alt muligt 
andet med tilknytning til og interesse for sognets beboere. Er du 
interesseret i at blive ”journalist” på Aasum Sogneblad, så hen-
vend dig til et af redaktionens medlemmer. 
Per tlf. 66 10 26 73 
Frederik tlf. 21 45 55 03 
Hjalmar tlf. 66 10 20 65 
 

Mødet mundede ud i en opfordring til alle om at komme med 
indlæg og billeder til sognebladet, så vi kan få et alsidigt og ved-
kommende blad. 
Venlig hilsen 
Redaktionen 



 

 

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 Eftf. ApS 

 
      Engtoften  30    
      5320 Agedrup 
Tlf.: 66 10 85 39 
Tlf.: 40 16 68 68 

                 Alt murerarbejde udføres 

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

     www.marslev-vvs.dk 

Ryttervejen 19 
5240 Odense 

NØ 
Tlf.: 6614 4006 



 

 

August 
 

27.-08 onsdag kl.19.00 Ordination i Domkirken af 
    vikarierende præst Maria-Louize Helbo 

 
September 

 
02.-09. tirsdag 17.00  Gymnastik for damer starter  
    18.00  Badminton starter 
04.-09. torsdag 16-18 Lokalhistorisk Arkiv åbent 
07.-09. søndag 10.30  Gudstjeneste  NHE 
11.-09. torsdag 19.30  Orienterings- og opstillingsmøde 
14.-09 søndag 09.00  Gudstjeneste MLH 
21.-09 søndag 10.30  Gudstjeneste  NHE 
25.-09 torsdag 19.00  Menighedsrådsmøde 
28.-09. søndag 09.00  Gudstjeneste MLH 
 

Oktober 
 
02.-10. torsdag 16-18 Lokalhistorisk Arkiv åbent 
04.-10. lørdag 11-16 Markedsdag 
05.-10. søndag 11.00  Gudstjeneste LBM 
07.-10. tirsdag 14.30  Tirsdagscafé, Hans Pedersen 
12.-10. søndag 09.30  Gudstjeneste NHE 
15.-10. onsdag 17.00  Fyraftensgudstjeneste 
19.-10. søndag 11.00  kirkebil til Seden 
22.-10. onsdag 19.30  Sogneaften, Bertel Lohmann A. 
23.-10. torsdag 19.00  Menighedsrådsmøde 
26.-10. søndag 11.00  Gudstjeneste MLH 
29.-10. onsdag 19.00  Andespil, idrætsforeningen 

Aktivitetskalender for Aasum Sogn 



 

 

Aktivitetskalender for Aasum Sogn 

Alle arrangementer er omtalt andetsteds i bladet 
 

 Ta’ ud    og   hæng op 

November 
 
02.-11. søndag 16.00  Gudstjeneste NHE 
04.-11. tirsdag    Deadline til Sognebladet 
    14.30  Tirsdagscafé, Merete Drejergaard 
06.-11. torsdag 16-18 Lokalhistorisk Arkiv åbent 
08.-11. lørdag 10-14 Udstilling, arkivernes dag 
09.-11. søndag 11.00  Gudstjeneste MLH 
    13-16 Udstilling, arkivernes dag 
11.-11. tirsdag 9-20  Menighedsrådsvalg, læs side 7 
12.-11. onsdag 17.00  Fyraftensgudstjeneste MLH 
16.-11. søndag 11.00  Kirkebil til Seden 
19.-11. onsdag 19.30  Sogneaften, Lucy Bergstrøm 
20.-11. torsdag 19.00  Menighedsrådsmøde 
23.-11. søndag 11.00  Gudstjeneste NHE 
    15.00  Andespil, idrætsforeningen 
30.-11. søndag 09.30  Gudstjeneste MLH 
 

December 
 
02.-12. tirsdag 14.30  Tirsdagscafé, julearrangement 
07.-12. søndag 11.00  Gudstjeneste NHE 
14.-12. søndag 15.00  Fælles julekoncert 

