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Præsten har ordet 

I skrivende stund nærmer vore to sognes konfirmationer sig med 
stormskridt. Der pusles i de små hjem med bordplaner, taler og lej-
lighedssange – og konfirmanderne selv har efterhånden svært ved at 
koncentrere sig om noget som helst andet end forventningen til den 
store dag. 
I løbet af det sidste års tid har der tre morgener om ugen været et 
opløb af cykler foran kirkediget i Seden, som har gjort al snak om 
unges manglende motion og vedholdenhed til skamme. I strid blæst, 
knæhøj sne og øsende regnvejr er de unge mødt frem til undervis-
ning i konfirmandlokalet og morgenandagt i kirken.  
Og nu er den så lige om hjørnet – den store dag. Med fest og farver, 
gaver og taler – og gudstjenesten, hvorfra hele dagen tager sit afsæt. 
 

 Mange gange har konfirmanderne og jeg her på det sidste øvet os i 
at gå pænt og ordentligt ind i kirken. Øvet os i, hvad der skal ske 
oppe ved altret, med trosbekendelse og hvor og hvornår, de skal 
svare ja på tiltale. Læst og fundet det bibelvers, der skulle være hver 
deres eget og øvet, hvordan det er at knæle oppe ved altret og få 
den velsignelse, som præsten giver hver enkelt med hånden på de 
hoveder, der på konfirmationsdagen vil være prydet med fint opsat 
hår eller voksafstivet frisure. 
Mange gange – rigtig mange gange har vi øvet – og på falderebet 
inden sidste time sluttede spøger én af dem så om, hvad det egentlig 
er, at jeg siger under deres velsignelse.   
 

 Sammen gennemgik vi velsignelsens smukke ord og den verden, 
der knytter sig til ordene, og det slog mig, hvordan disse ord egent-
lig er gode og brugbare for os alle, uanset om vi er 15 år eller 95 år 
gamle: 

Hvad siger du? 



 

 

 
Den almægtige Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, 
som i dåben har gjort dig til sit barn, 
han styrke din tro og give dig håb, 
han velsigne dig og bevare dig i sin kærlighed alle dine dage! 

 
 I kirken kan vi aldrig velsigne med lykke og smertefri liv, for det 
ville være at lukke øjnene for den virkelighed, som vi alle befinder 
os i, hvor smerte og sorg, nederlag og fortvivlelse er uløselige dele af 
et menneskeliv.  
Men vi kan velsigne med ord om Guds nærvær og kærlighed – for 
det er os alle givet i dåben.  
Fordi vi har dåbens ord om, at vi er Guds elskede børn at læne os 
op af, har vi også en kraftkilde at hente styrke i på de dage, hvor vi 
selv er tømte for al kraft og styrke. Og det er, hvad der vil blive sagt 
til hver enkelt konfirmand ved vore kirkers konfirmationer. At Gud 
er med dem i deres liv.  
 
 Fra Gud får vi tro, når vi ikke kan tro. Fra Gud gives vi et håb, der 
rækker længere og højere end nogen håbløshed. Og gemt i Guds 
kærlighed er vi beskyttede – ikke mod alt ondt og verdens sorg – 
men imod fortabelse og intethed.  
 
 Tillykke med konfirmationen til alle konfirmander – og til alle os 
andre. 
 
Karin Nebel 
 
 Sluttelig vil jeg gerne have lov at takke Åsum Sogn for den varme 
og åbenhed jeg har mødt her, Åsum Menighedsråd for opbakning 
og godt samarbejde og Åsum Kirkes betjening for hygge, hjælp og 
sparring. 
 
I har alle en plads i mit lille jyske hjerte. 



 

 

Siden sidst 
Døbte 
 

12. marts   2011  Linea  Drud Frederiksen, Lunden 12 
20. marts  2011 Carl Thinggård Jacobsen, Gartnervænget 19 
 3.  april   2011 Thoke Thyregod Christensen, Vinkelvej 6 
 3.  april  2011 Lauge Thyregod Christensen, Vinkelvej 6 
10. april 2011  Villads Brix Sørensen, Kirkestræde 
24. april  2011  Aske Foght-Nielsen, Hvenekildevej 26 
  1. maj   2011 Rasmus Mardfeldt, Flaskehalsen 36 
 

Viede, kirkeligt velsignede 
 

12. marts  2011  Maria Drud og Hans Christian Frederiksen, 
     Lunden 12 
 

Døde, begravede, bisatte 
 

15. februar  2011  Kaj Evald Ludvigsen, Staupudevej 14 D 

Et pænt farvel til Karin Nebel søndag den 3. juli kl. 10.30 
 

Så er tiden kommet, hvor vi skal have vagtskifte på præstesiden. 
Maria-Louize Helbo vender tilbage efter et års orlov, så vi vil på be-
hørig vis tage afsked med Karin Nebel, som på forbilledlig vis har 
været hendes afløser. 
Fra menighedsrådet vil vi sige Karin tak for et fantastisk samarbej-
de, sprudlende, iderig, nyskabende og hjælpsom er nogle af de kvali-
teter, vi i det år har fået serveret. 
 

Kom og hjælp os med at sige pænt farvel til Karin: 
 

Søndag den 3. juli ved en lille højtidelighed  
efter gudstjenesten. 

Fra Menighedsrådet 



 

 

Juni    Seden   Åsum 
 

Torsdag d. 2.  kl. 10.30   Kirkebil 
Kristi    Kirkekaffe   til Seden 
Himmelfarts Dag NHE 
 

Søndag d. 5.  kl. 10.30   kl.15.oo 
6.s.e.påske   KN   koncert v. 4 gene-
rationer 
  
Søndag d. 12.  kl.  9.00   kl. 10.30 
Pinsedag   NHE   NHE 
 

Mandag d. 13.  kl. 10.30   Kirkebil 
Anden pinsedag  NHE   til Seden 
 
Søndag d. 19.  kl. 10.30   kl.  9.00 
Tinitatis søndag  Sansegudstjeneste  KN 
   Afslutning babysalmesang 

    KN     
 

Søndag d. 26.  kl. 10.30   kl.  9.00 
1.s.e.trin   NHE   NHE 
 

Juli 
 

Søndag d. 3.  kl.  9.00   kl. 10.30 
2.s.e.trin   KN    Kirkekaffe 
       sidste dag med 
KN 
 
