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Præsten har ordet 

 I skrivende stund ligger der to vigtige valg foran os. Bispevalget og 
menighedsrådsvalget. 
Begge dele har ret stor betydning for Aasum sogn. Bispevalget først: 
Hvilken holdning vil den nye biskop have til de små sogne? Ønsker 
biskoppen dem nedlagt eller slået samme med nabosogne, eller kan 
de forblive selvstændige. Og hvad med kirkerne? Skal de fungere 
fortsat med gudstjeneste hver søn- og helligdag, eller skal man be-
grænse antallet af gudstjenester. Som sidste udvej kan de blive til 
lejlighedskirker, som kun bruges privat som ved den ordning vi har i 
øjeblikket vedr. bryllupper og bisættelser? I enkelte små sogne her 
på Fyn er kirken allerede blevet til en lejlighedskirke, som kun åbnes 
på anfordring, og det er indlysende, at det folkelige liv omkring kir-
ken så forsvinder. 
I Aasum er det således vigtigt, at vi får en biskop, som er positiv 
over for de små sogne. 
Så længe vi er et velfungerende og aktivt sogn med regelmæssige 
gudstjenester og andre aktiviteter gående ud fra kirken, er det rele-
vant, at vi får midler til ikke bare at vedligeholde kirken, men også 
Rytterskolen, som jo tilhører kirken. 
Eller sagt på en anden måde: Vi kan ikke bevare de frugtbare og go-
de aktiviteter i Rytterskolen skabt i fællesskab mellem menighedsrå-
det og beboerforeningen, hvis kirken lukkede ned. Her hører tinge-
ne sammen. Statistisk set, altså antal kirkegængere i forhold til antal 
beboere i sognet, er kirkegangen ikke mindre her end andre steder. 
Men i det store kirkerum er der altid plads til at par stykker mere. Så 
støt kirken og bak op om det lokale liv. 
 

Kirken og det nære 



 

 

Og hermed kommer vi til menighedsrådet. 
Menighedsrådet skal tage vare både på det kirkelige og det kultu-
relle, og samtidigt skabe kontakt til det lokale liv. Begge dele er lyk-
kedes særdeles godt i Aasum. Siden vi købte Rytterskolen, har der 
kun været fremgang. Og det er en stor glæde, at der ikke blot kom-
mer folk i kirke, men også og i særdeleshed kommer folk i Rytter-
skolen til de forskellige arrangementer her. 
Kirken og det nære hører sammen 
Og som kronen på dette værk kan sognebladet i september måned 
holde sit 10 års jubilæum som et fælles organ for det blomstrende 
liv i Aasum, som det folder sig ud i  Menighedsrådet, Beboerfor-
eningen, Lokalhistorisk arkiv, Bylauget  og  Idrætsforeningen. 
Mange rosende ord til dem, som gennem årene har produceret bla-
det og til dem, der har bidraget med stof, samt til dem som deler 
det ud. 
Til bispevalget kan kun præster og menighedsrådsmedlemmer 
stemme. Ved menighedsrådsvalget har alle folkekirkemedlemmer i 
sognet stemmeret, men alle kan vi møde op både i kirken og i Ryt-
terskolen og deltage i alt det, som er fælles i Aasum. 
 
 Nils Holger Ellekilde 
Sognepræst 



 

 

Siden sidst 

Døbte 
27. maj  Axel Teilmann Lyng, Teisensvej 5 
27. maj  Selma Høy Nielsen, J.C.La Cours Vej 5 
24. juni  Lauge Thorarinsson Zeuthen, Skovhaven 142 
29. juli  Alva Maria Mark Lassen, Lunden 2 
12. august  Oliver Hardt Schønnemann, Utsons Allé 44 
 
  
Viede 
 
26. maj  Annemette Burmølle og Anders Kjær-Nielsen, 
       Dalgas Have 2 
26. maj  Pernille Nørtranders og  
  Anders Upananda Parm-Christensen,  
  Åsumvej 623 
16. juni  Stine Teilmann og Dennis Maigaard,  
  Lyshøjgårdsvej 45 
 7. juli   Tina Flink og René Flink      
  Skovvangen 19 
21. juli  Anna Helena Jeanette Persson og  
  Brian Hvidkær Larsen,  
  Sverige 
11. august   Sofie Høj Jørgensen og  
  Henrik Levin Wiingreen Jørgensen,  
  Schacksgade 36 
 
Døde, begravede, bisatte 
 
  2. juli    Jørgen Ebbe Sørensen, Rågelundsvej 178  



 

 

 
 September  Seden   Aasum 
 
Søndag d. 9.   kl. 19.00  kl. 10.30 
14.s.e.trin    Kor og 
   kirkekaffe  
 
Søndag d. 16.  kl.   9.00  Kirkebil 
15.s.e.trin     til Seden 
 
Søndag d. 23.  kl. 10.30  kl.  9.00 
16.s.e.trin   
 
 Søndag d. 30.  kl.   9.00  kl. 10.30  
17.s.e.trin     Kor   kor og kirkekaffe 

 
Oktober 
 
Søndag d. 7.   kl. 11.00  kl.  9.30 
18.s.e.trin 
   
Søndag d. 14.  kl.   9.30  kl. 11.00 
19.s.e.trin 
  
Søndag d. 21.  kl. 11.00  kl.  9.30 
20.s.e.trin 
 
Søndag d. 28.   kl.  10.00      Kirkebil 
21.s.e.trin     til Seden 
 
Kirkebil bestilles fredag inden kl. 12   tlf. 66109447 

Gudstjenester i Seden og Aasum 



 