Fodboldkampe  
annonceres på side 32 



 

 

 

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-pigsten-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   
 Tlf . :  66102329 / 70205485 Tlf . :  66102329 / 70205485 Tlf . :  66102329 / 70205485   

 

 

         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 

 



 

 

Sogneaftener i Seden 

Foredraget handler om livet på et hospice. Om hverdagen og om 
de tanker, følelser og problemstillinger der rører sig, når man er 

patient eller pårørende på et hospice.  
Og også om de tanker og følelser der kan røre sig hos de 

professionelle, der hver dag arbejder med mennesker tæt på 
døden. 

 
Kom og hør et interessant og tankevækkende foredrag. 
Alle er meget velkomne. 
Vi serverer lidt lækkert. 

 
Seden Menighedsråd 

Sogneaften torsdag den 4. september  
kl. 19.30 i konfirmandstuen 

”Det mest intense liv leves på  
hospice” 
  
  ved Lisbeth Andreassen. 



 

 

Sogneaften torsdag den 6. november  

Vi tager dem mest frem i juledagene, men er de som nisserne en 
slags sæsonarbejdere, eller færdes de blandt os hele året?  
Er de mon i vor højteknologiske tid en truet art? 
 
I en fremstilling af lys og lyd vil Marianne Hesselholt forsø-
ge at vise englene, som de fremtræder i de gamle tekster, 
og som de store kunstnere har forestillet sig dem. Vi vil og-

så se nogle højst nutidige af slagsen. 

 

Alle er meget velkomne. 

Vi serverer lidt lækkert. 

Engle – milde eller vilde? 
foredrag ved Marianne Hesselholt 



 

 

Sogneaften torsdag den 2. oktober  
kl. 19.30 i konfirmandstuen 

Foredraget handler om præstens besøgsarbejde i Odense Arrest. 
Livet i en varetægtsarrest adskiller sig markant fra det frie liv uden 
for murene. Fangerne bestemmer ikke over deres eget liv. De sid-
der i uvished om hvilken dom de får, og hvordan livet i det hele 
taget skal fortsætte. 
Her er det, præsten kommer som den eneste, man kan fortælle alt 
til, uden at det har konsekvenser. Præsten har her en helt unik 
rolle, som er med til at give kirke og kristendom skikkelse. 

 
Mød op til et spændende foredrag. 
Alle er meget velkomne. 
Vi serverer lidt lækkert 

Seden Menighedsråd 

”Kirken bag tremmer” 
ved gadepræst  
Peder Pontoppidan Thyssen. 



 

 

Lørdag d. 4.oktober 2008  kl.11.00 – 16.00 ved Rytterskolen. 
 

Traditionen fortsætter   –   vi holder markedsdag igen.  
 

Reserver allerede nu dagen til vores årlige markedsdag. 
Beboerforeningen vil igen i år opstille en æblepresser, så der er mu-
lighed for at lave most af medbragte æbler. 
Stadepladsen er gratis og forbeholdt lokale, og man er dermed også 
ansvarlig for at sætte bod op og ligeledes at rydde pladsen. 
 
 

Kun fantasien sætter grænser for, hvad der kan være af boder! 
Så kom med det du/I har. 
 
 

Tilmelding til stadeplads: Bente B. Knudsen 22.56.44.51. 
benteb@knudsen.mail.dk 
 

 Alle er velkomne – nye som gamle!  
 

      På gensyn – Beboerforeningen 

Markedsdag  



 

 

Aasum Open. 
 
  
Lørdag den 9. august blev den traditionsrige petanqueturnering 
afholdt. 18 voksne og børn, inddelt i seks hold, var efter indskriv-
ningen klar til at kæmpe mod hinanden. Alle kampe var intense, og 
der blev ikke givet ved døren i nogle af kampene. I flere tilfælde 
var det ganske få millimeter, der var afgørende for, hvilket hold 
der fik point. Efter flere timers underholdende spil, var to hold 
klar til finalen og æren af at blive vinder af dette års Aasum Open. 
De to hold skiftedes til at vinde med ganske få point, indtil det ene 
hold endelig trak fra og fik de sidste point, så de havde de magiske 
13 point og dermed den endelige sejr. 
 