Søndag d. 10.  kl. 10.30   Kirkebil 
    Kirkekaffe   til Seden 
3.s.e.trin   NHE    
 

Gudstjenester i Seden og Aasum 



 

 

Gudstjenester  Seden   Aasum 
  
Søndag d. 24.  kl. 10.30   kl.  9.00 
5.s.e.trin   MLH    MLH 
 

Søndag d. 31.   kl.  9.00   kl. 10.30 
6.s.e.trin   MLH    MLH 
 

August 
 

Søndag d. 7.   kl. 10.30   kl.  9.00 
7.s.e.trin   kirkekaffe   MLH 
    MLH     
 

Søndag d. 14.  kl.  9.00   kl. 10.30   
8.s.e.trin   NHE   NHE 
 

Søndag d. 21.   kl. 10.30   kl.  9.00 
9.s.e.trin   NHE   NHE 
 

Onsdag d. 24  kl. 17.00 
    spaghettigudstjeneste 
 

Søndag d. 28.   Kirkebil   kl. 10.30 
10.s.e.trin   til Aasum   MLH 
 

September 
 

Søndag d. 4.   kl. 10.30   kl.  9.00 
11.s.e.trin   NHE   NHE 
 

Søndag d. 11.  kl.  9.00   kl. 10.30 
12.s.e.trin   NHE   NHE 
 

KN Karin Nebel ,   MHL Maria-Louize Helbo 
NHE  Nils Holger Ellekilde 
 
Kirkebil bestilles  fredag inden kl.12     tlf.: 66109447 .  



 

 

Konfirmander i Åsum Kirke den 15. maj 2011 
 
Simone Skovgaard Christensen,  Sabrina Hildebrand,  
 Ida Neel Skov Jensen 
Sophie Søndergård Kragelund,  Katrine Lærke Larsen,  
  Sophie Søndberg Madsen 
Majken Monrad Mortensen,  Cecilie Nordby,   
Debbie Rosenlyst Ollerup,  
Benedicte Ravnborg Rasmussen,  Hildur Lovisa Sigurdöttir,   
Andreas Dvinge Ellegaard,  Mads Riis Rasmussen,  Martin Sørensen 
 
 
Konfirmander i Åsum Kirke den 20. Maj 2011   
 
Mia Pedersen,   Melina Sabrina Jørgensen,   Natasja Kirkegaard,    
Tine Kirstine Liedicke Knudsen,  Sarah Georgi Knudsen,   
 Pia Hadberg, 
Amalie Tange Bredskov,   Julie Nanke Sørup Lausten,    
 Emil Lauritzen, 
Daniel Holmqvist Frisch,   Mikkel Hjordt Hansen,   
 Søren Nørgreen,   
Lucas Frederik Mertz,   Marcus Nielsen,   Frederik Fabricius,    
Andreas Aaby Sinkjær,  Mathias Jakob Ellegaard Nissen,  
  Morten Asbjørn Jensen. 
 
Konfirmander i Seden Kirke den 22. maj 2011   
 
Nadia Nicoline Thomsen,   Olivia Malling Huebert,   Sandra Pio,   
Michelle Junker Stricker,   Emilie Sofie Persson,   
 Camilla Kjølby Augustesen, 
Lasse Bangert Henriksen,    Nicolai Nørfelt Nielsen,   
  Hannes Einarsson, 
Enok Jens Ole Backmann Rosing,    Kristine Palmer Stokholm,   
Maiken Baltzer. 



 

 

Sogneaften i Seden Kirke den 8 juni kl. 19.00 
Ved skuespiller og sanger Lise Nees 

Er udgangspunktet i hendes fortolkninger både 
som sangerinde og underviser. 
 

For Lise Nees er det altafgørende som sangerin-
de at fordybe sig i indholdet i enhver sang og 
leve sig ind i netop det specielle univers, som 
komponist og tekstforfatter har skabt sammen - 
og fortolke det på sin egen måde. 

Sommerkoncert         Fire generationer spiller ud  
 
 En pragtfuld og vedkommende koncertoplevelse, hvor Knud Aage 
Larsen og tre generationer af hans familie, spiller og synger. 
 
Koncerten afholdes søndag d. 5. juni kl. 15. i Aasum Kirke 
 

Medvirkende bliver:  Knud Aage Larsen, fhv. kgl. kapelmusiker 
og dennes søn:   Ole Hedegaard, kgl. operasanger.  
barnebarn:   Christine Hedegaard Skou Bue, sopran.  
barnebarn:   Mathias Hedegaard, tenor. 
og oldebarn:   Oliver på 11 år.  
Ved klaveret:  Organist Jørgen Ellekilde 
   
Programmet bliver varieret med bl.a. danske sange, italienske barok-
arier og instrumentalmusik. Og så skal vi genhøre hittet fra forrige 
år: Sebastians ’Anemonesangen’ sunget af Oliver.  
 
 Arrangementet er gratis og alle er meget velkomne. 



 

 

Tirsdagscaféer  

Tirsdag d. 4. oktober er der planlagt en tur til Kulturmaskinen i 
Odense. Vi mødes ved Rytterskolen kl. 14.30 og regner med at kun-
ne fylde op i biler for at lette problemet med P-pladser og alligevel 
at kunne køre dårligt gående til døren.  
Kaffen får vi i Kulturmaskinen 
 
I Aasum holdt i foråret denne 2CV bil pakket ind i hjemmestrik. 
Det var Eva Holm, der stod bag, og som er leder af  
strikke- og tekstil-værkstedet på Kulturmaskinen. 
Mere i næste nummer af Sognebladet. 

I vinterens løb vil der hver måned være en tirsdagscafé i  
Rytterskolen 
Planlægningen af sogneaftenerne er i gang. Vi håber på nogle gode 
arrangementer. Den første sogneaften bliver allerede i september. 
Nærmere i næste nummer af Sognebladet 



 

 

Tirsdagscaféens 
afsluttende tur til 
Hesbjerg Slot blev 
en oplevelse for alle. 
På vejen dertil så vi 
nærmere på den ny-
restaurerede Sande-
rum Kirke med en 
stor mængde kalk-
malerier. Derefter ad  

snoede fynske biveje til Hesbjerg. Vi parkerede i respektfuld afstand 
fra slottet og fik under gåturen gennem landsbyen en grundig for-
klaring om hele opbygningen af det lille samfund og selve slottet. 
Indendørs forundredes vi over de helt specielle forhold i kirkesalen, 
inden vi i den enkle spisesal nød det medbragte kaffebord med 
hjemmebag.  

