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Præsten har ordet 

 Forårets konfirmationer er ovre, og der bliver altid lidt stille, når 
morgenerne ikke fyldes med friske teenagere, der kommer til konfir-
mandstuen og kirken. Men så kommer sommerens bryllupper, og så 

er der igen glædelige begivenheder i vores kirker. 

 

Rygterne i medierne og skræmmebillederne om at påbegynde kirke-
lukninger landet over kommer i hvert fald ikke til at ramme os fore-

løbigt. Foruden alle de traditionsbundne ting, kirken stadig huser 
som konfirmationer, dåb, bryllupper og begravelser, er der her i pa-

storatet mange nye ting på tapetet.  

Både Seden og Åsum har henover sommeren taget initiativ til spæn-
dende og anderledes tilbud.  

 

I Seden fylder kirken 600 år, og det i sig selv vidner om traditionens 
betydning, så det er naturligvis også noget, man fra Seden Menig-

hedsråd har valgt at fejre.  

Det kommer til at foregå i weekenden 24.-25. august, hvor der er 
planlagt program for begge dage til kirkegængere i alle aldre.  

Af  Maria-Louize Helbo 



 

 

Døbte 
 
25. marts  2012 Liam Lillelund Eriksen, Hvenekildehaven 2, 
29. april  2012 Andreas Sundahl Sørensen, Åsumvej 347 
 
 Døde, begravede, bisatte 
 
12. april  2012 Hanne Gerdjen Dettmers, Kragsbjergvej 89 

Siden sidst 

Åsum byder også på et nyt kreativt tiltag for alle aldre.  
Musikfestivalen 9. juni som vil foregå i kirken og på pladsen ved 
Rytterskolen, er et nyt initiativ, hvor lokale musiktalenter vil optræ-
de i løbet af dagen. Der vil også være musikalske arrangementer for 
børn ved Bækskov.  
Om aftenen er der mulighed for fællesspisning, og afslutningsvis er 
der koncert med orkesteret Soulstars. Der kræves dog billet til 
Åsum Musikfestival. 
Så alt i alt går vi en spændende sommer i møde, hvor der er mulig-
hed for at møde kirken både på traditionel vis, men også gennem 
disse nye tiltag, som vi alle ved kirken ser frem til at byde velkom-
men til.  

Maria-Louize Helbo 



 

 

 

Åsum musikfestival 

 

 Lørdag d. 9. juni  
er der musikfestival i Åsum. 

 
Dagen begynder med en kort andagt i kirken kl. 11.  
Herefter er der musik i kirken frem til klokken 13:30.  
 
Fra kl. 14 er der musik på pladsen foran Rytterskolen, hvor man og-
så vil kunne købe øl, vand og snacks. 
De optrædende i løbet af dagen er folk fra Åsum eller med tilknyt-
ning til Åsum 
 
Kl. 18 er der spisning og efterfølgende spiller det 9 mands store or-
kester Soulstars op til en solid aften med god musik. 
 
Billetpriser: 
Billet kun til musik: 50,- 
Billet til musik + spisning: 100,- 
 
Børn over 12 år spiser for: 50,- 
Børn under 16 år har gratis entré til musikfestivalen 
 
Billetter til festivalen kan købes via telefon: 2323 1516/ 6610 2869 
 
Ved Kontooverførsel: reg: 6880 Konto 0002178688 
(Oplys navn samt antal og type af billetter) 



 

 

 
Juni    Seden   Åsum  
Søndag d. 3.   kl.  9.00  Ingen  
Søndag d. 10.   kl. 10.30  Ingen 
 
Søndag d. 17.  kl.  9.00  kl. 10.30 
2.s.e.trin  NHE   NHE 
     
 
Søndag d. 24.  kl. 10.30  kl.  9.00 
3.s.e.trin  MLH   MLH 
    
 Juli 
 
Søndag d. 1.   kl.  9.00   kl. 10.30 
4.s.e.trin  NHE   NHE 
 
Søndag d. 8.  Ingen   kl.  9.00 
5.s.e.trin     MLH 
  
Søndag d. 15.  kl. 10.30  kirkebil 
6.s.e.trin  NHE   Seden 
 
Søndag d. 22.  Ingen   kl. 10.30 
7.s.e.trin     MLH 
 
Søndag d. 29.  kl. 10.30  kl.  9.00 
8.s.e.trin  MLH   MLH 
 
 
 