Vejrguderne var i et glimrende humør, og eftermiddagen forløb 
med et smukt solskin, som også fik flere tilskuer til at slå vejen for-
bi den smukke petanquebane i Inger og Hjalmars have. Dagen 
sluttede med fælles grill og spisning i beboerforeningens, til lejlig-
heden, opsatte telt.  



 

 

Vinderne, hver med præmien, 
et linoleumstryk af Arne Peter-
sen: 
 
Frederik Bülow, Poul Poulsen 
og Helge Nielsen 
 
Samt holdet på andenpladsen, 
hver med præmien, en is: 
 
Robert Rasmussen, Amanda 
Lykke Hansen og Erik Rasmus-
sen 



 

 

NYT  FRA TRAFIKUDVALGET. 
V/ Poul Poulsen 
 

Fynbus indfører fra 24. 
august ændret betjening 

af vores  

område. 

 

Det betyder i første om-
gang, at bybussen, i den 

Aasum stoppested: 
 
885 regionalbus  

 
  
Linie 5 servicebus  



 

 

På markedsdagen lørdag den 4. oktober vil arkivet arrangere en 
udstilling i Rytterskolen af tøj, som Hilda har syet. Hilda var en in-
stitution i Aasum, en meget flittig håndværker, som har syet tøj til 
hverdag og fest til flere generationer. 

Arkivernes dag 
 

Udstilling om gårdene i Aasum 
 
Lørdag d. 8. november kl. 10 - 14. 
Søndag d. 9. november kl. 13 - 16. 
 
Udstillingen åbner med en lille reception lørdag kl. 10, hvor arkivet 
byder på en kop kaffe og fremviser lokalerne på Rytterskolens 1. 
sal, som nu er indrettet til arkivets brug. 
Der er nu lavet en tilfredsstillende aftale med menighedsrådet om 
arkivets brug af lokalerne på første sal. 
Herman Madsen - malerierne fra forsamlingshuset er nu hængt op 
på prøve i Rytterskolens store stue og i indgangen. 

Lokalhistorisk Arkiv 



 

 

Valthergården 

 

Niels Peder Walther  1825 - 1906 



 

 

 

(Tekst fra hæftet „Slægten Walter i Aasum”) 



 

 

Aasum Idrætsforening 

Kampe på Aasum Idrætsplads efterår 2008 
 
 
Hold 1 Serie 3 

Torsdag  d. 21. august  kl. 18.45 Aasum - Fjordager 

Søndag  d.  7. september  kl. 10.00 Aasum - F.C. Campus 

Lørdag  d. 20. september kl. 15.00 Aasum - Marienlyst 

Lørdag  d. 11. oktober  kl. 15.00 Aasum - Bolbro 

Søndag  d. 26. oktober  kl. 10.00 Aasum - Ullerslev 

 

Hold 2 Serie 5 

Torsdag  d. 28. august  kl. 18.30 Aasum - B.1909 

Mandag  d. 15. september kl. 17.45 Aasum - Marslev 

Lørdag  d. 20. september kl. 13.00 Aasum - Fjordager 

Lørdag  d.  4. oktober  kl. 14.00 Aasum - Langeskov 

Søndag  d. 19. oktober kl. 10.30 Aasum - Langtved 

 

Super Veteraner 

Tirsdag  d. 19. august  kl. 19.00 Aasum - Rolfsted 

Tirsdag  d.  2. september  kl. 18.45 Aasum - B. 1913 

Tirsdag  d. 16. september kl. 18.15 Aasum - B. 67 

Tirsdag  d. 30. september kl. 17.45 Aasum - Thurø 



 

 

Drengeholdet 10 år 
Holdet skal deltage i følgende stævner. 
 