De 50 deltager samlet til kaffebord i spisesalen 

Foto: Poul Pedersen 

Foto: Poul Pedersen 



 

 

Geocaching, skattejagt for hele familien! 
 

 ”Ellepigen fra Åsum” og ”Ræveskovens hemmelighed” er blot 
nogle af de spændende skatte eller geocacher, der findes i Åsum og 
omegn.  
 

 Geocaching er en moderne skattejagt for hele familien, hvor man 
bruger sin GPS til at finde frem til skatte. 
Det er en sport med bred appel, der har udviklet sig meget siden 
starten i 2000, og som i dag dyrkes på mange forskellige niveauer og 
af alle aldersgrupper. Alene eller i selskab med op til flere hundrede 
andre, året rundt, kloden rundt og på alle tider af døgnet. Når man 
har fundet skatten, noterer man sig i en lille logbog. I de fleste skatte 
kan man bytte sig til en lille ting, så husk at have nogle bytteting 
med på skattejagten. 
 

 Åsum Beboerforening har investeret i en gps-modtager og en lille 
tur-rygsæk. Så nu har alle medlemmer mulighed for at prøve denne 
spændende form for friluftsliv. Det kræver ikke den store tekniske 
snille at indstille gps-modtageren. Så man er hurtig i gang med skat-
tejagten. Vil man have det fulde udbytte af geocaching, kan man 
med fordel oprette en profil på www.geocaching.com. Det er gratis 
og giver adgang til flere tusinde skatte i Danmark.  Geocachingdan-
mark.dk er en god hjemmeside, der giver en god indføring geoca-
ching. 
 

 Booking af gps foregår hos mig. Jeg giver også gerne en lille intro-
duktion og et par fif. 

 Lars Tinus 
Ryttervejen 6 
42 22 92 14 – 
lars@ryttervejen.dk 
En del er teksten er lånt 
fra Geocachingdan-
mark.dk, tak for det. 



 

 

komme og optræde, og vi 
familiemedlemmer, til at 
komme og høre, hvad de 
havde lært i løbet af halv-
året. Der var altid en varm 
og uformel stemning i den 
lille tætpakkede stue, hvor 
vi sad og lyttede til stykker 
på violin, bratsch og klaver. 
Og bagefter, alt efter årsti-
den, var der enten kaffe, 
kage, rødvin og sodavand i 
haven eller i husets øvrige 
små rum, hvor vi sad og 
hyggesnakkede et par ti-
mer.  

Knud Aage Larsen (93) synes ordet kald er for højtideligt, når han 
skal beskrive, hvorfor han blev klassisk musiker. Arv, passer bedre, 
det kommer i hvert fald ikke af sig selv. 

 

 Et liv i musikken 
 
 Tekst og foto: Ina Lykke Schmidt 

 
 Da jeg var barn, var Knud Aage og hans kone Dots lille, hyggelige 
hjem på Væverstræde centrum for mange gode musikarrangemen-
ter. Ægteparet underviste elever i musik hjemme hos sig selv, og 
hvert år til jul og op til sommerferien blev eleverne inviteret til at  



 

 

vNu sidder jeg her igen og ser mig rundt i stuen på de gamle møb-
ler, og de mange billeder og malerier på væggene, og fotografier af 
børn, børnebørn og oldebørn, der står rundt omkring på de små 
runde borde og i vindueskarmen. Klaveret står der endnu, og bag 
mig på bordet ved siden af et nodestativ med noder ligger Knud Aa-
ges violin. Det må have betydet meget for de børn, der var elever 
her, at det ikke bare var en almindelig musikskole, de kom i, men at 
de kom ind i et hjem – i et liv – hvor musikken virkelig betød noget, 
tænker jeg. I dag er Knud Aage alene, men han lever stadig i musik-
ken og holder sig i fuld gang trods sine 93 år. 

 
 I løbet af hans lange liv og musikalske karriere er jeg ikke den før-
ste, der vil interviewe ham, og han har da også fundet en mappe 
frem, inden jeg kom, med et par tidligere interviews og artikler om 
ham. Da jeg beder ham ridse sin musikalske karriere op, peger han 
på mappen: 

 –  Det står meget bedre her.    

– Men jeg vil gerne høre det med dine ord, siger jeg.  

 
 Så fortæller han, hvordan han op voksede på Bakkely i Rågelund, 
Åsum, og at han begyndte at spille violin, da han var ni år. Først på 
sin fars, siden på sin egen. Han fik lov til at gå til undervisning hos 
skolelærerens datter Erna, mens han ellers gik i skole og hjalp til på 
gården derhjemme. Siden gik han hos en anden. Som 17-årig kom 
han ud at tjene hos sognefogeden i Rynkeby, men han nåede kun at 
være der halvanden måned, før nogen syntes, han skulle prøve at 
spille violin for en professor Chonowitsch, der var i Åsum for at 
høre en af sine elever give koncert i det gamle forsamlingshus. 

– Så skulle han udtale sig, om der var nogen fremtid for mig. 

– Du må have været nervøs? 

– Ja, det synes jeg nok.  



 

 

Chonowitsch kunne heldigvis lide hvad han hørte, og de næste 
fem år modtog Knud Aage undervisning hos ham på Odense 
Musikkonservatorium. I denne tid begyndte Knud Aage også selv 
at have elever, og han spillede til forskellige fester og folkedans. Så 
kom krigen. I 1943 blev han marinesoldat og var med da tyskerne 
sænkede dele af den danske flåde. 

– Vi blev ikke selv sænket, men var på vej til Sverige og blev over-
faldet af tyskerne og kom i en lejr. Og der er det, du kan se bille-
det, der hvor jeg spiller for, siger Knud Aage og åbner mappen 
han har lagt til mig.  

