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Præsten har ordet 

 
  
 Helligtrekongertiden og fasten er forbi og endelig står foråret for 
døren. For dem, der trykkes af vinterens kulde og mørke, bliver det 
en skøn tid nu, hvor lyset så småt begynder at komme tilbage. Skøn-
ne, små blomster vil titte op af jorden og hilse den begyndende var-
me velkommen, og den frysende kulde vil forvandle sig til en mild 
forårsbrise. 

Men cirka en måneds forsinkelse fik vi vores julesne, men 
ikke helt nok til at gøre verden omkring os hvid, men nok til at vi i 
mange dage havde højt vejr med klar luft og blændende solskin. 

Uanset om man har hang til vinterdepressioner eller ej, er det 
ingen hemmelighed, at energiniveauet hos de fleste falder en smule i 
den sæson af året, vi nu heldigvis kan sige farvel til. Omvendt bety-
der det så, på den positive front, at man i løbet af forårets måneder 
ofte vil mærke et boost af energi og glæde, da hele forandringen i 
vejr og dermed sind gør, at der bliver noget at se frem til. Selv de 

små forandringer får stor betydning. 

Det, der især i kirken, kendetegner foråret, er påsken og ikke 
mindst årets konfirmationer. For begge traditioners vedkommende 
er vi i år i kirken også klar til at give begge dele et løft – eller et 
boost. 
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Døbte 
 
27. november 2011 Naja Nielsen, Arendalsvej 24 
27. november 2011  Kirsten Trydeman Bertelsen, Pilevej 2 
27. november 2011 Erik Hauge Trydeman, Møllevejen 34 
 
Døde, begravede, bisatte 
 
9. januar  2012  Knud Aage Larsen, Væverstræde 1 

Siden sidst 

Påskedagenens fejring indledes med Palmesøndag d. 1. 
april. Her hører fortællingen om Jesu indtog på æselryg i Jerusal-
men til. Og i år vil kirken indtage H.C. Andersen Skoven, som er 
beliggende mellem Seden og Aasum, og holde en udendørs guds-
tjeneste kl. 10:00, hvor konfirmanderne fra 7.C medvirker, og selv-
om de viftede med Palmeblade, da Jesus red ind i Jerusalem, anbe-
faler vi i stedet, at man medbringer en varm jakke, da det kun lige 
er begyndelsen af foråret, vi befinder os i. Vi håber med tiden, at 
H.C. Andersen Skoven kan danne ramme om flere kirkelige arran-
gementer i provstiet. 

For konfirmationernes vedkommende vil vi følge op på en 
tradition, der allerede er skudt i gang her i det nye år: ved en må-
nedlig gudstjeneste i Seden Kirke medvirker der en musiker fra 
MGK i Odense (Musikalsk Grundkursus, som er forstadiet til kon-
servatoriet). Derfor vil vi benytte os af disse unge musikalske ta-
lenter og gøre dette års tre konfirmationer ekstra festlige ved at 
lade dem være akkompagneret af musik. 
Så foruden lyset og varmen, der venter os, er der altså også nok af 
kirkelige arrangementer og aktiviteter at se frem til her i foråret. 
Læs mere i bladet om, hvad der ellers er på programmet i forårs-
månederne. 
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Marts    Seden   Åsum 
 
Søndag d. 4.  kl.  9.30   kl. 11.00 
2. søndag i fasten MLH    MLH 
 
Søndag d. 11.  kl. 11.00    kl.  9.30 
3. søndag i fasten Musik     NHE 
    NHE   
 
Søndag d. 18.   kl.  9.30   kl. 11.00 
Midfaste   Kor    kor + 
kirkekaffe 
    NHE   NHE 
 
Søndag d. 25.   kl. 19.00   kl.  9.30 
Mariæ bebudelses dag MLH    MLH  
 
Torsdag d. 29.  kl. 17.00  
Spagettigudstj.  MLH 
 
April    Seden   Åsum 
 
Søndag d. 1.  Friluftsgudstjeneste. i H.C.Andersen skoven 
Palmesøndag           kl.  10.00       MLH 
 
Torsdag d. 5.   Ingen   kl. 17.00 
Skærtorsdag      MLH 
       
 fællesspisning 
 
Fredag d. 6.   kl. 11.00   Ingen 
Langfredag  MLH 
 
Kirkebil bestilles fredag inden kl. 12   tlf.: 66109447 

Gudstjenester i Seden og Aasum 
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April   Seden   Åsum 
 
Søndag d. 8.  kl.  9.30   kl. 11.00 
Påskedag  NHE   NHE 
   Musik    Musik 
 
Mandag d. 9.  kl. 11.00   Ingen 
2. påskedag NHE 
 
Søndag d. 15.  Ingen   kl. 14.00 
1.s.e.påske     Fælles forårskoncert. 
       NHE 
 
Søndag d. 22.  kl. 10.30   kl.  9.00 
2.s.e. påske  NHE   NHE 
  Kor + kirkekaffe  kor 
 