 

  
November  Seden   Åsum 
 
Søndag d. 4.   kl. 11.00  kl.  9.30 
Alle Helgens dag Kor og  kor 
   kirkekaffe  
  
Søndag d. 11.   kl. 19.00  kl. 11.00 
23.s.e.trin 
 
Søndag d. 18.   kl. 11.00  kl.  9.30 
24.s.e.trin 
 
Søndag d. 25.   Ingen   kl. 11.00 
Sidste søndag. i kirkeåret 
  
 December 
 
Søndag d. 2.   kl. 11.00  kl. 16.00 
1.s.i advent     juletræ tændes 
  
Søndag d. 9.   kl.   9.30  kl. 11.00 
2.s.i advent 
  
Søndag d. 16.   Ingen   kl. 14.00 
3.s.i advent     Fælles julekoncert  

Gudstjenester i Seden og Aasum 



 

 

Sogneaftener i Aasum 

Sogneaften onsdag d. 10. oktober kl. 19.30 
"Dengang - verden af i går - oplevet på film"  
 
Der findes i gamle filmarkiver en guldgrube af levende billeder, der 
registrer en tid, som nu er forsvundet. 
De gamle filmklip viser os livsformer og livsvilkår, som i dag er 
fremmede for de fleste, skildrer dansk virkelighed, som man kunne 
opleve for bare 50 år siden. 
Ebbe Larsen, Orion Film, holder foredrag og viser film fra et langt 
liv med kortfilm; deriblandt filmklip fra Seden og Åsum i 1950’erne. 

Sogneaften torsdag d.. 15. november kl. 18.30 
(Bemærk tidspunktet) 
Trivsel - Tryghed starter lokalt. 
 
En aften hvor 2 politifolk fra Odense Politi kommer og giver gode 
råd og ideer til forebyggelse af kriminalitet i vores lokalområde. 
Vi vil desuden tale om muligheden for at organisere nabohjælp i vo-
res by. 
Vel mødt til en aften med inspiration til at sikre vore boliger og vort 
lokalområde mod indbrud m.m.  



 

 

Julekoncert søndag d. 16. december kl. 14. 
 
Ved julekoncerten i Åsum Kirke medvirker gospelkoret Emmaus. 
Vi glæder os til at høre koret, som er kendt for at udstråle energi og 
synge med et udtryk, som er i særklasse. Gospelmusik handler om 
livsglæde; med hurtige rytmer og iørefaldende melodier. 
Et budskab fra evangelierne om en Gud, der giver troen på håb og 
kærlighed 

Alle er velkomne til en stemningsfuld julekoncert for hele familien. 

Et udsnit af Gospelkoret Emmaus 



 

 

Tirsdagscaféer i Aasum 

Tirsdagscafe d. 2. oktober kl. 14.30 
Kirgisistan -  ældres elendighed i øst 

Tirsdagscafe d.6. november kl. 14.30 
Else Møller   Et causeri over livets mange tildragelser 

"Et jævnt og muntert virksomt liv fra bondekone til byråd.  
Et causeri over livets mange tildragelser, hvor livsglæden er i højsæ-
det. 
Jeg fik ikke troen på egne evner i vuggegave, men mødet med stær-
ke personligheder har betydet meget for mig og givet mig fornøden 
styrke til at arbejde som bondekone med stor folkehusholdning, 50 
år med undervisning i madlavning og 32 år i Kerteminde Byråd. 

Livet er en gave, og glæden ved at gavne og glæde andre er blandt 
de største glæder, der er til 

Bedstehjælp, et samarbejdsprojekt mellem Ældresagen og Folkekir-
kens Nødhjælp. 
Inger Lund, medlem af stiftsrådet, fortæller fra en rejse til Kirgisi-
stan om de ældres elendige livsvilkår og om, hvad vi kan gøre for at 
hjælpe. 
I de tidligere sovjetrepublikker lever de fleste ældre i stor fattigdom 
og alene! De er forladt af deres familie, der er rejst til udlandet for at 
finde arbejde. Med en minimal pension og uden udsigt til praktisk 
eller medicinsk hjælp har de hårdt brug for hjælp udefra. Den hjælp 
er vi mange, der yder med et beløb på bare 100 kr pr. måned. 
I juni 2011 rejste jeg til Kirgisistan sammen med 10 andre for at be-
søge de selvhjælpsgrupper, vi støtter. 
Den rejse vil jeg fortælle om i ord og billeder og dokumentere, at 
hjælpen når frem. 



 

 

Tirsdag d. 4. december 
Udflugt til Humlemagasinet, Harndrup.   
 
Pris 100 kr  Afgang fra Rytterskolen kl. 12.45 

Julestuen bliver i Humlemagasinet med kaffebord og lagkage. 
Der bliver tid til at gå rundt i hele museet og nyde juleudstillingen. 
Hjemkomst ca. kl. 17. 

Tilmelding senest mandag d.26. november til  
Hanne Lind-Thomsen tlf..66102673 

Opdækket kaffebord i Humlemagasinet. 
Den varme kaffe og Prinsesse Marie-lagkagen er klar i køkkenet. 



 

 

Menighedsrådsvalg 

 

Orienteringsmøde  
tirsdag d. 11. september kl. 19.00 

i 
Rytterskolen 

 
Menighedsrådet indbyder til orienteringsmøde for at fortælle om 
arbejdet i den forløbne periode og om kommende opgaver.  
Der vil blive orienteret om det kommende valg med gennemgang af 
reglerne for opstilling af kandidater. 
I forbindelse med mødet byder rådet på en kop kaffe. 

