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Præsten har ordet 

Fred på jorden  Således sang englene julenat over marken uden for 
Bethlehem: ”Ære være Gud i det højeste og på jorden fred til men-
nesker med Guds velbehag” Lige fra den allerførste begyndelse var 
kristendommen således en kærlighedens og fredens tro. Alle Jesu 
lignelser, de historier han fortalte, handlede om dette ene. Freden. 
Fred med sin gud og fred med sin næste, som det udtrykkes et sted. 
Og de første kristne organiserede sig derefter. Man tog sig af de fat-
tige, de gamle og de syge. Man tog sig af enkerne og de faderløse. I 
det bibelske skrift, som hedder Apostlenes Gerninger, fortælles der 
endog om det i detaljer, at man satte 7 mand ind som omsorgsledere 
i den første kristne menighed. Det var virkelig fred og kærlighed, 
som kom til jorden julenat. 
Men alligevel gik det galt. Krigene og volden fortsatte op gennem 
historien, også og især ført an af de kristne lande.  Hvornår gik det 
galt, hvornår ophørte efterklangen af englenes sang julenat. Det ske-
te, da kirken fødtes som institution som følge af kristendommens 
udbredelse i det store romerrige. Den tidlige kristendom var en 
form for græsrodsbevægelse,  men da kejser Konstantin den store 
blev kristen og gjorde kristendommen til anerkendt religion i Rom, 
og kirken som følge deraf voksede frem som institution, fik det sto-
re følger. 
Kirken blev ret hurtigt en stor, magtfuld og velhavende institution i 
romerriget, og det satte sit præg på dem, som søgte derind. Tidligere 
kunne i romerriget unge ambitiøse mænd uden rigdom og jord opnå 
en karriere i hæren eller i statsadministrationen, men nu åbnede der 
sig en tredje karrierevej, og magtmenneskene fik adgang til kirke, og 
siden er det gået galt. 
Den institution som om nogen skulle tale fredens sag har i stedet 
pustet til ilden, og de fleste større krige, som har raset op gennem 
Europas historie, har haft noget med tro at gøre. Man kan næsten 
ikke forstå det. 

Fred på jorden 



 

 

Der har ellers været et par store samlende begivenheder, som skulle 
have sat en stopper for vanviddet. I forbindelse med reformationen 
skrev Luther en bog ”Et kristenmenneskes frihed” som bl.a. fortal-
te, at ethvert menneske var en fri herre over alle ting og ingen un-
derlagt. Det var et frihedsskrift, som ville noget og blev et af inspira-
tionsskrifterne bag det store bondeoprør i 1500 tallets første halv-
del. 
Men Luther blev bange og svigtede sine idealer, tog fyrsternes parti 
og opfordrede til at hugge bønderne ned. Hvilket også skete med en 
uhyggelig effektivitet og brutalitet. Chancen for en menneskelig en-
hed var forpasset. 
Op gennem de følgende århundreder også gennem oplysningstiden i 
1700 tallet skete der ingenting. Men med arbejdernes internationale i 
slutningen af 1800 tallet opstod der nye initiativer til fællesskab og 
fred på tværs af landegrænserne. Bevægelsen var politisk og økono-
misk begrundet med en erkendelse af, at arbejdernes og de dårligst 
stilledes vilkår var mere fælles mellem de europæiske lande end det 
rent nationale gud konge og fædreland. 
Og helt uden tanke på politik så mange mennesker her en gryende 
fællesskabets bevægelse, som ville sige nej til krig og vold. Her i det-
te, det første store europæiske forsøg på fællesskab på tværs af nati-
onerne, håbede man, at de almindelige mennesker, der nu havde 
forbindelse med hinanden, fremover ville sige nej til at gå i krig 
imod hinanden. 
Og alle holdt vejret i starten i 1900 tallet, da kongehuse og kejserri-
ger raslede med sablen og genoplivede gamle intriger og konflikter. 
Nu ville de vel sige fra, alle de tusinder af mennesker, som havde 
fundet hinanden på tværs af grænserne. Men da militærmusikken 
marcherede gennem byernes gader med kolonner af soldater i flotte 
uniformer, og politikerne holdt flammende nationale taler, faldt det 
hele sammen, og millioner af almindelige mennesker, som intet hav-
de at udsætte på hinanden, drog i krig imod hinanden med kaos til 
følge. Resten af historien kender vi 



 

 

Siden sidst 

Døbte, fremstillede 
11. nov.  2012 Adrian Storm Hansen, Øksnebjergvej 47. 
18. nov. 2012 Frederik Svindt Olsen, Saxovænget 8. 
25. nov.  2012   Mark Rasmussen Bruhn, Gårdhanen 19 
25. nov.  2012   Julius Sjarles Quist Jensen,  
    Rågelundvej 177 
 
 Vielser, kirkelige velsignelser 
20. okt.  2012  Anne Henriksen og  
    Mikael Viuff Hansen, 
     H.C.Andersens Gade 66. 