Torsdag d. 26.  kl. 17.00 
Spagettigudstj MLH 
 
 Søndag d. 29.  kl.  9.00   kl. 10.30 
3.s.e. påske  MLH    MLH  
 
Maj    Seden   Åsum  
 
Fredag d. 4.      kl. 10.00 
Bededag      Konfirmation 
NHE        
 Musik 
 
 
LBM  Lene Bischoff-Mikkelsen      MLH  Maria-Louize Helbo 

Gudstjenester i Seden og Aasum 
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Maj     Seden   Åsum 
 
Søndag d. 6.   kl. 10.00 
4.s.e.påske  Konfirmation NHE 
    Musik 
  
Søndag d. 13.   Kl. 10.00 
5.s.e.påske  Konfirmation MLH 
    Musik 
 
Torsdag d. 17.   kl.  9.00   kl. 10.30 
Kr. himmelfarts dag MLH    MLH 
     
Søndag d. 20.   kl. 10.30   kl.  9.00 
6.s.e.påske   MLH    MLH 
   Kor + kirkekaffe  kor 
 

Søndag d. 27.   kl.  9.00   kl. 10.30 
Pinsedag   NHE   NHE 
    Musik    Musik 
 
Mandag d. 28.  kl. 10.30   Ingen 
2. pinsedag   NHE 
 
Juni     Seden   Åsum  
Søndag d. 3.   kl.  9.00   Ingen  
Søndag d. 10.   kl. 10.30   Ingen 
 
LBM  Lene Bischoff-Mikkelsen 
MLH  Maria-Louize Helbo 
NHE  Nils Holger Ellekilde 
 
Kirkebil bestilles fredag inden kl. 12   tlf.: 66109447 

Gudstjenester i Seden og Aasum 
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Sognepræst Agnete Holm Hvidt, Odense, fortæller og læser folke-
eventyr fra Fyn og fortæller om de gamle sagn, om overnaturlige 
væsner, gengangere og præster, der kunne mere end deres fadervor. 
Fortællingerne blev indsamlet og nedskrevet så sent som i slutnin-
gen af 1800-tallet, men deres forestillingsverden går helt tilbage til 
førkristen tid, så vi får indblik i en anden måde at opleve livet og 
naturen på – og kan alligevel se paralleller til vores egen tids overtro. 
Den humor, der lyser op i eventyrene, er stadig umiskendelig fynsk–  

”Fynske sagn og eventyr – på fynsk” 

Tirsdag d. 13. marts kl. 19.30 

Onsdag d. 18. april kl. 18.30 

holde foredrag om sine aktiviteter. 
Vi mødes kl. 18.30 ved Rytterskolen, fylder bilerne op og kører sam-
let til Banevænget 22, Odense N 
 

Arrangementet koster 40 kr.  
 

Vi vil gerne have tilmelding til dette arrangement,  
senest tirsdag d. 3 april. 
Hanne Lind–Thomsen, 66102673, Hanne@Lind-Thomsen.dk 
Bente B. Knudsen, 51345541, aasumgraveren@mail.dk 
 

Åsum Beboerforening      Åsum Menighedsråd 

Sogneaftener i Aasum 

RUNDVISNING PÅ GALLERI GALSCHIØT 
 

Galleri Galschiøt indeholder billedhuggeren  
Jens Galschiøts arbejdende værksted, bronze- 
støberi, galleri, butik samt skulpturpark. 
Hele området er på ca. 10.000m2. 
Jens Galschiøt vil vise rundt på området og  
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Tirsdagscaféer i Aasum 

Fynsk forår      
 
Ole Hedegaard fortæller om Carl Nielsens liv og levned med ho-
vedvægten på hans lyriske humoreske, „Fynsk Forår”, og tiden om-
kring tilblivelsen af dette korværk, der bl.a. indeholder tenorsangen 
„Den milde dag er lys og lang ”. 
Akkompagneret af Hans Brehm vil han synge nogle af Carl Niel-
sens elskede sange, og vi vil sammen synge flere af de allermest 
kendte fra Folkehøjskolens Sangbog. 

Tirsdag d. 6. marts kl. 14.30 

Fynsk Forår på endevæggen i Odense Rådhus 
inspireret af forår og Carl Nielsens Fynsk Forår 

Carl Nielsen  1865  - 1931 
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Susanne Vind vil til indledning 
fortælle om havens tilblivelse 
og Sanderumgård. Derefter er 
der en guidet tur rundt i Den 
Romantiske Have. 

Tirsdagscaféns udflugt 
Tirsdag d. 15. maj  kl. 13.00  afgang med bus fra Rytter-
skolen.   Turen går til Sanderumgaard.  

Naturligvis afsluttes der med kaffe; alt efter vejrliget udendørs i 
rose-urtehaven eller indendørs i Herskabsstalden. I den forbindelse 
åbnes der for køb i butikken. 