I forlængelse af orienteringsmødet vil der blive mulighed for at ud-
arbejde en kandidatliste. 

Opstillingsmøde 

Kandidatlister 
Listerne skal afleveres på et skema, som fås på kirkekontoret eller 
hos valgbestyrelsen i Åsum, Harry Christiansen, Gartnervænget 3, 
Åsum.. 
Kandidatlisterne skal indeholde: fulde navn, bopæl og personnum-
mer på både kandidater og stillere. Listen må højst være på 10 kan-
didater og skal have fra 5 til 15 stillere.  
Der skal stå, hvem der står for listen, og om opstillingen er sideord-
net eller prioriteret. Der kan fås kvittering på medbragt kopi ved af-
leveringen. 

Kandidatlister kan tidligst indleveres tirsdag d. 25. september kl. 19 
og skal senest være afleveret tirsdag d. 2. oktober kl. 19. 
Afleveringssted: Gartnervænget 3, Aasum. 



 

 

Fællesskab i Aasum 
 

Foto fra den årlige petanque-turnering med mange engage-
rede deltagere og et par stolte vindere. 

Rigtig fint fod-
arbejde 

Præmiemodtagere 
 
Salvator og 
  
Andreas 
 
(Andreas modtog 
på vegne af sin 
far, Torben) 



 

 

Nyt fra de folkevalgte i menighedsrådet. 
 
Alex Hold er udtrådt af menighedsrådet. 
 
Som det vil være en del bekendt, er Alex Hold udtrådt af menig-
hedsrådet her i sommer. 
Årsagen til udtrædelsen har Alex Hold redegjort for andet sted i bla-
det. 
Fra det øvrige menighedsråd skal der lyde en varm tak til Alex for 
det store arbejde, han har lagt i menighedsrådet i de forløbne år. 
Resten af valgperioden - dvs frem til 1. dec. 2012 - vil Bente Adel-
god, der hidtil har været næstformand, varetage formandsfunktio-
nen. 

Inden længe er der valg til et nyt menighedsråd, og vi håber, at der 
vil være interesse omkring valget, så der stadig vil være et selvstæn-
digt menighedsråd i Åsum Sogn. 
For os at se er det af vital betydning, at der her og nu og fremover 
er et funktionsdygtigt menighedsråd i Åsum. 
I modsat fald vil det gode samarbejde, der er imellem menighedsråd, 
beboerforening og andre aktører i sognet vanskeliggøres, ja, måske 
helt forsvinde med uoverskuelige konsekvenser for de mange aktivi-
teter, der er i byen. 

Byen set fra  
kirketårnet 
over Rytterskolen 
ind mod Odense 



 

 

I forbindelse med Maria Louize Helbos sygemelding har vi fra bi-
skop Kresten Drejergaard fået meddelelse om, at Maria fra 1. sep-
tember 2012 tiltræder en ny kombinationssstilling ved Stenløse-
Fangel pastorat og Fyns Stift. 
Arbejdet ved Fyns Stift sker i samarbejde med provsten. 
Menighedsrådene i Seden-Åsum har ikke været hørt i denne afgørel-
se. 
Det er med stor beklagelse, at vi må konstatere, at Maria slutter med 
sit arbejde i sognet. 
Vi har været særdeles glade for samarbejdet med Maria i de forløbne 
år. 

Nyt fra de folkevalgte i menighedsrådet. 
 
Maria Louize Helbo får nyt job. 

Herudover har hun været en aktiv og flittig deltager i tirsdagscafeer, 
sogneaftener og andre arrangementer. 
Os bekendt er der ind til videre usikkerhed om genbesættelsen af 
stillingen. 
Fra menighedsrådet skal der lyde en varm tak til Maria, og samtidig 
vil vi ønske hende alt godt fremover. 

Hun har tilført kirken og sog-
net et frisk pust og en forny-
else - noget der efterlyses i 
folkekirken i en tid med man-
ge udmeldelser. 
Her kan nævnes en succes-
fuld musikfestival i juni 2012, 
udendørsgudstjeneste i 
H.C.Andersen skoven i på-
sken, minikonfirmandunder-
visning, malerskole etc. Alterbord i H.C.Andersen-skoven 



 

 

Med dette billede vil vi gøre opmærksom på Seden-Åsum Kirkekor. 
Koret øver mandage i Rytterskolen og medvirker jævnlig ved guds-
tjenester i kirkerne.  
Oplysning om koret kan fås hos korets leder, organist Hans Brehm. 

Fra adventstiden 2011 i Åsum Kirke             Foto:  Grethe Dybkjær 



 

 

Et pænt farvel 
 
Alex Hold har valgt at forlade Aasum menighedsråd her kort før det 
nye menighedsrådsvalg. 
Jeg vil hermed sige Alex tak for hans mangeårige meget dygtige og 
energiske arbejde for Aasum sogn og kirke, og naturligvis beklage 
hans beslutning. Ud over pligtarbejdet med økonomistyring, vedli-
geholdelse af bygninger med mere var Alex initiativtager til Sogne-
bladet, som har meget stor betydning for det lokale fællesskab, og 
som nu kan holde 10 års jubilæum.  
En stor tak til Alex for hans indsats. 
 