Lørdag  d. 23. august  kl. 10.00 i B. 67 
Lørdag  d.  6. september  kl. 10.00 i B. 1909 
Søndag  d. 21. september kl. 10.00 i Skt. Klemens 
Lørdag  d. 11. oktober  kl. 10.00 Tingløkkeskolen 
 
Der afholdes stævne på Aasum Sportsplads 
Lørdag  d. 4. oktober  kl. 10.00 til 12.30 
 
Mød op til de spændende kampe på sportspladsen. 

Stemningsfyldt pause ved klubhuset 
 Aasum Idrætsforening 



 

 

For damer i alle aldre 
 
Tirsdage kl. 17.00 til 18.00 
 
Havnens Gourment Ryttervejen 19 Aasum 
(tidligere Aasum Forsamlingshus) 
 
Første gang den 2. september        Leder: Jytte Storm 
Kontingent kr. 600 for perioden: 2. september 2008 til 1. april 2009 
 
Evt. henvendelse til Preben Schack tlf.. 20117338 
Henny Schack 29207623 
 

Badminton i Rågelund Hallen 
 
Tirsdage fra kl. 18.00 til kl. 19.00    5 baner med 4 spillere pr. bane 
Første gang tirsdag d. 2. september 
 
Kontingent kr. 600 pr. person Fra 2. september 2008 - 1. april 2009 
Tilmelding til Preben Schack 20117338 
 

Andespil 
 
I Aasum Idrætsforenings klubhus 
 
Onsdag d. 29. oktober kl. 19.00   og 
 
Søndag d. 23. november kl. 15.00 
 
       Preben Schack 

Gymnastik 

Aasum Idrætsforening 



 

 

Adresseliste for Aasum Sogn 
 
 
Kirkekontoret    Sognepræst, kirkebogsfører,  
Ellen Rasmussen    vielses- og begravelsesmyndighed  
Mindelundsvej 110, 5240 Od. NØ N. H. Ellekilde 
Tlf. 66 10 94 47    Mindelundsvej 45, 5240 Od. NØ 
ELR@km.dk    Tlf. 66 10 93 43 
tirsdag, onsdag, torsdag    NHE@km.dk 
og fredag kl. 9-13.    tirs., ons., fre. kl. 12-13, tors. 17-18 
 
 
Graver      Vikarierende præst 
Bente Knudsen     Maria-Louize Helbo 
Mobil 51 34 55 41    træffes efter aftale  
      i sognegården i Seden 
      Tlf. 31530110 
 
Menighedsrådet    Organist 
Formand     Hans Brehm 
Alex Hold     Egholmen 7, 5240 Od. NØ  
Åsum Bygade 4, 5240 Od. NØ  Tlf. 20 49 85 32 
AH@aasumsogn.dk    
Tlf. 66101601    Aasum Sogns hjemmeside 
      www.aasumsogn.dk 
 
Idrætsforeningen    Beboerforeningen  
Formand     Formand  
Preben Schack    Helle Troelsen 
Ryttervejen 14, 5240 Od. NØ  Ryttervejen 7, 5240 Od. NØ 
Tlf. 66 10 24 23    htro@odense.dk 

Klubhuset  tlf. 66 10 55 22   Tlf. 66172416 
 
Aasum Sogns Lokalhistoriske Arkiv Bylauget 
Arkivleder     Oldermand 
Hanne Trydeman    Mogens Burmølle 
Skovmålevej 26    Staupudevej 10, 5240 Od. NØ 
5320  Agedrup    Tlf. 66 10 33 09 
Tlf. 66 10 20 96      



 

 

Selvom brandvæsenet ydede en stor indsats, forestår der meget  
mere, før der igen ser pænt ud i det hjørne af byen. 

Foto: Ingolf Rasmussen 