Pris 100 kr 
 

Tilmelding:  
senest mandag d. 7. maj  
til Hanne Lind-Thomsen   
Tlf. 66 10 26 73  

Allé gennem 
markerne  
omkring  
Sanderumgård 
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Kirkeåret 2011 
 
1. jan. 2011 var vi 464 indbyggere i Aasum Sogn heraf var 390 af os 
medlemmer af folkekirken. Altså 84 % er i øjeblikket potentielle 
brugere af vores kirkes aktiviteter! 
Var vi en virksomhed ville vi bruge dette tal til den årlige målestok 
for succes. 
Men vi er ikke en virksomhed, vi er en kirke som ud over at have 
”verdens bedste budskab” på hylden, har utallige andre aktiviteter, 
opgaver og gøremål. 
Det de fleste forbinder med vores arbejde er de almindelige kirkeli-
ge aktiviteter, som søndagsgudstjenester, dåb, konfirmation, bryllup-
per og begravelser. Så var der lige nogle vellykkede koncerter og et 
oplagt kirkekor at nyde i vores kirke, det hele garneret af vores orga-
nist Hans Brehm, to dygtige kirkesangere Niels Kryger Johansen og 
Hans Henriksen (som vi her ønsker velkommen tilbage), alt dette 
holdt sammen af vores stabile blæksprutte kirketjener Bente Knud-
sen. 
Så langt så godt, men her slutter det ikke! Kirken i dag er ikke kun 
en søndagsaktivitet. Vi er som kirke nødt til at tilpasse os det omgi-
vende samfunds konstante udvikling og behov. Heldigvis mener vi 
selv vi er opmærksom på dette. 
Vi er meget taknemmelige for den opbakning, der er til vores Tirs-
dagscaféer, den første tirsdag i årets mørke måneder. Det er dejligt 
at se, vi kan samle 20 – 40 stykker til hyggeligt samvær med et kultu-
rel/debatskabende indslag. Og vores Sogneaftner, som vi arrangerer 
sammen med beboerforeningen, kan mønstre samme fremmøde. 
Det er en præstation vi alle i sognet kan være stolte af. 

Referat af  
Menighedsmødet 2012 

i Rytterskolen 
søndag den 29. jan. 2012 efter gudstjenesten  

ved Alex Hold 
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Menighedsrådet har i de senere år forsøgt sig med nye tiltag. For 
nogle år siden havde vi en vellykket malekonkurrence, hvor ni-
veauet var utrolig højt. Det blev afløst af en drøm om udgivelsen 
af en bog skrevet af sognets beboere. Drømmen blev i 2011 til vir-
kelighed, vi fik bogen ”Mit Åsum” på gaden. Det har virkelig ind-
bragt mange rosende ord fra alle sider. Vi håber bogens mange 
forfattere bryster sig af denne anerkendelse. Salget går godt, der 
bliver løbende langet bøger hen over disken. 
 
På præstesiden var der midt på året vagtskifte. Vi fik sagt farvel til 
sognepræst Karin Nebel og velkommen tilbage til sognepræst Ma-
ria-Louize Veronica Helbo. 
 
Vedligeholdelsen af kirke, kirkegård, kapel/graverhus, Degneenke-
sædet og Rytterskolen har som sædvanligt fyldt en del. Ud over 
den løbende vedligeholdelse, maling, VVS (bl.a. udskiftning af toi-
letter), el arbejde, beskæring af træer m.m. har der af store opgaver 
været nødvendigt at udskifte gulvet i den øverste etage i klokketår-
net. Gulvet var efterhånden så medtaget og ormædt at en udskift-
ning var nødvendig. 
Degneenkesædets stråtækte rykning var stormskadet. Da håndvær-
kerne gik i gang med reparationen viste det sig, at skorstenen var 
så ustabil, at der var fare for nedstyrtning. En omfattende genop-
bygning og reparation var påkrævet. 
Vi har på kirken og rytterskolen fået foretaget en energitest. Den 
store isolering af kirken er ikke påkrævet, men vores automatik til 
regulering af varmen trænger til en opdatering. Da Rytterskolen 
ikke er med faste beboer og derfor ikke kræver konstant varme, 
var det ”kun” nødvendig at foretaget efterisoleringen enkelte ste-
der. 
I slutningen af året blev der opdaget store revner i Rytterskolens 
nordvestlige gavlhjørne. Da revnerne pludseligt var opstået, valgte 
vi at få fortaget en geologisk boring og en opgravning for at få et 
kvalificeret bud på skadernes omfang. Desværre viser det sig at  
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skolens fundament, eller manglende fundament, bevirker at hjørnet 
synker, så en større opgave ligger og venter her i 2012. 
Vi arbejder stadig på at gøre kirken mere handicapvenlig. Det første 
skridt blev taget, da indgangspartiet uden for våbenhuset blev bro-
lagt og samtidig løftet op i niveau med døren, så kørestole og gang-
besværede lettere kan få adgang til kirken. 
Den helt store opgave ligger stadig og venter på en løsning! Den 
store og farlige niveauforskel mellem våbenhuset og kirken er endnu 
ikke løst. Men der er tænkt mange konstruktive tanker omkring løs-
ning af dette problem. Lige nu er det mest realistiske forslag at ud-
skifte det granittrin, som ligger i dag, med forlængelse af gulvet i vå-
benhuset ind i kirken og etablering af en repos med håndlister på 
begge sider inde i kirken. Når vi skal i gang med så stor en ændring 
vil det være hensigtsmæssigt samtidig at lave føderørene til varmesy-
stemet tidssvarende. De ligger lige netop der, hvor arbejdet skal ud-
føres. Der er mange som skal høres ved et sådan indgreb Vi har der-
for valgt at lade sagen ligge til 2013, hvor vi har provsten med til 
kirkesyn. 
 