Biskoppen her bestemt, at Sognepræst Maria-Louize Helbo fra 1. 
sept. skal arbejde som sognepræst i Stenløse Fangel i en 50 % kvotet 
stilling, og desuden fortsætte i en anden stilling, som provsten di-
sponerer over. 
Også til Maria skal der lyde en stor tak. Både for hendes kirkelige 
arbejde, men også for hendes drive og initiativer omkring de folkeli-
ge og kulturelle arrangementer. Ikke blot når hun selv har sunget f. 
eks ved julearrangementer og ved Tirsdagscafeen, men også og især 
for hendes store arbejde med børnenes malerkonkurrence sidste 
sommer, og Åsum Sogns musikfestival her på det sidste. 
Også en stor tak til Maria 
 
Nils Holger Ellekilde 
Sognepræst 



 

 

Arrangement i Seden 

Tirsdag d. 9. oktober kl. 19.00 afholder Seden Menighedsråd et 
spændende foredrag med tidligere skoleleder på Humlehaveskolen, 
nu byrådsmedlem for Socialdemokraterne, Olav Rabølle Nielsen. 
Olav vil med udgangspunkt i sine mere end 30 år som skoleleder i 
Vollsmose fortælle om sit engagement, sine udfordringer og ople-
velser, ligesom han gerne bringer provokerende og kontroversielle 
samfundsemner i spil. 

Arrangement i Agedrup 

Torsdag d. 8. november kl. 19.30 i Agedrup Sognegård 
Foredrag ved journalist og forfatter Karen Thisted 
Agedrup har valgt Karen Thisted som efterårets foredragsholder. Vi 
kender hende som forfatter, foredragsholder, politisk rådgiver og 
skarp kommentator, der altid kommer med sin uforbeholdne me-
ning. 



 

 

Ryttervejen 19 
5240 Odense NØ 
Tlf.: 6614 4006  



 

 

Aktivitetskalender for Aasum Sogn 

September 
 
 d 2. søndag  10.30 Gudstjeneste   
 d.3. mandag 19.00 Information om motion, Idrætsforeningen 

 d 6. torsdag  16-18 Lokalhistorisk Arkiv åbent 
 d 9. søndag  10.30 Gudstjeneste   
d. 11 tirsdag  19.00 Orienteringsmøde og opstillingsmøde 
      til menighedsråd 
d. 19. onsdag  19.00 Aasum Sogneblad, reception 
d. 23. søndag   9.00 Gudstjeneste 
d. 25. tirsdag  17.00 Gymnastik for damer starter 
d. 29 lørdag  11-15 Markedsdag 
d. 30. søndag  10.30 Gudstjeneste (kor og kirkekaffe) 
 

Oktober 
 
 d. 2. tirsdag  14.30 Tirsdagscafé (Inger Lund) 
 d. 4. torsdag 16-18 Lokalhistorisk arkiv åbent  
 d. 7. søndag    9.30 Gudstjeneste  
d. 10. onsdag  19.30 Sogneaften (Ebbe Larsen) 
d. 14. søndag  11.00 Gudstjeneste 
d. 21.. søndag     9.30 Gudstjeneste  
d. 31 onsdag  19.00 Andespil, Idrætsforeningen 



 

 

Aktivitetskalender for Aasum Sogn 

November 
 
d.  1. torsdag 16-18 Lokalhistorisk Arkiv åbent 
d.  4. søndag   9.30 Gudstjeneste (kor) 
d.  6. tirsdag  14.30 Tirsdagscafé (Else Møller) 
d. 10. lørdag  10-16 Arkivernes Dag 
d. 11. søndag  11.00 Gudstjeneste 
d. 15. torsdag 18.30 Sogneaften (Nabohjælp) 
d. 18. søndag   9.30 Gudstjeneste 
d. 25. søndag  11.00 Gudstjeneste 
   15.00 Andespil, Idrætsforeningen 
 

December 
 
d.  2. søndag  13.00 Julestue (Galleri Bækskov) 
   16.00 Gudstjeneste   
    juletræ tændes foran Rytterskolen 
d.  4. tirsdag  12.45 Tirsdagscafé (Humlemagasinet) 
d.  6. torsdag 16-18 Lokalhistorisk Arkiv åbent 
d.  9. søndag  11.00 Gudstjeneste 
d. 16 søndag  14.00 Fælles julekoncert 

Alle arrangementer er omtalt andetsteds i bladet 
 

 Ta’ ud    og   hæng op 
 

Om idrætsforeningen se side 36  
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     spar-
tryk@spartryk.dk 



 

 



 

 

Portræt af en ny Åsum familie 
v/ Sinnet Bunde 
Nysgerrig som jeg er, har jeg fået lyst til at hilse på en af de nye fa-
milier på Utzon Allé. 
Jeg har derfor inviteret mig selv på eftermiddagskaffe hos familien 
Fürstenberg i nr. 68. Som nummer 5 i rækken af nybyggere flyttede 
Marco og Marlene ind i deres nye hus d.23. januar 2010, præcist 11 
måneder efter første spadestik. ”Jeg byggede huset selv sammen 
med min far, så det tog lidt tid. Med det vi sparede som selvbyggere, 
kunne vi få nogle ekstra finesser, pool og pejs, og huset er blevet 
som vi ønskede det,” fortæller Marco, der har en baggrund som mu-
rer. Marlene lægger ikke skjul på at husbyggeri og haveanlæg var en 
ordentlig mundfuld med mange overvejelser, beslutninger og hårdt 
arbejde. ”Det hårde arbejde overlod jeg til Marco, for under det me-
ste af byggeprocessen var jeg gravid,” siger Marlene smilende. 
Familien består nu, foruden Marco og Marlene, af Melissa på 5 år og 
Milas på 2 år. Nåe ja, og så hunden Molly, det 5. M i familien. 
Selv om familien er nye i Åsum, er de godt kendt med området. Da 
jeg spørger: ”Hvor kommer I fra?” peger Marco hen over markerne 
mod åen. ”Jeg er vokset op lige derovre på den anden side af åen på 
Kildegårdsvej,” så faktisk kan Marco se hjem til sit barndomshjem. 
Og det er ikke første gang Marco og Marlene etablerer sig i eget hus. 
”Efter blot 1 måned som kærester købte vi rækkehus i Duedalen, 
hvor vi boede, da Melissa kom til,” fortæller Marlene, der selv er 
vokset op i Sct. Klemens. Begge børn er døbt i Åsum kirke, og skul-
le der komme et fodboldhold i Idrætsforeningen for de mindste, er 
Milas klar. Denne eftermiddag må han nøjes med at spille bold med 
sin onkel i husets dejlige have, der er indrettet, så børnene kan bol-
tre sig. 
Med to små børn, Marco med døgnvagter som brandmand og Mar-
lene som social- og sundhedsassistent for psykisk syge er der endnu 
ikke så meget tid til at dyrke fritidsaktiviteter eller rette blikket mod 
foreningslivet i sognet. Lige nu bruger Marco tid på grundejerfore-
ningen i Utzon Allé 