 Han viser mig et gammelt sort/hvid-foto, hvor han står i 
midten af en flok tætsiddende soldater og spiller violin.  

Efter krigen blev Knud Aage ansat i det Kongelige Kapel som 
bratschist. Forinden havde han spillet i orkestre på forskellige re-
stauranter, bl.a. Wivex, men i denne tid holdt flere og flere restau-
ranter op med at have levende musik. Der var pludselig mange ar-
bejdsløse musikere, der skulle kæmpe om pladserne ved de kon-
kurrencer, som det Kongelige Kapel og Radioorkestret udstedte, 
når de skulle rekruttere folk. 

– Jeg kan huske en violinkonkurrence, jeg var til, hvor der var 60 
deltagere. 

– Gik det godt?  

– Jeg fik ikke plads.  

Til gengæld gik det bedre ved en tilsvarende bratschkonkurrence:  

– Der var en gang, jeg blev nummer to, og så tog jeg den beslut-
ning, at det måtte være bratsch, jeg stilede mod.  

 Knud Aage spillede i kapellet i 29 år, til året før han nåede pen-
sionsalderen, 63. Dér forlod han stedet; for han havde konkurreret 
sig ind i Odense Symfoniorkester, hvor han kunne blive, til han 
var 70. 



 

 

– Hvad har det betydet for dig at spille i symfoniorkestrene? 

– Alle de musikalske oplevelser, og en tryghed rent økonomisk, for 
det var jo en fast plads. Det skal jo ikke være det vigtigste, men det 
er det jo faktisk, hvis man skal være helt ærlig. Det er dér, jeg får 
min pension fra.  

– Hvad har været det bedste rent oplevelsesmæssigt? 

– Noget af det kan være, når vi havde en stor berømt kapelmester, 
hvor vi så kunne lave nogle koncerter, der var ud over det almindeli-
ge. 
– Der er også mange praktiske ting der følger med af at spille i så-
dan et orkester, fx turnerer, koncertrejser, hvor vi har været temme-
lig langt omkring. Vi har været i Italien, Spanien, Tyskland, ikke at 
forglemme Sankt Petersborg, som hed Leningrad, og Moskva, og de 
Baltiske lande. Så har jeg været i Grønland engang. Det var jo også 
en stor oplevelse. Vi rejste langs hele vestkysten nede fra Godthåb 
til Upernavik. 

 Knud Aage rejser sig og rykker sidelæns ud langs bordet forbi so-
faen og går ind i stuen og kommer tilbage med en bog med billeder.  

Mens han bladrer i den og peger, går 
det op for mig, at der er alt, alt for me-
get stof til mit lille portrætinterview. 
Han har så mange minder og oplevel-
ser og navne, han kan huske, på den 
og den, at der er stof nok til en hel 
erindringsbog. For udover hvad han 
har oplevet gennem sin ansættelse som 
Kongelig Kapelmusikus, og i Odense 
Symfoniorkester, har han også spillet 
kammermusik i mange år, og han har 
været på Færøerne 11 gange, første 
gang for at undervise og dirigere.   



 

 

Nogle af tingene har han fået lønnet orlov for at lave. Det fik han 
blandt andet, da han ville lære at spille på Viola d’amore. Til tirsdags-
aftenen i Åsum Rytterskole d. 4. januar 2011 – hvor Knud Aage og 
hans søn Ole Hedegaard (Kgl. Operasanger) var inviteret til at syn-
ge, spille og fortælle om deres liv i musikken – gav Knud Aage et 
flot nummer på det gamle, 14-strengede instrument. Og Ole læste 
op fra nogle erindringer Knud Aage havde skrevet til lejligheden. 
Her et uddrag: ”I ca. 1968/1969 overværede jeg en Koncert i Kbh., hvor 
Bratschist i Radioorkestret Ejvin Andersen var Solist paa Viola d’amore – det 
var en smuk Oplevelse. Fra Musikhistorisk Museum var flere af de ansatte 
módt op, bl.a Professor Glahn. Jeg blev spurgt, om det ikke var noget for mig? I 
saa Tilfælde kunne jeg laane en Vl. d’amore. Jeg sagde ”ja Tak”, og det fórte 
til, at jeg sógte Orlov fra d. kgl. Kapel og fik tilgodeset 4 Mdr. (med Lón). Saa 
drog jeg af sted til Rom og fik Undervisning af Prof. Renzo Sabatini.” 
 I sine erindringer fortæller han også om sin første rejse til 
Færøerne. ”Ca. 1970 blev jeg spurgt, om jeg ville undervise og dirigere i 
Thorshavn Musikskoles Kammerorkester. Jeg sógte igen Orlov fra Kapellet og 
rejste saa til Færóerne 3 Maaneder. Det var en god Tid med gode 
Bekendtskaber. (…) Rigsombudsmand paa Færóerne – senere Dronningens 
Kabinetsekretær – Mogens Wahl var en god Pianist. Vi spillede Sonater sam-
men hjemme i hans Embedsbolig i Thorshavn. (Færingerne kaldte det ’Slottet’) 
Naar vi havde spillet længe nok, trak Fruen sig tilbage, og vi sluttede med et 
lille Glas ’Sodavand’ som smagte meget af Champagne! (…) Jeg oplevede Færø-
kædedans med Sang. Kvad som der kan være rigtig mange af. ’Paaskeklokken 
kimed mildt’ – som vi kender den her – blev benyttet, men hedder noget Oldnor-
disk deroppe – der kan være nogle og halvfems Kvad! Jeg nójedes dog med 5 
Variationer som jeg har forsógt mig med paa Vl. d’amoren og kalder dem ’Trin 
og Klokker’. Fik den indspillet paa CD.”   
Det, Knud Aage henviser til her til sidst, er hans egne kompositio-
ner. Han har lavet en del stykker efterhånden, og nogle af dem har 
han fået spillet i radioen. Til tirsdag-caféen fik vi også lov at høre 
’Trin og Klokker’ fra en cd, og det var et utroligt kønt stykke musik. 
Men Knud Aage er ikke typen, der roser sig selv.  



 

 

– Har du aldrig været så nervøs, at du har haft svært ved at styre 
fingrene?  

– Jo, det er ikke rart.  

– Er det noget man vænner sig til?  