2012. 
 
Meget tyder på, at vi i 2012 får en noget prekær sag afsluttet. I 2004 
købte det daværende menighedsråd noget jord bag ved kirkegården, 
et tilkøb som var påkrævet for at løse kirkens affaldsproblem. Af 
forskellige årsager er sagen aldrig blevet afsluttet. Menighedsrådet er 
derfor meget tilfreds med, det endelig ser ud til, at vi kan få sagen 
sluttet, så et skøde kan udfærdiges på det købte jord. 
 
Som det nok allerede er mange bekendt, vil vi i år forsøge at samle 
sognets musiske talenter. Lørdag den 9. juni vil der afholdes en mu-
sikfestival, hvor kirken og Rytterskolen inddrages. 
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Den nok væsentligste ting, der sker i 2012 for os i menighedsrådet 
er, at vi afslutter vores fireårige valgperiode. Tirsdag den 13. nov. 
er der menighedsrådsvalg. Der skal derfor allerede nu lyde en kraf-
tig opfordring til alle i sognet, at overveje deres eget forhold til at 
lade sig opstille til valget. Der er i dag så meget turbulens omkring 
vores folkekirke, at vi som lille sogn, må være forberedt på det 
værste. Det vil derfor være yderst fornuftigt, at vi allerede nu gør 
os tanker om, hvad vi egentlig vil med livet omkring vores kirke! 
Efter sommerferien vil vi tage initiativ til at afholde møder, hvor vi 
sammen kan diskuterer disse for vores sogn så vigtige spørgsmål. 
 
Med venlig hilsen 
Aasum Menighedsråd 
Alex Hold 
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Arrangementer i Seden 
 
Gospeldag d. 21. april 
Der er koncert med ”Den danske Salmeduo” d. 10. maj. 
 
Dette og andet er nærmere beskrevet  på Seden Kirkes hjemmeside: 
www.SedenKirke.dk 
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Aktivitetskalender for Aasum Sogn 

Marts 
 
  1. torsdag 16-18 Lokalhistorisk Arkiv åbent 
  4. søndag 11.00  Gudstjeneste MLH 
  6. tirsdag 14.30  Tirsdagscafé (Ole Hedegaard) 
11. søndag  9.30  Gudstjeneste NHE 
13. tirsdag 19.30  Sogneaften, Agnete Holm Hvidt 
18. søndag 11.00  Gudstjeneste NHE kor og kirkekaffe 
25. søndag  9.30  Gudstjeneste MLH 
26. mandag 19.00  Generalforsamling i Idrætsforeningen 
28. onsdag 19.30  Generalforsamling i Beboerforeningen 
 

April 
.  

  1. søndag 10.00  Gudstjeneste i H.C.Andersen Skoven 
MLH 
  5. torsdag 17.00  Gudstjeneste MLH, fællesspisning. 
  8. søndag 11.00  Gudstjeneste NHE musik 
12. torsdag 16-18 Lokalhistorisk Arkiv åbent 
15. søndag 14.00  Forårskoncert NHE 
18. onsdag 18.30  Sogneaften, Galschiøt 
22. søndag   9.00  Gudstjeneste NHE kor 
   14.00  Affaldsindsamling 
29. søndag 10.30  Gudstjeneste MLH 
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Aktivitetskalender for Aasum Sogn 

Maj 
 
  3. torsdag 16-18 Lokalhistorisk Arkiv åbent 
  4. fredag 10.00  Konfirmation NHE 
13. søndag 13-16.30 Majfest 
15. tirsdag 13.00  Tirsdagscafé udflugt 
17. torsdag 10.30  Gudstjeneste MLH 
20. søndag   9.00  Gudstjeneste MLH kor 
22. tirsdag 17.00  Petanqubanen klargøres 
27. søndag 10.30  Gudstjeneste NHE 
 
 

Juni 
 
  7. torsdag 16-18 Lokalhistorisk Arkiv åbent 
  9. lørdag 11.00  Musikfestival 

Alle arrangementer er omtalt andetsteds i bladet 
 

 Ta’ ud    og   hæng op 
 

Om idrætsforeningen se side 33  
Se i øvrigt på hjemmesiden 

www.aasumby.dk 
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   Virksomheds/Flytning 

OKSEKØD SÆLGES 

Halve  
eller 

kvarte dyr 
Slagtet og 
udskåret 
efter eget 

ønske 

Hanne 
& 

Viggo 
Føns 

Tlf. 66 10 21 11 
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Skærtorsdag d. 5. april umiddelbart efter gudstjenesten er der som 
tidligere fællesspisning i Rytterskolen. 
Man medbringer selv mad, varmt eller koldt, og kan inden gudstje-
nesten sætte det på det fælles bord i Rytterskolen. 
Medbring også selv drikkevarer. 
En hyggelig tradition som vi gerne deler med flere fra sognet. 