 
Døde, begravede, bisatte. 
23. aug. 2012  Karen Elise Vestergaard Nyberg,  
    Bjerggårdsløkken 68. 
 8. okt. 2012   Poul Erik Brandt Hansen,  
    Staupudevej 14 E. 
15. okt.  2012   Marie Lorentsen, Saven 11. 

Og vi spørger op gennem historien, hvor blev budskabet om fred på 
jorden af ? Hvor er efterklangen af englenes sang? Hvad er det, som 
er så vigtigt, at det betyder mere end det enkelte menneskes møde 
med sin næste. Var julenat kun en parentes ? 
Nej bort med det hele. Væk med alle hensyn til politik, penge, natio-
nalitet, magt og rigdom. Og lad os genfinde den fred englene sang 
om julenat. Lad os vende tilbage til det oprindelige.  At det, som vi 
mennesker har fælles, er langt mere, end det som skiller os. Og at 
kærligheden og freden er den eneste vej. 
 

Sognepræst Nils Holger Ellekilde 



 

 

December  Seden   Åsum 
 
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   NHE 
3.s.i advent     Fælles julekoncert  
 
 
Søndag d. 23.   kl. 16.00  Ingen 
4.s.i advent      Vi synger julen ind 
   JML 
 
Mandag d. 24. Hvenekilden kl. 11.00 JML 
Juleaften  Seden   Åsum 
   kl. 14.00 JML  kl. 15.00 NHE 
   kl. 15.15 JML   
   kl.16.30 NHE   
       
Tirsdag d. 25.     kl  9.30  kl. 11.00 
Juledag  JML   JML 
     
Onsdag d. 26.  kl. 11.00  Ingen 
2. juledag  NHE 
    
Søndag d. 30.  kl. 9.30  kl. 11.00 
Julesøndag  JML   JML 
 
Kirkebil bestilles fredag inden kl. 12   tlf.: 66109447 

Gudstjenester i Seden og Aasum 



 

 

Januar  Seden   Åsum 
 

Tirsdag d. 1.  kl. 10.00  kl. 11.00 
Nytårsdag  NHE   NHE 
 

 Søndag d. 6.  kl. 11.00  kl.  9.30 
Helligtrekonger NHE   NHE 
 

Søndag d. 13.   kl.  9.30  kl. 11.00 
1.s.e.h.3 k.  kor og kirkekaffe kor og kirkekaffe 
   JML   JML 
 

Søndag d. 20. . kl. 11.00  kl.  9.30 
Sidste s.e.h.3 k NHE   NHE 
 

Søndag d. 27.   kl.  9.30  kl. 11.00 
Septuagesima  JML   JML 
 

Februar 
Søndag d. 3.   kl. 11.00  kl.  9.30   NHE 
Seksagesima  NHE   Menighedsmøde 
 

Søndag d. 10.   kl.11.00  kl. 14.00 
Fastelavn  JML   NHE 
 

Søndag d. 17.   Ingen   kl. 11.00 
1.s.i fasten     NHE 
 

Søndag d. 24.  kl. 11.00  kl. 19.00 
2.s.i fasten  NHE   NHE 
 

Marts 
Søndag d. 3.   kl. 19.00  kl. 11.00 
3.s.i fasten  JML   JML 
 

 JML   Jørgen Mose Laursen        NHE  Nils Holger Ellekilde 

Gudstjenester i Seden og Aasum 



 

 

Redaktionen ønsker alle:  

Glædelig jul og godt nytår 

Menighedsmøde   2013 
 

Det årlige møde, hvor menighedsrådet vil orientere  
om arbejdet i årets løb. 

 
Søndag d. 3. februar kl. 10.30 i Rytterskolen,  

lige efter gudstjenesten kl. 9.30. 
 

Alle indbydes til en snak om året der er gået og  
om planlagte aktiviteter.  

Der serveres kaffe og rundstykker.  
Kom og vær med til en hyggelig formiddag. 

 Åsum Menighedsråd    



 

 

Menighedsrådsvalget er overstået, og det det nye menighedsråd 
tager over d. 1. søndag i advent, altså d. 2. december. 
 