Kirkebil bestilles fredag inden kl. 12   tlf.: 66109447 

Gudstjenester i Seden og Aasum 



 

 

August   Seden   Åsum 
 
Søndag d. 5.   kl.  9.00   kl. 10.30 
9.s.e.trin   MLH   MLH 
Søndag d. 12.    kl. 10.30   kl.  9.00 
10.s.e.trin   NHE   NHE 
 
Søndag d. 19.    kl.  9.00   kl. 10.30 
11.s.trin   NHE   NHE 
 
Søndag d. 26.    kl. 10.30  kirkebil, 
12.s.e.trin   Drejergaard  Seden 
  
 September  
 
Søndag d. 2.    Ingen   KL. 10.30 
13.s.e.trin      NHE 
 
Søndag d. 9.    kl. 19.00   kl. 10.30 
14.s.e.trin   MLH   MLH 
   Kor og kirkekaffe 
 
MLH  Maria-Louize Helbo 
NHE  Nils H. Ellekilde 

Gudstjenester i Seden og Aasum 



 

 

 
 
  
Vi har sagt det før.. men vi vil være sikre! Så vi gør det gerne 
igen… 
Har du reserveret 10 min. af din kostbare tid tirsdag den 13. no-
vember. 
 
 Vi er 4.454.466 medlemmer af folkekirken, som alle har ret til at 
bestemme, hvem der skal besætte de 13.224 valgte pladser i de 
1.886 menighedsråd vi har i Danmark. 
 
 For dig gælder det de 5 pladser, vi har til rådighed her i Aasum Me-
nighedsråd. 
Selvom det ikke lyder af meget, er det vigtigt, at du kommer op af 
din magelige sofa! For et menighedsråd i vores lille sogn er ingen 
lovmæssighed. Det kræver at nogen har vilje til at lade sig opstille 
til valg, så vi får nogen at stemme på! 
 
 Alle medlemmer kan lade sig opstille. 
 
 Lidt fakta 
 Der er lige nu 13.224 valgte medlemmer (7.256 kvinder & 6.068 
mænd), gennemsnitsalderen for denne gruppe er 61,3 år. 
Herudover 2.160 fødte medlemmer – præster og medarbejderre-
præsentanter (1.138 kvinder & 1.022 mænd), deres gennemsnitsal-
der er 50,2 år. 
 
 Det yngste medlem er 20 år det ældste 90 år… så der er ingen 
undskyldning, som du kan se, er plads til alle. 
 

 Gør dine overvejelser… 
Menighedsrådet 
 
 
Opstillings og orienteringsmøde 
 tirsdag d. 11. september kl. 19.30 i Rytterskolen.  
Her kan du få mere information om valget og menighedsrå-
dets arbejde. 



 

 

Sogneaftener i Aasum 

Tirsdagscaféer i Aasum 

Både  

og 

fortsætter til efteråret.   —   Der er ved at blive lagt planer. 

Ved en tirsdagscafé i oktober kommer Inger Lund, medlem af stifts-
rådet, og fortæller fra en rejse til Kirgistan om de ældres elendige 
livsvilkår og om, hvad vi kan gøre for at hjælpe. 

velbesøgte rundvisning 
hos kunstneren 
Jens Galschiøt. 

Læs mere om  

Har du hørt: 

og Aasum på side 12. 

Udflugt til Sanderumgård. Et interessant foredrag af Susanne Vind 
om gårdens historie, en dejlig rundvisning i Den Romantiske Have 
og til sidst en hyggelig afslutning med kaffe i Rosenhaven. 

Tirsdagscafé d. 15. maj 

Sogneaften d. 18. april.            Med en  

Galschiøt, H.C.Andersen  



 

 

Arrangementet er en blanding af fællessang, fortælling og koncert. 
 
Henrik Goldschmidt har optrådt med de førende orkestre i ver-
den, bl.a. Berlinerfilharmonikerne og er nu solooboist i Det Kongeli-
ge Kapel. 
Han har modtaget flere hæderspriser 
 
Christian Dyrst guider rundt i den danske sangskat med 
lune og vid. 
Uddannet som statsprøvet musikpædagog har han i mange år  
arbejdet med sang – bl.a. som seminarielærer på Den frie 
Lærerskole i Ollerup. Han er aktiv musiker og komponist og har 
skrevet flere melodier til den nye Højskolesangbog og til 
idrætssangbogen. 
 