Fællesspisning    Skærtorsdag 

Nenia Brass Band fra Kerteminde består af 20 musikere, som spil-
ler under dirigent Michael Thrane.  
I Åsum vil musikken vil være et bredt program af kirkemusik.  
De har de sidste par år bl. a. spillet til kirkekoncerter, julekoncerter 
på plejehjem og gågadearrangementer. Derudover spiller de sam-
men med Hindsholm Symfoniorkester til den årlige nytårskoncert i 
Kertemindehallen og sammen med andre brass bands i og om-
kring Odense ved forskellige lejligheder. 

Forårskoncert 
i 

 Åsum Kirke 
 

søndag d. 15. april kl. 14. 

Koncert med Nenia Brass Band  

Øvetime i Nenia Brass Band 
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” Min nabo Knud Aage Larsen er død. I de knap 15 år jeg har 
kendt ham, har Knud Aage på en og samme tid været både ung og 
gammel. Knud Aage var vel omkring 80 år, da jeg lærte ham og 
hans kone Dot at kende. Denne lille fine mand, der gik hen ad ve-
jen som en ung mand, kom jeg gennem årerne til at holde meget 
af. Selv om han længe havde været pensionist, var han ofte på ar-
bejde; han øvede sig på viola og violin, spillede koncert og havde 
elever. Havearbejdet lod han Dot om, hans hænder var kun til det 
finere arbejde. 
 
Knud Aage kørte bil langt op i årerne. Med sin smukke kone ved 
sin side, blev der kørt mange søndagsture. 
Vi var flere på vejen, der åndede lettet op, da hans børn fik sat en 
stopper for det. 
 
Da Dot døde for 4 år siden, rykkede vi tættere på hinanden. Knud 
Aage kom stille ind og spurgte: ”Nu har jeg lagt tøj i vaskemaski-
nen, men hvordan sætter jeg maskinen i gang?” eller han skulle ha-
ve en hånd med, når videoen skulle installeres. Til gengæld passede 
han så katten for mig, når jeg drog hjemmefra. Med sirlig skrift 
blev kattens navn skrevet ind i kalenderen. 
 
Jeg nød Knud Aages stille og underfundige humor. En dag mødte 
jeg ham efter en af mine sjældne løbeture. ”Løber du så hver dag” 
spurgte han mig. Jeg måtte indrømme, at det bestemt ikke var vir-
keligheden, at jeg ofte sprang over, hvor gærdet var lavest. ”Ja, det 
er vel også en form for motion” kom det fint fra Knud Aage. 
Nu er et langt og indholdsrigt liv slut, et liv der blev levet til det 
sidste. 
 

Ære være Knud Aages minde.” 

Mindeord om Knud Aage Larsen 
af Sinnet Bonde 
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Aasum Bylaug afholdt generalforsamling  
i Havnens Gourmet den 26. januar 2012. 
 
 26 medlemmer var mødt op, heriblandt Jan Christensen, som har 
købt Rågelundvej 85 - Dyrbjerggård.  
 Bestyrelsen har givet tilladelse til at vores generalforsamling bliver 
filmet med det nye videoudstyr, der blev anskaffet for den bevilgede 
Støtte fra Forstadspuljen i september 2010 til Aasum Sogns lokal 
historiske Arkiv. 
Referat af Udvalgets beretning ved oldermanden. 
Hele indholdet kan læses på Beboerforeninges hjemmeside: 
www.aasumby.dk 
 Vedligeholdelse af arealerne. 
 Samarbejdet med Stadsgartneren er gået uden problemer, og area-
lerne er efter vor mening passet tilfredsstillende. 
Vort årlige møde med Park og Vej afdelingen fra Odense Kommu-
ne blev ikke til noget i 2011. Den nye landskabsarkitekt Steen Him-
mer ønskede ikke at deltage.  
Asketræerne på vore arealer: 
Jeg har skrevet til Steen Himmer d. 1.11.11 
Aasumgårds Allé: Et stort asketræ er gået ud. Det står bag brandhu-
set ned til bækken. Træet skal fældes. Naboen Hans Jørgen Nielsen 
har sagt, at det er ok at lade træet falde ind i hans have. Det er vores 
indtryk, at træet er ramt af en sygdom i asketræer, og ifølge en forst-
mand er der ikke noget at gøre. Noget lignende gælder 3 andre træ-
er. Hvor hårdt disse er angrebet, tør jeg ikke sige, men hvis det er 
ligesom med Elmesygen, så bør træerne beses af kyndige. 
Steen Himmer svarer: 
Asketræet, som muligvis er ramt af asketoptørhed ,vurderer jeg ikke 
umiddelbart som risikabelt at have stående. Træets knopper virker 
friske, der er ikke tegn på døde grenpartier i kronen eller svampe på 
eller ved træet. Og jeg vil vurdere igen efter løvspring. 