Rådet har konstitueret sig således: 
 
Formand:   Hanne Lind-Thomsen 
Næstformand   Harry Christiansen  
Kirkeværge    Harald Jensen 
Kasserer  Lene Skytte 
Regnskabet føres fortsat af Ingrid Olesen, Hyldegårdsvej 
Sekretær  Lene Skytte 
Personalekontakt Per Lykke 
 
Der er nedsat disse udvalg: 
Præstegårdsudvalg:  Harry Christiansen, Harald Jensen  
Kirkegårdsudvalg: Harry Christiansen, Lene Jensen og  
   Hanne Lind-Thomsen  
Valgudvalg:  Harry Christiansen, Lene Skytte og Per Lykke 
    
Aktivitetsudvalg Hanne Lind-Thomsen, Harald Jensen og 
   Lene Jensen 
 
Aktivitetsudvalget vil gerne samarbejde med andre så der fortsat kan 
laves gode arrangementer i Åsum ligesom det hidtil er lykkedes.  
Vi er meget glade for samarbejdet med beboerforeningen og andre 
og håber, at mange fortsat vil komme og glæde sig ved de forskellige 
arrangementer.  

Nyt menighedsråd 



 

 

Kirkegården 
Da kirkegården har fået anlagt en del nye gravplad-
ser, har det været nødvendigt at plante noget, så kir-
kegården stadig kan se smuk ud. 
Menighedsrådet har bevilget træer og buske til be-
plantning af disse grave, og det er blevet udført, således at kirkegår-
den nu fremtræder mere spændende. 
 
Der er også anlagt nye urnegravsteder. Hidtil har der kun været ur-
negravsteder på den nordlige del af kirkegården. Efter der blev ledi-
ge pladser på den sydlige del, har vi nu anlagt 8 nye urnegravsteder. 
Så der nu er mulighed for urnenedsættelser både på den nordlige og 
sydlige del af kirkegården. 
 
Præstegården 
Præstegårdsudvalget har holdt møder med forsvarskommandoen 
angående Seden Skydebane, som nu kun bliver brugt af hjemmevær-
net. 
 Forsvarskommandoen har ønsket at lave skydebanen mindre, og 
det bevirker, at der er jordvolde, som skal flyttes. Der skal også laves 
mere støjdæmpning til Seden Strandby.  
Ved siden af skydebanen er der et lavtliggende område, som ikke 
kan dyrkes. Her har der været tale om en skovrejsning eller et natur-
område. Der er ikke truffet endelig afgørelse om disse forhold. Vi 
afventer nye møder med Forsvarskommandoen. 

Fra menighedsrådet 



 

 

Orgelet 
I forbindelse med stemning af orgelet her i eftersommeren konstate-
rede orgelstemmeren, at der var et alvorligt angreb af skimmel-
svamp. 
Vi har så efterfølgende haft eksperter til at se på det og vurdere, 
hvad der skulle gøres. Der er behov for en gennemgribende rens-
ning og behandling. Hele orgelet skal skilles ad og renses. 
Herudover skal der installeres varmelamper, der skal forhindre et 
nyt angreb. 
Det er en meget bekostelig sag, og vi vil søge Provstiudvalget om 
ekstra midler. Vi regner med, at kirken skal lukkes for kirkelige 
handlinger i ca. 2 uger. Arbejdet bliver formentlig gennemført ind i 
vinteren. 
Årsagen til angrebet er formentlig to meget våde somre med rigtig 
mange dage med en høj luftfugtighed. 



 

 

Tirsdagscaféer i Aasum 

Yorba Linda kirke 

Indtryk fra Den danske Kirke i Los Angeles, USA 
Af  Marianne Hougaard Larsen. 
 
Marianne Hougaard Larsen boede og arbejdede i 2 år i Californien 
(2002-2004), hvor hun sammen med sin mand var ansat ved Den 
danske Kirke i Sydcalifornien. De to år bød på mange spændende 
udfordringer og sjove oplevelser både i kirken og i det amerikanske 
samfund. Marianne arbejdede som leder af Den danske Sprogskole 
og som bryllupskoordinator ved Den danske Kirke. Det amerikan-
ske samfund var præget af krigen i Irak og de spændinger og udfor-
dringer, det førte med sig. 
Marianne vil fortælle om arbejdet blandt danskere og efterkommere 
af danskere i Sydcalifornien med vægt på sit arbejde som bryllups-
koordinator. Den danske Kirke ligger i den sydøstlige del af Los An-
geles tæt på Disneyland, Stillehavet og ørkenen. 
Marianne Hougaard Larsen er leder ved Folkekirkens Tværkulturelle 
Samarbejde i Odense og præst for engelsktalende ved Gråbrødre 
Klosterkirke. Hun har tidligere været sogne- og sygehuspræst, semi-
narielærer på Den frie Lærerskole i Ollerup og Landssekretær i Kir-
kens Korshær. 