 

 

. ”Jeg var glad, da vi fik naboer, for Marco arbejder af og til om afte-
nen, og så er det rart, at der ikke er for langt mellem husene,” siger 
Marlene, der også fortæller om sommerfester i nybyggerkvarteret 
for at ryste beboerne lidt mere sammen. Som helhed er familien fal-
det godt til, selv om Melissa savner sine legekammerater fra Dueda-
len. Efter sommerferien starter hun i 0. klasse på Seden Skole, og så 
kommer der forhåbentlig nye kammerater til. 
Der er ellers mange børn i de 10 huse, der er beboede nu. Marlene 
tæller hurtigt de 14 børn, der bor i området, og der er flere på vej. 
”Om 20 år vil Utzon Allé været et rigtigt sølvbryllupskvarter. Børne-
ne vil være flyttet hjemmefra, hække og træer vil være vokset til, og 
måske er der gennemgående trafik og en lille butik i området,” fun-
derer Marlene, mens Marco drømmer om, at der til den tid er anlagt 
en lille flyveplads til privatflyet, der til den tid er noget, mange vil 
benytte. Lige nu består den gennemgående trafik kun af cyklister på 
den nyanlagte cykelsti. Parret er glade for husets placering i bebyg-
gelsen og oplever at bo mellem land og by og midt i naturen. Parret 
er også enige om, at ”vi hører til Åsum.” 

Som nyvalgt formand for 
grundejerforeningen skal der 
sørges for, at de fælles arealer 
holdes, og med tiden skulle der 
også gerne etableres en lege-
plads. Der bliver også holdt et 
vågent øje med området som 
helhed. Der har været en del 
indbrud på byggepladser gen-
nem årerne, og en gang i mel-
lem kommer der folk og ”ser 
på byggegrunde” på de under-
ligste tidspunkter. 



 

 

Næsten 12 år blev det til, som medlem af Aasum Menighedsråd!  
Det er vel almindelig kendt at Sognepræst Nils Holger Ellekilde 
(NHE) til tider kan være en vanskelig herre at samarbejde med, sa-
gerne gennem tiden viser med alt tydelighed dette! Ikke mindst 
NHE dårlige behandling af sin præstekollega Maria-Louize Helbo 
(MLH) som har bevirket hendes sygemelding, og at Biskoppen har 
valgt at flytte hende fra sognet. 
 
Ingen der arbejder som frivillig orker konflikter, det skal være sjovt 
og interessant at deltage i et sådan arbejde. Naturligvis har langt den 
største del af arbejdet gennem årene været konstruktivt i en afslap-
pet atmosfærer. Så jeg ser tilbage på nogle gode år og takker for et 
godt samarbejde med mange dynamiske og aktive mennesker her i 
sognet, det gælder også den gode stabile personalegruppe. Jeg mener 
vi sammen kan være stolte af de resultater og aktiviteter, vi har gen-
nemført, så det er med en vis vemod, jeg takker af! Jeg håber, det 
tilbageværende og nye menighedsråd vil få gode arbejdsbetingelser i 
fremtiden, selvom den ser broget ud.  
Jeg er naturligvis blevet spurgt, hvad der har bevirket min bratte af-
gang. Som i så mange andre konflikter, er der ikke kun en årsag! 
Konflikten mellem NHE og MLH fylder meget, selvom jeg på in-
gen måde er part i sagen! Men den berømte dråbe, som fik mit bæg-
ret til at flyde over, var en forholdsvis banal sag. Agedrup menig-
hedsråd rettede en stilfærdig henvendelse til Aasum om et samarbej-
de mellem de tre sogne Seden, Aasum og Agedrup for at styrke vo-
res mulighed for et godt menighedsrådsvalg her til efteråret. Des-
værre passede det ikke NHE, så han valgte at modarbejde etablerin-
gen af et sådant samarbejde ved at stille ultimative krav, nedgøre ar-
bejdet i Agedrup kirke og tale nedladende og ukollegialt om deres 
præst Lene Bischoff-Mikkelsen. 

Farvel til kirken! 



 

 

Vi har valgt pr. 1 januar 2012 at få vores gamle koncept på banen 
igen. Det betyder, at vi nu lejer Havnens Gourmet ud på forsam-
lingshus-regler, så man selv må medbringe øl, vin og vand. Det be-
tyder også, at man lejer lokalerne ligesom forsamlingshus, så man 
selv må komme med duge, servietter, blomster og drikkelse. Man 
skal selv afregne personalet, vi dækker bordet, og man skal købe 
maden ved os, men resten er fleksibelt (-:  Men vi skal lige sige, at vi 
jo selvfølgelig stadig har totalløsninger med øl, vand og vin, og ved 
mindre selskaber kan det helt klart bedst betale sig ..  