Der er lagt op til en festlig og lærerig musikalsk aften i Seden Kir-
ke, hvor alle er velkomne. 

 Seden menighedsråd.  

Arrangement i Seden 

 En  glad sangaften indeholdende med- og 
modspil fra den mellemøstlige Klezmertra-
dition – og omvendt. 
Henrik Goldschmidt og Christian Dyrst 
spiller ud med sange og musik fra hver de-
res hjørne af kulturlandskabet.  
Måske er der ikke så langt fra Danmark til 
Mellemøsten, som man kunne tro… 

Fra Askov til Jerusalem 
En højskoleaften i Seden kirke 
 
Torsdag den 21 juni kl 19.00 



 

 

Så kom foråret til Aasum med majstang, folkedans og gamle lege. 
Galleri Bækskov og Aasum Sogns Beboerforening stod for arrange-
mentet søndag d. 13. maj på byjorden. 
På billedet ses den netop rejste majstang med de flotte kranse af ny-
udsprungne bøgegrene og blomster sponsoreret af gartneriet 
Øzokcu, Gartnervænget Øst. 

Majstangen 



 

 

Den 18. april var en vellykket 
sogneaften forlagt til Galleri 
Galschiøt. Vi var en 30 styk-
ker, som fik en interessant og 
beleven rundvisning af den 
sprudlende Jens Galschiøt. 
Hans meget omtalte HC An-
dersens statue valgte Jens i 
vinter at sætte til afkøling i 
havnebassinet. Det var så 
voldsom en oplevelse for den 
gamle Andersen, at han træn-
ger til et rekreationsophold 
forskellige interessante steder i 
Odense. 
Da Aasum med garanti vil vir-
ke beroligende på den gamle 
herre; tilbød vi et kortere op-
hold på en central plads her i 
byen. 
Vi har derfor lagt billet ind for 
en nærmere drøftelse med 
Jens om, hvor og hvornår den 
gamle Andersen vil kunne 
starte et sådan rekreationsop-
hold. 

Har du hørt: 



 

 



 

 

Aktivitetskalender for Aasum Sogn 

Juni 
 

  6. onsdag  17.00 Fodboldinvitation til piger og drenge 
  7. torsdag 16-18 Lokalhistorisk Arkiv åbent 
  9. lørdag  11.00 Musikfestival 
17. søndag  10.30 Gudstjeneste NHE 
23. lørdag  18.30 Scthans ved Rytterskolen 
24. søndag    9.00 Gudstjeneste MLH 
 

Juli 
 
  1. søndag  10.30 Gudstjeneste NHE 
  8. søndag    9.00 Gudstjeneste MLH,  
22. søndag  10.30 Gudstjeneste MLH 
29. søndag    9.00 Gudstjeneste MLH 
 



 

 

Aktivitetskalender for Aasum Sogn 

August 
 
..2. torsdag 16-18 Lokalhistorisk Arkiv åbent 
  5. søndag  10.30 Gudstjeneste  MLH 
  7 tirsdag   deadline for Sognebladet 
11. lørdag  13.00 Petanque  
12. søndag    9.00 Gudstjeneste  NHE 
19. søndag 10.30 Gudstjeneste  NHE 
29.  onsdag  16.30 Sogneaften  - Havneindvielse 
 

September 
 
  2. søndag  10.30 Gudstjeneste  NHE 
  6. torsdag 16-18 Lokalhistorisk Arkiv åbent 
  9. søndag  10.30 Gudstjeneste  MLH 
11. tirsdag  19.30 Orienteringsmøde, menighedsråd 

     og opstillingsmøde 
19. onsdag  19.00 Aasum Sogneblad, reception 
29. lørdag   Markedsdag 

Alle arrangementer er omtalt andetsteds i bladet 
 

 Ta’ ud    og   hæng op 
 

Om idrætsforeningen se side 24  
Se i øvrigt på hjemmesiden 

www.aasumby.dk 



 

 

   Virksomheds/Flytning 

OKSEKØD SÆLGES 

Halve  
eller 

kvarte dyr 
Slagtet og 
udskåret 
efter eget 

ønske 

Hanne 
& 

Viggo 
Føns 

Tlf. 66 10 21 11 

 

VI HAR TID TIL DIG OG DIN 
TRYKOPGAVE NÅR DET PASSER 

DIG 

65 99 11 17 - 21 79 74 84 
spartryk.dk    

  spartryk@spartryk.dk 



 

 



 

 

Det seje indsamlingsteam 

Den 22. april blev der gjort en stor indsats for at gøre vejene i Åsum 
frie for affald. Det seje skraldeteam indsamlede i løbet af dagen 26 
sække affald samt noget storskrald (bl. a. et dæk, en hjulkapsel, 1/4 
bremseskive og en del spånplader. 