Aasum Bylaug 
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Anlægget ved busholdepladsen. 
Kommunen har meddelt, at busskuret fjernes og samtidig skal der 
ryddes op og plantes på arealet.  
Det gamle Bystævne. 
 Står pænt. Hans Jørgen Nielsen havde sat skulpturbænken/
sneglene indenfor i en af hans bygninger, så de kunne blive tørre. 
De fik en stor omgang linolie, inden de blev sat på plads igen. Ti-
dens tand har tæret på træet, men tager sig pænt ud. Tak for det.  
 Anlægget overfor Kirken. 
 Jeg spørger Steen Himmer via mail: 
Steen Himmer svarer: 
De unge bøge står i knæhøje urter, som i middelgrad konkurrerer 
med bøgene. Der er plantet så mange bøg, at der er indregnet et 
udfald/svind i antallet. Der vil de næste mange år pågå en dyna-
misk udtynding af de unge bøge, da de bedste skal udvælges.  
Rækværk ved broerne 
De nye broer over bækken i Fichstræde og Væverstræde. Gelæn-
derne er endnu ikke blevet udskiftet. Jeg har forespurgt, og der 
svares:  
Rækværkerne er udformet i henhold til vejreglerne for opsætning 
af broautoværn og -rækværker, Vi forventer derfor ikke at ændre 
på brorækværkerne. 
Hvad angår de andre broer i Åsum (Ryttervejen Åsum Bæk og  
Åsum Bygade Åsum Bæk), vil broautoværnet og brorækværket på 
disse, når broerne på et tidspunkt bliver renoverede, blive udskiftet 
så de modsvarer de nutidige krav til sikring af trafikanterne. 
 Han er således hverken til at hugge eller stikke i. Desværre vil han 
også udskifte de øvrige broers rækværk. 
Forøget vandføring i Bybækken 
 I forbindelse med etableringen af Ring 3 er det vores opfattelse, at 
der er kommet mere vand i bækken. Det har forårsaget, at de sten-
sætninger, der er lavet ned til bækken, er begyndt at gå i stykker. 
Stenene falder ud.   
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Michael Theilmann, Odense Kommune svarer: 
 Umiddelbart er der ikke som en følge af ring 3 er tilledt mere vand 
til bækken end den naturlige afstrømning fra oplandet. Idet der er 
etableret en række forsinkelses bassiner, så den vandmængde der 
ledes ud i bækken svarer til det naturlige. Samtidig har vi haft nogle 
regnmængder, der i sig selv kan forklare den øgede vandmængde i 
bækken.  
Stensætningernes alder og placering i/ved bækken vil altid give ned-
faldne sten og begyndende nedbrud af stensætningerne,  
Det er de enkelte lodsejere der er ansvarlige for stensætningerne og 
de sten der falder i vandet. Sten der ligger i vandløbet er med til at 
forstærke nedbrydningen af stensætningerne, da der opstår turbu-
lens, som påvirker stensætningerne negativt.  
Aasumgaards Allé. 
 Alléen trives og tager sig flot ud.  
Jeg skrev til vejinspektør Ole Andersen i Odense Kommune: 
 ”Aasumgårds Allé: Indkørslen fra Aasum Bygade til Aasumgårds 
Allé tager sig ud som en stor sø, når det regner. Vandet fra Aasum 
Bygade render ned og lægger sig. Som adgangsvej til den nye cykelsti 
er det især i vintertiden sikkerhedsmæssigt ikke godt.  
Aasum sogneblad. 
 Tak for et godt blad. Husk at bruge det, for netop på den måde 
vedbliver 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. 
Byen rundt: 
Kroglund, der ligger på Staupudevej 22 har revet udlængerne ned. 
Der er blevet opført en ny tilbygning og den bestående bygning er 
blevet renoveret.  
I Hjulmandsstræde er Knud Erik Møllegaard nu færdig med at byg-
ge et nyt stort hus. Det er blevet flot - nu mangler blot haven. De er 
flyttet ind. 
Tommestokfabrikken er stadig ved at blive sat i stand efter branden.  
 Søren Jacobsen har fået bygget en ny ridehal.  
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Claus Vennekilde er  i gang med at bygge et nyt hus på Lunden.  
Utzons Allé. Der er blevet opført 2 nye huse, så vi er oppe på 11. 
Den nye cykelsti blev åbnet i august af Jan Boye. Det var en af hans 
sidste gøremål, viste det sig, og vi har nu fået en sikker vej til HCA-
Skoven og Seden Skole. 
Vi har alle sat vore postkasser ud til vejen. Trist, men sådan skulle 
det så være. 
Der er, som det fremgår endog stor aktivitet i byen, hvilket vi alle 
kan glæde os over. Der er nævnt mere i den fulde ordlyd af older-
manden beretning, som kan læses på Beboerforeningens hjemme-
side:  www.aassumby.dk 
John Nielsen foreslog, at busholdepladsen på Staupudevej blev ænd-
ret således trafikken fra Nyborgvej blev ført den vej igennem.  
Alex Holt foreslog, at lade gelændere og rækværk på broerne over 
bækken blive pulverlakerede. 
Ryttervejen kommer til at gå til Ring 3 ifølge Preben Schack, således 
Sportspladsen har fået ny adresse. Nemlig Ryttervejen 21,  Aasum, 
5240  Odense NØ. 
 