– Man kan bedst vænne sig til det, når vi er flere. Det er jo spæn-
dende hver gang man er solist.  

– Hvad da du spillede til tirsdags-caféen her i Åsum? Var du da 
spændt?  

– Jeg ville da gerne gøre det så godt som muligt, vil jeg sige. Man vil 
jo altid gerne gøre det bedste, man kan, ligegyldigt for hvem.  

 – Hvordan har det præget dit liv at spille musik?  

– Det kan jeg ikke selv vurdere. Alle de år dér, der var jeg jo meget 
hjemmefra og spillede i orkester til opera og sådan, det var jo om 
aftenen. Så havde vi elever om dagen, så kunne det jo måske … ja, 
så så familien jo ikke så meget til mig i de timer.  

– Hvad har du lært af at have elever?  

– Det var et godt spørgsmål. Sommetider har man jo været for kræ-
vende. Man skal jo prøve på at opmuntre sine elever, og ikke være 
negativ. Det har jeg lært.  

– Hvis du ikke havde haft musikken i dit liv, hvad så?  

– Så havde jeg nok været landmand, det var naturligt dengang, hvis 
man kom fra en gård, så havde man faktisk ikke lært andet.  

– Hvis du skulle give et godt råd til én, der står foran en stor musi-
kalsk karriere som din, hvad skulle det så være? 

– Der er ikke andet end at øve sig. Det er ens arbejde. Mere kan 
man ikke gøre.  
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Aktivitetskalender for Aasum Sogn 

Juni 
 

  2.  - 6. torsdag 10.30  Kirkebil til Seden 
  5.  - 6. søndag 15.00  Kirkekoncert v. 4 generationer 
  9.  - 6. torsdag 16-18 Lokalhistorisk arkiv åbent 
 12.  -6. søndag 10.30  Gudstjeneste NHE 
 13.  -6. mandag 10.30  Kirkebil til Seden 
 19.  -6. søndag  9.00  Gudstjeneste KN 
 23.  -6. torsdag 18.30  Sct.Hansfest 
 26.  -6. søndag  9.00  Gudstjeneste NHE 
 
 

Juli 
 
  3.  - 7. søndag 10.30  Gudstjeneste KN 
  7.  - 7. torsdag 16-18 Lokalhistorisk arkiv åbent 
 10.  - 7. søndag  10.30  Kirkebil til Seden 
 17.  - 7. søndag  9.00  Gudstjeneste NHE 
 24.  - 7. søndag  9.00  Gudstjeneste MLH 
 31.  - 7. søndag 10.30  Gudstjeneste MLH 

Sæt kryds i 
din kalender 



 

 

Aktivitetskalender for Aasum Sogn 

Alle arrangementer er omtalt andetsteds i bladet 
 

 Ta’ ud    og   hæng op 
 

Idrætsforeningens aktiviteter kan læses på 
AasumBys hjemmeside 

www.aasumby.dk 

 

August 
 
  4.  -  8. torsdag 16-18 Lokalhistorisk Arkiv åbent 
  7.  -  8. søndag  9.00  Gudstjeneste MLH 
13.  -  8. lørdag 13.00  Petanque  
14.  -  8. søndag  10.30  Gudstjeneste NHE 
21.  -  8. søndag  9.00  Gudstjeneste NHE 
28.  -  8. søndag 10.30  Gudstjeneste MLH 
 

September 
 
  4.  -  9. søndag  9.00  Gudstjeneste NHE 
  8.  -  9. torsdag 16-18 Lokalhistorisk Arkiv åbent 
11.  -  9. søndag 10.30  Gudstjeneste NHE 



 

 

 

   Virksomheds/Flytning 

OKSEKØD SÆLGES 

 
Oksekød i halve eller kvarte dyr, 

slagtet og udskåret efter eget ønske 
Nærmere oplysninger 

Tlf. 66 10 21 11 
Hanne & Viggo Føns 



 

 

 
Støt vores annoncører 

 
De støtter dig 



 

 



 

 



 

 

– Hvad kunne du give af råd i forhold til det psykologiske?  

– Det er jo temmeligt usikkert, man kan ikke andet end at gøre sit 
bedste. Vær samvittighedsfuld!   

– Overfor hvem?  

– Overfor sig selv.  

Imens vi sidder og taler ringer det på døren. Det er Grethe fra 
Åsum damekor, der kommer og spørger, om Knud Aage vil hjælpe 
hende med en sang. Knud Aage lukker døren og kommer ind med 
et par nodeark. 

– Hvad giver det dig at komponere selv, frem for at spille et stykke 
andre har lavet? 

– Det er svært at sige. En tilfredsstillelse, hvis det er gået godt. Ah, 
men du skal ikke regne med, at jeg er den store komponist.  

– Har du ambitioner omkring dine egne kompositioner?  

– Nej, det kan jeg ikke sige, jeg egner mig ikke som professionel 
komponist. Jeg kan lave nogle melodier, men jeg har ikke lært nok 
til at, hvad skal vi sige, harmonisere dem fuldstændigt professionelt. 

– Du skal ikke udgive den cd med din musik?  

– Nej. Det har jeg aldrig selv syntes, at det var godt nok til.  

– Er du meget selvkritisk?  

– Ja det tror jeg nok.  

 Knud Aage synes at det bedste i hans karriere, sådan musikalsk 
set, har været at spille kammermusik. 

– Det er mere personligt. Man er alene på stemmen. Man har et 
stort ansvar.  
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– Du har ikke været bekymret over, at de så valgte den vej?  

– Ikke når jeg oplever, at det går dem godt. 
 

 Vi går ud i køkkenet, og Knud Aage henter et glas vand til mig 
ude på toilettet, fordi det er så længe om at blive koldt i køkkenet, 
som han siger. Jeg tænker på alle de spørgsmål, jeg har tilbage på 
arket, om det kommer til at gå ud over hans frokost eller middags-
lur. Jeg har også bemærket på hans lidt korte svar, at han er en be-
skeden mand, der ikke ynder at sidde og udbrede sig for meget om 
sig selv.  

 Tilbage i sofaen, forsynet med en kage, tager jeg alligevel fat 
om arket med spørgsmålene.  