Det blev for mig den berømte dråbe; jeg valgte at sige stop og ind-
sende en klage til Biskoppen. Men som bekendt er præstestanden 
den sidste gruppe i dagens Danmark, der uden konsekvenser kan 
tale og handle ilde, ydermere får de lov til at påstå, at de er ufejlbarli-
ge og uden skyld!  
Så resultatet var givet på forhånd! Det er lige så svært at få fy-
ret/flyttet en præst i Danmark, som det er at tømme Odense Å for 
vand med en teske. Kirken ønsker at være uforanderlig, den fore-
trækker at fastholde ”problemet” og vælger i stedet at flytte eller 
fjerne ”kritikken”. Det er der set fra min stol, ikke nogen fremtid i!  
 
 Med venlig hilsen 
Alex Hold 
Forhenværende Formand.          

Med venlig hilsen  
Helle Villesen Salomonsen  
Havnens Gourmet   66144006 

Havnens Gourmet - NYT 

Har du hørt:   

     Har du set 



 

 

Til lykke til SOGNEBLADET. 
Beboerforeningen vil gerne ønske ’bladet’ til lykke med jubilæet. Vi 
ved, det var en lidt vanskelig fødsel, og nogle mente ikke, det ville 
overleve det første år. 
Nu er der gået 10 år, formatet og stilen holder stadigvæk.  
Bladet har været til stor gavn for de berørte foreninger og giver god 
orientering til alle sognets beboere. 
Vi ved bladet kun lever, fordi der er en gruppe ’skribenter’, der leve-
rer til bladet, og der gennem tiden har været en redaktionsgruppe, 
der bruger meget tid på bladet. Tak for det. 
  
 Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 

Nyt fra trafikudvalget. 
          v/ Poul Poulsen. 
 
 Vi har igen kontaktet Odense Kommune ved Carsten Løndal om-
kring en afklaring af vores bus/teletaxi problem. Der er ingen afkla-
ring, men Odense Kommune har igen lovet at komme med en mel-
ding. 
Ligeledes har vi kontaktet Odense Kommune ved Thomas Povlsen 
omkring reetablering af busterminalen, og evt. ændring af krydset 
Snedkerstræde/Staupudevej. 
Endelig har vi skrevet til Hans Andersen, Odense Kommune, om-
kring belægningen på Aasumgaards Alle. Vi mener, at vedligeholdel-
sen af vejen er en kommunal opgave, specielt efter at vejen er blevet 
en del af den nye cykelsti.  



 

 

I forbindelse med markedsdagen d. 29. september vil arkivet vise 
diverse film på Rytterskolen. 
 
Arkivernes Dag er lørdag d. 10. november, og her planlægger vi at 
lave en udstilling omkring kunstneren Herman Madsen. Udstillingen 
er åben fra kl.10 -16.   
Udstillingen vil omfatte de malerier arkivet råder over, men vi vil 
også gerne udstille malerier, der er i privat eje.  
Hvis du har et eller flere malerier af Herman Madsen og vil stille 
dem til rådighed for udstillingen, kan arkivet kontaktes i åbningsti-
den (1. torsdag i måneden, kl. 16-18), mail aasumby@gmail.com el-
ler tlf. 2174 6064.  
 
 Arkivets arbejde kan i øvrigt følges på hjemmesiden 
www.aasumby.dk 

Kontingent 2012 
 
Husk kontingent for 2012 kan stadig betales. 
Prisen er 150 kr., dog 100 kr. for pensionister. 
Benyt foreningens konto 1551 9647643 eller indbetal i arkivets åb-

ningstid. 

Orientering fra lokalhistorisk arkiv. 



 

 

Sammenkomst for hele familien 
 
Aasum Sogns Beboerforening afholder JULESTUE i samarbejde 
med Galleri Bækskov. 
 
Der vil være mulighed for at blive inspireret til at lave forskellige 
juleting, samt noget underholdning og lidt til “ganen”.  
 

SÆT KRYDS I KALENDEREN -  
og kom til en hyggelig juletradition. 

  
Nærmere program kommer på vores hjemmeside og via opslag. 

JULESTUE  
Søndag d. 2. december 2012 

 
Kl. 13.00 - 15.30 

 
Sted: Galleri Bækskov 

Væverstræde 5 

Tænding af lys på juletræet foran Rytterskolen 
 
Kl. 16 er der gudstjeneste i Åsum Kirke, og lige efter denne advents-
gudstjeneste tændes juletræet foran Rytterskolen. 
Vi håber mange vil være med også til denne del. 



 

 

Markedsdag 
Lørdag d. 29. september 2012. 

Kl. 11.00 - 15.00. 
Rytterskolen. 

  
Beboerforeningen vil igen i år opstille vores æblepresse, så der er 
mulighed for at lave most af egen avl. 
 
Stadepladser. 
Sæt fantasien i gang og tilmeld jer med en bod, som er gratis og for-
beholdt lokale beboer. 
 
Tilmelding til stadeplads:  Bente B. Knudsen  
    tlf. 22. 56. 44. 51. 
    Bentebknudsen@gmail.com 
 

Mød op til en hyggelig dag. 
 
Beboerforeningen sælger kaffe/kage, øl/vand og pølser. 
 