 

 

Hilsen fra redaktionen 

 

Aasum Sogneblad har med dette blad eksisteret i 10 år. 
Næste nummer er altså jubilæumsnummer.  
Forhåbentlig kan vi til det lave lidt ekstra, måske med din hjælp. 
Vil du komme med indlæg om fortid, nutid eller fremtid gerne med 
særlig henblik på Aasum Sogn; en kommentar til bladet eller de for-
eninger, der står bag det, så henvend dig til redaktionen med tekst, 
billeder eller gode ideer.  

10-års jubilæumsreception 

 

I anledning af Aasum Sogneblads 10-års jubilæum, vil bladudval-
get gerne invitere alle beboere i Åsum til en reception ved næste 
sogneblads udgivelse. 
 
Det vil foregå onsdag d. 19. september kl. 19 i Rytterskolen. 
Her vil der være et let traktement samt mulighed for at se bladets 
udvikling gennem og få en snak om bladets fremtid. 

Velkomstfolder. 
 

I dette nummer af sognebladet er indlagt en velkomstfolder. 
Folderen er udarbejdet af de 4 foreninger, der er sammen om sog-
nebladet, og den indgår i en velkomstpakken, vi vil udlevere til fami-
lier, der flytter til Aasum Sogn. 
Pakken vil udover folderen indeholde bogen ”Mit Aasum”, en fla-
ske Aasum vin samt det sidste nummer af Sognebladet. 
Vi kan ikke fra officiel side få oplyst, når en familie flytter til, så der-
for er det op til os alle sammen at give besked. Så hvis man får en 
ny nabo eller evt. udlejer en lejlighed, kan/bør der sendes en mail til 
sognebladet@aasumsogn.dk 



 

 

Aasum Sogns Beboerforening afholdt generalforsamling den 
28.marts 2012 med et pænt fremmøde og god debat. 
 
Referat af generalforsamlingen og formandens beretning kan læses 
på vores hjemmeside, www.aasumby.dk  under beboerforeningen. 
Hvis nogen ikke har den mulighed, kan I kontakte Bente B. Knud-
sen. Tlf. 22.564451 og få tilsendt et referat. 
 
Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig som følgende: 
Formand: Lene Uglebjerg  
Næstformand: Poul Poulsen 
Kasserer: Poul Poulsen 
Sekretær: Bente B. Knudsen 
Presseansvarlig m.m.: Poul Poulsen og Bente B. Knudsen 
Aktivitetsudvalget: Annette Vestergård,  Lene Uglebjerg, Bente B. 
Knudsen. 
Trafikudvalget: Erling Larsen og Poul Poulsen 
 
Sankthans aften - praktiske hjælpere !!! 
Hvis nogen har lyst til at yde, før vi kan nyde en hyggelig aften i 
selskab med hinanden, for at fejre Sct. Hans vil vi fra bestyrelsen 
meget gerne have nogle hjælpere til følgende opgaver: 
 
- Opsætning af telte m.m. 
- Forberedelse af salatbar. 
 
Begge dele kommer til at foregå i løbet af dagen.  
Skriv eller ring til: Bente B. Knudsen. Bentebknudsen@gmail.com  
tlf. 22 56 44 51. 

Referat fra generalforsamlingen 



 

 

Sankthansaften 
Lørdag d. 23.06.2012. 

  
Aasum Sogns Beboerforening indbyder igen i år til vores traditionsrige 
Sankthansaften.  
  
Beboerforening sætter telte, borde og 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 sørger igen i år for salatbar og flutes. 
  
Kl. 20.45: Båltale ved Ib Holdt 
  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. 



 

 

PETANQUETURNERING 

  

” Aasum Open ” 

  

Lørdag d. 11. 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. 