Regnskabet der udviser et underskud på 55.868,04 kr. efter udlod-
ning til Aasum IF og Aasum Sogns beboerforening på i alt 66.000,- 
kr. 

Både udvalgsmedlemmer og 
revisorer blev enstemmigt 
genvalgt uden modkandida-
ter. 
 Bestyrelsen konstituerede 
sig således: 
Formand/oldermand:  
Mogens Burmølle 
Næstformand:   
Hans Jørgen Nielsen 
 
 Mogens Burmølle 
Oldermand 

Bylaugshornet 
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Generalforsamling 
Aasum Sogns Beboerforening 

 
Onsdag d. 28. marts. 2012 kl. 19.30 

 i Idrætsforeningens klubhus 
  
 Dagsorden ifg. vedtægterne: 
  

 1) Valg af dirigent 
 2) Bestyrelsens beretning aflægges 
 3) Revideret regnskab for 2011 fremlægges til godkendelse, her-

under regnskab for Sognebladet og Lokalhistorisk Arkiv. 
 4)  Fastsættelse af kontingent 
 5) Indkomne forslag –  
 Forslag fra medlemmer og bestyrelse, der ønskes behandlet 

på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 
d. 14.03.12.  

 6) Valg af bestyrelse. 
 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter, 2 revisorer  
 og 2 revisorsuppleanter.  
7) Evt. 
 Efter generalforsamlingen serveres et mindre traktement. 
 M.V.H. 
Bestyrelsen 
  

Alle indkomne forslag offentliggøres løbende på Beboerforeningens 
hjemmeside www.aasumby.dk . 
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NYT  FRA TRAFIKUDVALGET. 
 v/ Poul Poulsen 
 
Bybusser. 
Klip af en mail fra Carsten Løndal, Odense Kommune 
”Vedr. teletaxaordning: 
FynBus har gennemregnet en løsning, som kan give Åsum en kol-
lektiv trafikbetjening med teletaxa som supplement til rute 885 
driftstidspunkter - herunder i weekends. 
Løsningen giver mulighed for betjening fra Åsum til busforbindel-
serne på Vollsmose Allé. 
Jeg forsøger i øjeblikket at afklare de finansielle muligheder - løs-
ningen koster en del penge. 
Men som du er bevidst om, er vi i "sparetider" for øjeblikket - så 
jeg kan ikke love noget 
 
Jeg kontakter dig - så snart jeg har afgørende nyt!” 
 

Snedkerstræde 
 
På Bylaugets generalforsamling kom der forslag om, at lukke den 
nuværende udkørsel Snedkerstræde/Staupudevej, og i stedet for 
anvende den gamle ’busterminal’  som udkørsel/indkørsel  til Stau-
pudevej. 
Det vil formentlig nedsætte hastigheden for de biler, der benytter 
Snedkerstræde som smutvej, og måske vil nogle finde andre veje. 
Vi har forelagt det for Thomas Povlsen ved Odense Kommune, 
og han har lovet at tage det med i overvejelserne, når 
’busterminalen’ skal fjernes. 
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AFFALDSINDSAMLING 
 

Søndag d. 22. april 2012 kl.14.00 
  

Aasums Sogns Beboerforening har igen i år tilmeldt sig til Dan-
marks Naturfredningsforenings årlige indsamling af affald i naturen.  
  

EN DAG 
- BETALER NATUREN 

TILBAGE 
  

MØD OP PÅ RYTTERSKOLEN KL. 14.00.,  
hvor der vil blive givet yderligere information. 

  
Efter indsamling er der kaffe/kage – øl/vand. 

  

VEL MØDT 
__________________ 

 
 
  

FORÅRSRENGØRING!!! 
Petanquebane. 

  
Tirsdag d. 22. maj kl. 17.00. 

  
Mød op og vær med til at gøre banen klar til sommeren. 

Efter endt arbejde serverer beboerforening  
pølser/kartoffelsalat. 
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Søndag d. 13. maj. 2012. kl. 13.00-16.30. 
  

i  Anlægget. 
  

Vi pynter kransene til majstangen og hejser majstangen. 
Derefter er der forskellige aktiviteter og kaffe/saft - kage. 

  

MØD OP OG VÆR MED TIL  
AT FEJRE FORÅRET. 

GALLERI Bækskov og Aasum Sogns Beboerforening 

MAJFEST 
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Orientering fra Lokalhistorisk Arkiv. 
 
Arkivgruppen har fået 2 nye medlemmer, det er: 
Jørgen Lohmann Rasmussen, Skelskovvej 13, Tommerup og 
Ken Lyndrup, Aasum Bygade 12, Aasum. 
Velkommen til dem, der er stadig plads til flere. 
 