Hvis der viser sig behov for det, arrangeres der ekstra ’pressedage’ 
med æblepresseren. 
Erling Larsen, Ryttervejen 5 , tlf.. 23918000,  
vil planlægge indsatsen. 



 

 

Først og fremmest vil jeg ønske bladet og dets læsere et stort tillykke 
med 10 års jubilæet.  
Første gang jeg hørte om Aasum Sogneblad var i efteråret 2001, 
hvor nogle aktive beboere i Aasum havde en idé om, at det ville væ-
re rart med et sted, hvor lokale initiativer og begivenheder kunne 
formidles ud til alle i omegnen på en nem, hurtig og billig måde. 
Porten ved smedjen kunne fint bruges, men det var jo ikke alle, som 
kom der forbi. Så man ville gerne noget andet. 
I vinterens løb blev der samlet andre lokalblade ind for at hente in-
spiration og idéer til hvordan det kunne se ud. Jeg mener, at vi kig-
gede på 5-6 forskellige og fandt mange gode måder at gøre det på. I 
foråret blev jeg så spurgt, om jeg ville være den tekniske del af en 
redaktion sammen med Sinnet fra Beboerforeningen og Hjalmar 
Reitz, og vi gik i gang med at gennemgå det ene forslag efter det an-
det. Vi var enige om, at vi ville prøve at lave et meget holdbart lay-
out fra starten uden for mange forandringer fra gang til gang. Det 
førte til mange gode samtaler om, hvorfor det ene var bedre end det 
andet – overskrifter, skrifttyper, sidehoveder, margenstørrelser, vig-
netter, billeder, kalender, opdelinger, indlæggene osv. Alt blev vendt 
og drejet og udskiftet. Nogle aftener var vi enige, når vi skiltes, 
hvorefter den ene af os ringede næste formiddag og ønskede noget 
ændret alligevel, for nu havde man lige sovet på det og så var det 
alligevel ikke helt ok. Det var en langsommelig, men også meget gi-
vende proces, og det glæder mig, at jeg her 10 år senere kan se frug-
ten af vores arbejde, da bladet i det store hele ligner sig selv fra gang 
til gang. 
Der skulle jo også snakkes økonomi og det stod ret hurtigt klart, at 
den side ikke ville blive det store problem. Menighedsrådet, beboer-
foreningen, bylauget og idrætsforeningen stillede en garanti for udgi-
velsen og med hjælp fra mange gode lokale sponsorer var bladets 
eksistens sikret fra starten.  

Fra en tidligere medredaktør. 



 

 

Næste punkt var at finde et trykkeri, som kunne trykke bladet til en 
overkommelig pris. Vi fandt et i Årslev, som vi hurtigt fik nogle go-
de og faste aftaler med om levering af materiale, fremsendelse af 
prøvetryk og det færdige nummer. Så Hjalmar lærte hurtigt køretu-
ren til Årslev udenad. 
I juli og august gik vi i gang med udgivelsen af første nummer af 
Aasum Bladet – hvorfor det endnu ikke hed Aasum Sogneblad, ven-
der jeg tilbage til. Møderne blev holdt hos os i huset på Rågelunds-
gyden 1 og vores den yngste Alma blev født den 10. august og var 
fast inventar på vore redaktionsmøder. Mens jeg skrev ind og rette-
de til, sad Alma skiftevis hos Sinnet og Hjalmar og pludrede løs. Vi 
blev færdige og klar til første udgivelse i september 2002 og havde 
besluttet, at navnet på bladet skulle bestemmes af læserne, så vi ud-
skrev en konkurrence og navnet Aasum Sogneblad blev valgt fra 
blad nummer 2. De næste redaktionsmøder gik noget nemmere – og 
hurtigere, og jeg håber, at det er fortsat på den måde for de efterføl-
gende redaktionsudvalg. 
Vi flyttede fra Rågelund i starten af 2005, men modtager heldigvis 
stadig numre af bladet og hører om bladets positive modtagelse fra 
mange sider. Og at det er medvirkende til  at fastholde kontakten fra 
råd og foreninger til beboerne, men også med til at samle folk i Aa-
sum og omegn til forskellige arrangementer, koncerter og foredrag. 
I vores lokalområde har vi et lokalblad, men det er ikke helt på høj-
de med Aasum Sogneblad. Dette ikke sagt for at prale, men fordi jeg 
er glad og stolt af at have været med til at starte noget, som andre er 
glade for og bruger. Og som jeg synes er flot og gennemarbejdet i 
alle detaljer.  
Jeg håber, at det vil fortsætte sådan, så der bliver mange jubilæer at 
fejre i fremtiden.  
Endnu en gang tillykke med de første 10 år til bladet og dets 
læsere! 
Torben Bentsen, tidligere med-redaktør af bladet. 



 

 

10-års jubilæumsreception 

 

I anledning af Aasum Sogneblads 10-års jubilæum, vil bladudval-
get gerne invitere alle beboere i Åsum til en reception  
 
Ligeledes ser vi også gerne vore trofaste annoncører. 
 
Det vil foregå onsdag d. 19. september kl. 19 i Rytterskolen. 
 
Der vil der være et let traktement samt mulighed for at se bladets 
udvikling gennem årene og få en snak om bladets fremtid.. 

Første og seneste nummer af Aasum Sogneblad. 
Til første nummer var bladet endnu ikke navngivet. 