– Du må bare sige til, når vi skal stoppe, siger jeg.  

Ja, ja, siger han. – Nu kan du bare tage dine spørgsmål færdig. 
 

 – Hvis du havde vist, at du ville blive så gammel, var der så nogen 
ting, du havde gjort anderledes?  

– Det kan jeg nu ikke rigtig svare på … det er skæbnes magt.  

– Tror du på skæbnen?  

– Ja. Tilsyneladende er det jo tilfældig-
heder meget af det, men … Sommeti-
der kan man være uenig med skæbnen, 
men det er vist for alvorligt.   

– Følte du, det var et kald, at du skulle 
spille musik?  

– Det er så højtideligt at kalde det et 
kald, det er næsten for stort.  

– Hvad ville du kalde det?  

– En arv. Nej det kan man heller ikke 
sige. Det er vel nok en arv, det kom-
mer ikke lige af sig selv. Men nu skal  



 

 

du ikke gøre det alt for alvorligt. Det er noget man ikke rigtig ved, 
men det kunne da tyde på, at der er en skæbne.  

– Hvis du kunne få opfyldt ét ønske for fremtiden, hvad skulle det 
så være?  

– Det er mit ønske, at det vil gå familien godt, børn, børnebørn og 
oldebørn.  

 

 – Hvad inspirerer dig?  

– Det er et svært spørgsmål. Det ved jeg søreme ikke.  

– Hvad har så været den største udfordring eller modstand?  

– Det er konkurrencerne. Der er det jo resten af ens liv det gælder. 
Man føler det også som en udfordring, hver gang man er solist el-
ler med i en strygekvartet.  

Til gudstjenester, og hvad de nu synger til, så plejer jeg at hjælpe 
dem lidt med andenstemmer. Så plejer Hans (Brehm, red. anm.) og 
jeg at spille et stykke til sidst. 

 Knud Aage er også stadigvæk ude og optræde af og til, bå-
de udenbys og lokalt. Til majfesten i Åsum spillede han og Catrin 
Hass Svendsen (også fra Væverstræde) violin til folkedans, og 11. 
juni skal han spille til lanceringen af Åsumbogen, til hvilken han 
også har bidraget med én af sine egne kompositioner. Han har og-
så stadig et par elever, og ja, så skal han jo igen i år optræde med 
barn, børnebørn og oldebarn i Åsum Kirke til arrangementet ’Fire 
generationer spiller ud’ d. 5. juni. Han og Dots musikalske evner er 
nemlig givet videre til adskillige af deres efterkommere, hvoraf fle-
re har gjort karriere inden for musikken. 

– Hvad betyder det for dig, at du stadig i en så høj alder er frisk 
fysisk og psykisk?  

– At jeg kan beskæftige mig med det, jeg har lyst til. Eller det er jo 
så meget sagt. Jeg kan jo ikke være i et orkester. 



 

 

Har du flere projekter nu?  

– Jeg øver stadigvæk. 

– Hvor meget? 

– Et par timer om dagen, i hvert fald, også mere. Men det kommer 
an på, hvad jeg ellers skal af ærinder.  

– Hvad laver du, når du ikke spiller musik?  

– Jamen, jeg går og cykler da nogle ture, og der er ikke så meget an-
det at sige.  

– Hvad betyder det for dig, at din familie dernedad også spiller og 
synger? 

– Det betyder meget for mig, jeg er glad over, om vi kan være så frie 
at sige, at det er gået i arv.  

– Har du gjort noget aktivt for at få dine børn til at beskæftige sig 
med musik?  

– Det synes jeg ikke, jeg kan sige. Jeg har nok forsøgt at få dem til at 
spille, men ikke at gå den vej, ikke professionelt, det kan godt være 
et stort ansvar at anbefale sine børn det, for det kan være en meget 
usikker levevej. Som forældre vil man jo gerne have, at de skal have 
noget fast. Knud Aage smiler og ser frem for sig, så ud af vinduet. 
Han nikker mod haven. 

– Det morer mig, når det er forår, at lytte til solsortene, de små me-
lodier. Så skynder jeg mig ind og skriver noderne ned. 

– Når jeg så har en del af dem, så kan de sættes sammen. Det har vi 
faktisk haft lidt fornøjelse af, Helle, min yngste datter, og mig.  



 

 

Referat af Generalforsamling i Aasum Sogns Beboerforening 
Onsdag d. 30.03.2011. 

 
Formandens beretning 
 
 Helle Troelsen aflagde beretning for beboerforenings aktiviteterne 
det sidste år, derefter supplerede Poul Poulsen med beretning fra 
trafikudvalget og Hanne Trydeman aflagde beretning fra Lokalhisto-
risk Arkivs aktiviteter det forløbende år. 
 
Den fulde tekst af beretningen kan ligesom nærmere beskrivelse af 
de enkelte punkter af de indkomne forslag kan læses på hjemmesi-
den www.AasumBy.dk 
 
Regnskab for 2010. 
 
 Regnskab 2010 for beboerforeningen viser et overskud på 
203.485.81 og formuen pr. 31.12.10. er 214.349.50. 
 
 Regnskab 2010 for Aasum Sogneblad viser et underskud på kr. 
769,53 og formuen pr. 31.12.10. er kr. 13.814.79. 
 
 Regnskab 2010 for Aasum Lokalhistoriske Arkiv viser et underskud 
på 1902,76 og formuen pr. 31.12.10. er kr. 9737,77. 
  
Fastsættelse af kontingen 
Bestyrelsen forslår uændret kontingent. 



 

 

PETANQUETURNERING 
” Aasum Open ” 

Lørdag d. 13. august kl. 13.00. 
Reserver dagen til den årlige petanqueturnering . 

Indskrivningen begynder kl. 13.00. Turneringen starter kl. 13.30. 
Alle kan spille med – børn og unge – voksne og gamle – kvinder og 

mænd – med ikke mindst øvede som uøvede.  
Voksne betaler 25,- kr. og børn deltager gratis. 

Dagen afsluttes med fællesspisning af medbragt mad kl. ca. 18.00.  
Beboerforening sætter telte og grill op! 

Der er mulighed for at købe vand, øl og vin  
ved hele arrangementet.  

VEL MØDT- 
til alle på petanquebanen i Ingers have. 