Markedsdag 

Lørdag d. 29.09.2012.  
Reserver allerede dagen til æblemostpresning og en god handel. 



 

 

Opslagstavle og kanoprojekt. 
Opslagstavle   forsidebilledet 
For nogle af midlerne fra det nedlagte forsamlingshus er der opsat 
en ny opslagstavle ved den gamle smedje. Opslagstavlen er til fri af-
benyttelse, og vi forventer selvfølgelig, at man selv fjerner sine op-
slag igen, når de er uaktuelle. Der er ikke ansat en vicevært, men 
Odense Kommune har forpligtet sig til at vedligeholde den.   
 
Kanobroen er etableret, og gruppen arbejder videre med indkøb af 
udstyr og etablering af opbevaringsmuligheder. Formentlig skal man 
reservere udstyret gennem hjemmesiden www.aasumby.dk  

Introduktion til kanobroen  
onsdag d. 29. august kl. 16.30 

Broen og kanoer vil blive vist frem, og der vil blive mulighed for at 
prøve en lille tur på åen. 
Vi mødes ved Rytterskolen og går gennem den private skov ned til 
åen. Efter denne præsentation af bro og kanoer er der mulighed 
for et lettere traktement i Rytterskolen. 
Af hensyn til planlægningen er der tilmelding til Bente Knudsen 
på telefon 51 34 55 41 eller e-mail   aasumgraveren@mail.dk 
Senest onsdag d. 22. august 
Nærmere ved opslag og på hjemmesiden  www.aasumby.dk 



 

 

 
 Fodboldturneringen for foråret er snart slut, men der er stadig nog-
le spændende kampe på Aasums dejlige Stadion, vi håber, at vores 
serie 1 hold kan blive i rækken, så mød op til kampene. 
 
Serie 1. 
Fredag d.1 juni   kl.18.45 – Aasum - Kværndrup 
Fredag d. 15 juni  kl. 18.45   Aasum – Dalum 
 
Serie 3. 
Mandag d. 4 juni  kl.18.45   Aasum – Dalby 
Søndag d.10 juni  kl.10.00   Aasum –Rolfsted 
 
Super Veteraner 
Tirsdag d.12 juni  kl.19.00    Aasum – Kerteminde 
Tirsdag d.26 juni  kl. 19.00   Aasum – Marienlyst 
 
Aasum Idrætsforening ønsker alle en god sommer. 

Aasum Idrætsforening 



 

 

Aasum Idrætsforening 

  
Vores store ønske er, at vi igen kan få fodbold for børn i forenin-
gen. Derfor har vi allieret os med Dennis Berg, som selv er fodbold-
spiller og er uddannet som pædagog og arbejder som sådan. Han 
bor med sin familie i Snedkerstræde og har selv 2 mindre piger, 
hvoraf den ene på 5 år meget gerne vil spille fodbold. 
Dennis vil gerne påtage sig opgaven som træner, hvis der er børn og 
forældre, som er interesserede. 
Vi forestiller os at piger og drenge, som må spille på samme hold, 
skal være fra omkring 5 år og opefter. 
Onsdag d. 6. juni kl. 17.00 vil vi afholde et lille møde i klubhuset for 
interesserede børn og forældre, og vi byder på en øl eller sodavand. 
Eventuelle spørgsmål kan stilles til Preben Schack tlf. 20117338. 
 
Vel mødt 
 
Aasum Idrætsforening 
Preben Schack 



 

 Udskåret kastanjetræ efter H.C. Andersens eventyr om Fyrtøjet.  



 

 

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: 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: Lene Uglebjerg 
Ryttervejen 14, 5240 Od. NØ  Alleparken 14, 5290 Marslev 
Tlf. 66 10 24 23   leneuglebjerg@ofir.dk 
Klubhuset tlf. 66 10 55 22  Tlf. 22 82 82 88 
 

Aasum Sogns Lokalhistoriske Arkiv Bylauget 
Poul Poulsen    Oldermand 
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Palmesøndagsgudsstjeneste ved H.C.Andersenskoven. 
En ganske almindelig gudstjeneste, bare udendørs i en kølig blæst. 

Kirkens organist, 
også udendørs,  
Hans Brehm. 
 
Hans Brehm  
blev fejret ved en 
lille reception i 
Seden i anledning  
af hans 70 årsdag. 
Sognebladet øn-
sker også til lykke 
med dagen. 
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