 

 

I anledning af Aasum Sogneblads 10 års jubilæum bør der lyde en 
stor tak til såvel redaktionsudvalget som til de foreninger, der står 
bag udgivelsen af bladet. De har udført et stort arbejde igennem åre-
ne med bladet, der altid er flot sat op og med flotte, årstidsbestemte 
billeder fra miljøer rundt om i Aasum Sogn. I en tid, hvor aviser og 
alt andet, der er trykt på papir, er under pres fra elektroniske medier, 
hvor mennesker strengt taget kan hente alle oplysninger på nettet, så 
er Aasum Sogneblad på godt gammeldags papir et bevis på, at intet 
kan erstatte et blad, som man lige kan snuppe på reolen og lige se f. 
eks. hvad der er af aktiviteter i de nærmeste dage, uden at man skal 
starte computeren op og søge efter oplysninger og samtidig tappe af 
den dyre el. 

Samtidig vil undertegnede gerne takke for og påskønne det store 
arbejde, der udføres af menighedsråd og beboerforening i forbindel-
se med alle de arrangementer, der afholdes i Rytterskolen året igen-
nem. Det er jo en særlig tilfredsstillelse for undertegnede, at den 
bygning, som jeg i kraft af min opvækst på stedet har et særligt for-
hold til, udnyttes til gavn for landsbysamfundet i Aasum Sogn. 

Med venlig hilsen Hans Lohmann Andersen 

I anledning af   
Aasum Sogneblads  
10 års jubilæum  



 

 

Aasum Idrætsforening 

Nye fodboldspillere på vej !!!  
Med deres 2 trænere, Dennis og Thomas. 
Der trænes hver onsdag kl. 17.00 



 

 

GYMNASTIK FOR DAMER 
 
Jytte Storm fortsætter med ledelse af gymnastik for motionsdamer i 
den store sal i Havnens Gourmet. 
Der trænes hver tirsdag kl. 17.00 til kl. 18.00,  
nye og tidligere medlemmer er velkomne. 
 
BEMÆRK TRÆNINGSSTART: På grund af Jytte Storms ferie 
ændres startdato til tirsdag d. 25. september kl. 17.00, 
og derfor vil der også være gymnastik i efterårsferien  
og d. 18. december. 
Evt. henvendelse til Henny Schack tlf. 29207623. 
 
NYT PÅ PROGRAMMET FOR VOKSNE. 
Vi vil forsøge at starte en afdeling med motion, hvor man sammen 
kan cykle, løbe, eller gå. 
INFORMATIONSMØDE i Aasum Idrætsforenings klubhus  
mandag d. 3. september kl. 19.00. 
Mød op og lad os høre hvad I mener om det nye tiltag. 
 
ANDESPIL 
Vi afholder traditionen tro 2 andespil.  
Onsdag d. 31. oktober kl. 19.00  
Søndag d. 25. november kl. 15.00 
 
Preben Schack 
 



 

 

Aasum Idrætsforening 

Aasum Idrætsforening er nu klar efter afholdt sommerferie  
 
Følgende er på programmet 
  
FODBOLD AASUM SPORTSPLADS 
Serie 2:  
Onsdag d. 22. august  kl. 18.45 Aasum - B1909 
Lørdag d. 1. september  kl. 15.00 Aasum - Munkebo 
Søndag d. 16. september kl. 10.00 Aasum - Fjordager 
Lørdag d. 6. oktober  kl. 15.00 Aasum - Utopia 
Søndag d. 21. oktober  kl. 10.00 Aasum - Årslev 
Lørdag d. 3. november  kl. 15.00 Aasum - Langeskov 
 
Serie 4:  
Søndag d. 2. september  kl. 10.00 Aasum - Herrested 
Lørdag d. 15. september  kl. 15.00 Aasum - SUB Ullerslev 
Mandag d. 1. oktober  kl. 18.15 Aasum - Marienlyst 
Lørdag d. 13. oktober  kl. 15.00 Aasum - Marslev 
 
Super Veteran:  
Tirsdag d. 21. august  kl. 19.00 Aasum - Langeskov 
Tirsdag d. 28. august  kl. 19.00 Aasum - Munkebo 
Tirsdag d. 11. september kl. 18.30 Aasum - B. 67 
Tirsdag d. 25. september kl. 18.00 Aasum - Gislev  
 
Aasums nye trænerteam for seniorer er Yakup Keskin og  
Øzgun Canpolat begge bosiddende nær Aasum, henholdsvis  
Duedalen og Åsumvej. 



 

 

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  Menighedsrådsformand: 
Tlf. 51 34 55 41   Bente Adelgod  
(ikke mandag)    Ryttervejen 5, 5240 Od. NØ 
aasumgraveren@mail.dk  tlf.: 30 68 56 20 
 
Regnskabsfører: Ingrid Olesen  Organist: Hans Brehm 
Hyldegårdsvej 23, 5240 Od. NØ Egholmen 7, 5240 Od. NØ 
Ingrid@Sedennet.dk   Tlf. 20 49 85 32 
 
     Aasum Sogns hjemmeside 
     www.aasumsogn.dk 
  
Idrætsforeningen   Beboerforeningen 
Formand    www.aasumby.dk 
Preben Schack    Formand: Lene Uglebjerg 
Ryttervejen 14, 5240 Od. NØ  Alleparken 15, 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 
Gartnervænget 17   Mogens Burmølle 
5240 Odense NØ   Staupudevej 10  
Tlf. 21 74 60 64   5240 Od. NØ 
hogp.aasum@gmail.com  Tlf. 21 36 65 89 
     Burmoelle@mail.tele.dk 



 

 

Jubilæums-
træer i 
Fichstræde. 
 
Træerne blev 
plantet for 
10 år siden. 
 

Ingers have, 
august 2012 