 Indkomne forslag 
Etablering af kanoplads og køb af kanoer 
Køb og opsætning af fuglekasser med indbygget kamera 
Pulje afsættes til køb af legeredskaber 
Forslag om at genoptage filmprojektet  
Forslag fra Lars om indkøb af GPS til skattejagt m.m.  
Forslag fra Preben om indkøb af Hjertestarter.     
 
Valg til Bestyrelsen 
 bestyrelsesmedlemmer 
 Poul Poulsen , Lene Uglebjerg og Bente Knudsen var på valg – 

genopstillede og blev genvalgt. 
suppleanter til bestyrelsen 
Viggo Føns og Anette Vestergård  
genopstillede og begge blev genvalgt. 
revisorer 
 Inger Reitz og Per Lind Thomsen  
genopstillede og begge blev genvalgt. 
revisorsuppleant 
 Helge Nielsen genopstillede og blev genvalgt. 



 

 

Aasum Sogns Beboerforening indbyder igen i år  
til vores traditionsrige Sankthansaften.  
 

Beboerforening sætter telte/bord/stole op,  
og den store grill er tændt.  
 

Programmet for aftenen er følgende: 
 

Kl. 18.30:  Fællesspisning i Rytterskolens have. 
 

  Medbring kød eller andet til grillen, samt bestik og  
    grillredskaber. 
  Beboerforening laver igen i år salatbar og flutes. 
 

Kl. 20.45:    Båltale ved Sognepræst Karin Nebel.   
  Bålet med den altid flotte heks tændes, vi synger  
  og hører årets båltale. 
 

Efter arrangementet på Engen er der kaffe og småkager  
til ALLE i Rytterskolens have. 
 
Pris for spisning: 
 
Voksne: 30,-kr. og Børn 10,-kr. 
 
Der er salg af øl/vand/vin. 
 

Alle er Velkomne - 
også venner og familie. 

Sankthansaften 
 

Torsdag d. 23.06.2011. 



 

 

Nyt fra trafikudvalget. 
v/ Poul Poulsen. 
 Cykelsti. 
Mandag d. 2. maj blev det første spadestik taget til cykelstien.  
Entreprenøren har lovet den er færdig med asfaltbelægning og be-
lysning 1. august 2011. 
Det eneste der vil mangle er beplantningen, der først bliver foreta-
get i efteråret. 
 Beboerforeningen har planer om at markere åbningen på behørig 
vis. 
 Nærmere oplysninger på www.aasumby.dk  

Busdrift. 
Lørdag d. 5. marts fremgik det af avisen, at servicebusserne måske 
ville blive nedlagt. Samme dag skrev vi til rådmand Jan Boje samt 
Fynbus, og gjorde opmærksom på den manglende busdækning af 
Aasum: Vi opfordrede til, at lade en de mange buslinier der mødes i 
krydset ved Seden køre over Aasum, så kunne man dække behovet 
på Aasumvej/Duedalen, Aasum og Utzon Alle. Samtidig kunne 
man få en bus til den hemmelige turistattraktion H.C. Andersen 
Skoven. 

Det første hul i 
hegnet til  
cykelstien. 

Foto:Ken Lyndrup 



 

 

 Svar fra Odens Kommune d. 14. marts: 
”Vi har vurderet forslaget flere gange - og senest i forbindelse 
med omlægningerne af den kollektive trafik sidste år, og den 
aktuelt påtænkte nedlæggelse af servicebusruterne. 
 

 Generelt er vi nødt til at indsætte busressourcerne, hvor efter-
spørgslen er størst. Det måler vi løbende, blandt andet via data 
fra billetsalget”. 
 

 Samme dag fik Odense Kommune et svar der bl.a. havde følgende 
indhold: 
”Det er dog en mærkelig ide at vurdere behovet ud fra billetsalget.  
Der er jo ingen rimelig busdrift i dag, så derfor vil salget af billetter 
da ikke kunne bruges til andet, end at bevise, at der ikke er behov. ”  
 

 Der er ingen svar fra FYNBUS: 

Nu starter 
 Åsum Sangskole v. kgl. operasanger Ole Hedegaard 
Synger du i kor er det nyttigt med en ordentlig teknik for ikke at 
anstrenge stemmen unødigt. Lær om vejrtrækning, støtte og stem-
meføring hos sangpædagog og operasanger Ole Hedegaard. 
Jeg satser på at undervise ca. hver 14. dag og timerne vil nok blive 
aftalt fra gang til gang. Kom alene eller sammen med en sanger-
bror/søster. 
Gratis prøvetime. 
Mød op med en salme eller en sang på læben, og du vil gå gladere 
herfra, når du føler, at du klarer dig bedre med din sang. 
Henv. 52628262. 
Vel mødt !   Ole Hedegaard 

Har du hørt ! 



 

 

Mindeord:  
Niels Jensen, Aasum Bygade 2, døde den 21/9 -  81 år.  
 Leif Nielsen, Gartnervænget 15 døde i november – 77 år. 
Hjalmar Kristian Reitz, Fichstræde 2,  døde den 30/11 – 69 år.  
 
Uddrag af 
 Oldermandens beretning ved Aasum Bylaugs generalforsamling 
den 27/1-2011: 
 
 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. Græsset er blevet klippet gennem hele sæsonen.  
Anlægget ved busholdepladsen. 
 Busskuret fjernes eller renoveres.  
De store bøge ved Aases garage. De holder øje med dem. Hvis de bliver 
farlige må de beskæres eller fældes. 
 Det gamle Bystævne. 
 Står pænt. Hans Jørgen Nielsen har sat skulpturbænken/sneglene inden-
for i en af hans bygninger, så de kan blive tørre. Herefter skal de have en 
gang linolie. Tak for det.  
 Bystævnet 
 Stævnetræerne står fint og trives. Det udgåede træ blev skiftet i foråret. 
Der er blevet lagt et lille lag småsten/ral på hele arealet.  
De nye broer over bækken i Fichstræde og Væverstræde. Gelænder-
ne er endnu ikke blevet udskiftet. Jørn Edgar lovede at presse på for at 
der sker noget i stil med de øvrige broer. 

Aasum Bylaug afholdt som traditionen 
byder generalforsamling den sidste 
torsdag i januar. 
 