Vi er så småt startet på registrering i ARKIBAS4 (med velvillig 
hjælp fra Seden Arkivet). 
Der vil være mulighed for at se indholdsfortegnelse over det, vi regi-
strerer på www.aasumby.dk under den fane, der hedder Miniarkibas. 

Nyt fra beboerforeningens arbejdsgrupper. 
 
Kanopladsen:   Pladsen er godkendt af Odense Kommune og fred-
nigsmyndighederne, så gruppen arbejder videre med ind-
køb/opbevaring af udstyr. 
Webcam i fuglekasser: Udstyret er indkøbt, og der arbejdes med 
aftestningen, gruppen arbejder videre. 
Legeredskaber:  Der er ikke kommet forslag til indkøb, der arbej-
des lidt med etablering sammen med Idrætsforeningen. 
Hjertestarter:  Er installeret og demonstreret. 

Hjertestarteren demonstreres i Rytterskolelen 

Foto: Ken Lyndrup 
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Aasum Idrætsforening 

Aasum Idrætsforening afholder ordinær generalforsamling 
mandag d. 26. marts kl. 19.00 i klubhuset, Ryttervejen 21, Åsum 
 
Dagsorden ifølge lovene. 
Forslag indkommet fra bestyrelsen, ændring af lovene. 
 
Vel mødt                                    Bestyrelsen  Aasum Idrætsforening 

Klub-orientering 
I skrivende stund er opstart til den nye fodboldsæson i fuld gang, og 
på grund af vintervejret foregår det ved indendørstræning i Råge-
lundhallen. Der er arrangeret flere træningskampe i marts måned, og 
vi håber, at vi snart kan træne på sportspladsen tirsdag og torsdag. 
Følgende hold er tilmeldt turneringen forår 2012: 1 hold i serie 1,  
1 hold i serie 3 og 1 hold i serie 4 samt et hold Superveteraner.  
Vi håber, at mange gamle samt nye seniorspillere vil møde op til 
denne spændende sæson. 
Kampprogram for holdene foreligger senere, og vi henviser til Aa-
sums hjemmeside:  www.aasumby.dk 
 Er der spørgsmål vedr. fodboldturneringen kan man rette henven-
delse til Preben Schack tlf. 20117338. 
Foreningens ønske er stadig at få en børneafdelingen op at stå med 
fodbold for både piger og drenge. Vi ved ikke hvor mange mindre 
børn, der er i Aasum, men håber på hjælp fra forældre. 
 

Preben Schack 
Formand 

Generalforsamling 
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Aasum Idrætsforening 

Preben Schack har netop fejret sin 70 års fødselsdag og 45 år som 
formand for Aasum Idrætsforening, og vil på denne måde gerne 
takke for gaver fra Aasum Idrætsforening, Menighedsrådet og Be-
boerforeningen samt besøg af bestyrelsesmedlemmer fra de tre for-
eninger. 
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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: Bente Knudsen   Sognepræst: Maria-Louize 
Helbo 
Tlf. 51 34 55 41    Tlf. 23 23 15 16 
(ikke mandag)    træffes efter aftale i sognegården 
aasumgraveren@mail.dk  Maria-Louize@hotmail.com 
 

Regnskabsfører: Ingrid Olesen Organist: Hans Brehm 
Hyldegårdsvej 23, 5240 Od. NØ Egholmen 7, 5240 Od. NØ 
Ingrid@Sedennet.dk   Tlf. 20 49 85 32 
 

Menighedsrådsformand:   Aasum Sogns hjemmeside 
Alex Hold      www.aasumsogn.dk 
Åsum Bygade 4, 5240 Od. NØ  
AlexHold@live.dk 
Tlf. 22222282 
 

Idrætsforeningen    Beboerforeningen 
Formand     www.aasumby.dk 
Preben Schack    Formand: Poul Poulsen 
Ryttervejen 14, 5240 Od. NØ  Gartnervænget 17, Od. NØ 
Tlf. 66 10 24 23    hogp.aasum@gmail.com 
Klubhuset tlf. 66 10 55 22  Tlf. 21 74 60 64 
 

Aasum Sogns Lokalhistoriske Arkiv Bylauget 
Poul Poulsen    Oldermand 
Gartnervænget 17    Mogens Burmølle 
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Der skal vælges 5 til menighedsrådet til efteråret 
 
Hvad forventer du af  „kirken”, menighedsrådet og præsten ? 

 
 -  vil du hjælpe til ? 
 -  vil du lade andre bestemme og gøre arbejdet ? 
 -  vil du have sogn og kirke nedlagt eller  
  lagt ind under Seden eller Odense ? 
 
Skal præsten bo i præstegården og være til rådighed hele døgnet ? 
eller  
Skal præsten bo et sted helt privat og have fast kontortid ? 
 
Kirken er for alle. 
  Alderen i menighedsrådene er i gennemsnit for hele landet  
  langt mere end 50 år; kun 25% er under 50 år  
 Vil du være med til at ændre gennemsnitsalderen ? 
 
Gør holdning til handling            Deltag i orienteringsmødet 11.sep. 

Foto: Bente Knudsen 