Inden mødet begyndte udtaltes minde-
ord om afdøde i det forløbne år. 
 
Det fulde referat kan ses på hjemmesi-
den www.aasumby.dk 



 

 

 Aasumgaards Allé. 
 Alléen trives og tager sig flot ud. Der er blevet fældet en stor bøg og to 
lidt mindre. Det er gjort for at bedre udsynet ved udkørslen fra Aasum-
gårds Allé 
 De gamle popler (piletræer) på Rågelundsgyden. 
Jørn Edgar lovede at ville se på dem, men henblik på en beskæring  
 Aasum sogneblad. 
Tak for et godt blad. Husk at bruge det, for netop på den måde vedbli-
ver det at være interessant.  
 Aasum sogns hjemmeside. 
Jeg har lagt oplysninger om Bylauget ind på hjemmesiden. Kik ind på 
hjemmesiden og brug den. Først da bliver den interessant. 
Afvikling af Aasum forsamlinghus. 
Bestyrelsen har besluttet at indstille til generalforsamlingens godkendel-
se, at vi giver 66.000,00 kr. til lige deling mellem Aasum Idrætsforening 
og Aasum Sogns beboerforening. De sidste 3.602,77 kr. forbliver i By-
laugets kasse. 
 Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
Genvalg til Søren Carlsen, Jan Knudsen og Hans Jørgen Nielsen 
 Valg af revisorer: 
Genvalg til Martin Nielsen og Harald Jensen 
 Bestyrelsen konstituerede sig således: 
Formand/Oldermand Mogens Burmølle 
Næstformand Hans Jørgen Nielsen 
 Aftenen afsluttedes med sædvanlige gule ærter og hyggeligt samvær. 



 

 

Aasum Idrætsforening 

Aasum Idrætsforening fik i lighed med Aasum Sogns Beboerfor-
ening og Aasum Bylaug del i det flotte overskud, der blev ved salget 
af Aasum Forsamlingshus. 
Takket være  den flotte gestus af Aasum Bylaug, at de delte deres 
andel ligeligt imellem de 2 foreninger, blev det i runde tal kr. 
100.000 til idrætsforeningen og kr. 275.000 til beboerforeningen. 
Vi vil med disse billeder gerne vise, at vi har brugt en del af vores 
penge til at føre Aasum sportsplads op til et moderne fodboldanlæg 
med bander omkring opvisningsbanen, som det sømmer sig for en 
klub, der har sit førstehold i Fyns næstbedste fodboldrække. Disse 
bander er blevet forsynet med reklameskilte fra nye og hidtidige 
sponsorer, og de er en vigtig indtægtskilde, som vi er meget taknem-
melige for. 
Vi har også investeret i bedre forhold for vores trofaste pølsehold, 
så de nu kan grille pølser til hjemmekampene uanset vejr4 ogt vind, 
og tre nyanskaffede bord-bænkesæt står sammen med tribune og 
måltavle til rådighed for medlemmer og tilskuere til aasums kampe 
med klubbens 3 herre senior hold og 1 veteran hold. Alle er vel-
komne, også Aasums borgere, se kampprogram på 
www.aasumby.dk 



 

 

Aasum Idrætsforening 

Vi har også haft mulighed for at købe ny flagstang og flag,og kridt-
mester Preben har fået en ny, længe ønsket, kridtmaskine, som går 
hverdagen nemmere for ham. 
Alle disse ne ting har vi haft mulighed for at anskaffe, fordi bestyrel-
sen i Aasum Forsamlingshus viste „rettidig omhu” og satte Forsam-
lingshuset til salg, da det viste sig, at det ikke længere var økonomisk 
muligt at fortsætte driften, som det var startet i 1962. 
 
I Aasum Idrætsforening er vi meget taknemlige for de penge, vi har 
modtaget efter salget af Forsamlingshuset, og det ikke mindst fordi 
byen stadig har det samme hus (Havnens Gourmet), som vi alle kan 
bruge på nøjagtig samme måde, som vi har kunnet det siden 1962. 
I 7 vintermåneder tilbyder Aasum idrætsforening gymnastik for da-
mer i den store sal, og når vi skal have mad til klubarrangementer, 
får vi det leveret fra „huset”, som vi altid har fået det. 
Vi takker for det arbejde, der er blevet gjort af bestyrelsen, som blev 
nedsat til at fordele overskuddet efter salget af Aasum Forsamlings-
hus og mener, at alle i Aasum kan være glade for at så store midler 
er tilgået byens foreninger. 
 
Alle ønskes en god sommer. 
     Henny og Preben Schack  



 

 

Adresseliste for Aasum Sogn 
 

Kirkekontoret    Sognepræst, kirkebogsfører,  
Ellen Rasmussen    vielses- og begravelsesmyn-
dighed  
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      Sognepræst  
Bente Knudsen     Karin Nebel træffes  
Mobil 51 34 55 41    efter aftale i sognegården  
(ikke mandag)     kaneb@km.dk    Tlf. 29 27 65 91 
aasumgraveren@mail.dk    
      Sognepræst  
      Maria-Louize Helbo træffes  
      efter aftale i sognegården  
 

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. 22222282    Aasum Sogns hjemmeside 
      www.aasumsogn.dk 
 

Idrætsforeningen    Beboerforeningen  
Formand     www.aasumby.dk 
Preben Schack    Formand  
Ryttervejen 14, 5240 Od. NØ  Helle Troelsen 
Tlf. 66 10 24 23    Ryttervejen 7, 5240 Od. NØ 
Klubhuset  tlf. 66 10 55 22   Helletro@gmail.com 

      Tlf. 66172416 
 

Aasum Sogns Lokalhistoriske Arkiv Bylauget 
Arkivleder     Oldermand 
Hanne Trydeman    Mogens Burmølle 
Skovmålevej 26    Staupudevej 10,  
5320  Agedrup    5240 Od. NØ 



 

 

Det nære miljø som det kunne opleves den dag hvor Hanne og Vig-
go Føns holdt åben stald med deres simmentalerkvæg. 

Majstangen 

Forberedelser  på Bækskov. 

Der spilles til folkedans efter 
at majstangen er rejst. Klar til afgang. 