Tirsdag d. 8. januar kl. 14.30. 



 

 

Tirsdag d. 5. februar kl. 14.30. 
 

Om glæden ved bøger          ved Bodil Helbo 

 

 En international kendt forfatter fra nærområdet har for længst ud-
trykt sin begejstring for rejselivet. Jeg vil med glæde dele min begej-
string for en række forfattere og deres værker og arrangere en rejse i 
bøgernes mangfoldige, underholdende, oplysende og inspirerende 
multivers. 

Således beskriver Bodil 
Helbo sit foredrag ved 
tirsdagscaféen.  Måske 
bliver der chance for at 
se, røre og måske end-
og købe en bog. 

Efter læretiden i den 
Hempelske Boghandel 
har en fornøjelig del af 
min tilværelse forløbet 
med " at fortælle for at 
sælle". De levende ord 
og de relationer, de ska-
ber mellem mennesker, 
anser jeg for værdifulde 
og langtidsholdbare - 
også i en tid med utalli-
ge medier. 



 

 

Tirsdagscafe  5. marts 
kl. 14.30 
Peru med  
Bodil og Hans Rytter. 

En fugletur ned ad den 
navnkundige Manu Road, enhver 
ornitologs drømmerejse.  

Et pust fra naturen i den store 
verden.  
Bodil og Hans Rytter har være i 
Peru. De vil fortælle og vise bille-
der med udgangspunkt i natur, 
fugle og kultur. 

Vi kommer op over 5.000 meter 
over havet i Andesbjergene og  

ned i Amazonas. Billeder af mange smukke og fremmedartede fugle. 
På 3 uger registrerede vi 620 fuglearter!  

Turen bringer os også omkring 
Incaernes Machu Picchu og 
Titicacasøen, der er verdens højest 
beliggende sø. 



 

 

Tirsdagscafe 2. april 
2. april  H.C. Andersens fødselsdag 
Folmer Rubæk, skuespiller, fortolker udvalgte H.C. Andersen-
eventyr, hvor der vil gode muntre indlæg krydret med danske sange. 

Julekoncert  
søndag d. 16. december kl. 14 

Gospelmusik   -   julens glade sange. 
Det lille kor med den store stemme. 
Emmaus er et lille gospelkor med omkring 20 øvede sangere.  
Koret blev i 2003 startet ud fra en passion  
om "ikke at kunne få gospel nok!" 
 
Velkommen til julekoncert i Åsum Kirke 



 

 

Sogneaftener i Aasum 

Sogneaften onsdag d. 23. januar 2013 
 

Persisk kultur  -  Vollsmose Bibliotek  kl. 19 - 21. 
 
De mange forskellige kulturer i den store verden omkring os er gan-
ske nær.  
I Vollsmose er der gode muligheder for at få et førstehåndsbillede af 
flere. 
Den persiske Kulturforening vil sammen med Vollsmose Bibliotek 
arrangere en kulturaften, hvor der fortælles om persisk kultur og gi-
ves smagsprøver på persisk mad. Derfor har vi denne aften udflugt 
til Vollsmose Bibliotek. 
Den lejlighed vil biblioteket også gerne benytte til at vise omkring 
på biblioteket og give mulighed for udlån. 
 
Eventuelt kan kørsel fra Åsum aftales på telefon 66 10 26 73 

Den  persiske kulturforening 



 

 

Filippinerne bag 
postkortet 
 
Vi skal på rejse til Filippiner-
ne og høre hvad der gemmer 
sig bag postkortet fra øerne 
med de smukke Bounty-
strande. Rejsen har fokus på 
de fattige børns vilkår og op-
vækstforhold, kulturforskelle 
og den kæmpeafstand, der er 
imellem postkortets hvide 
strande og det virkelige liv. 
Trine Skovsende Christensen, 
der er fra Åsum, arbejdede 
som pædagogstuderende  

Sogneaften onsdag d. 27. februar kl. 19.30 

Sogneaften  onsdag den 20. marts 2013 kl. 19.30 
 
Susanne Whitingham kommer og fortæller lidt om sit liv med flet 
og butikken "DET BLÅ STEMPEL" i Vollsmose. Butikken fun-
gerer som både udstilling, butik, værksted og undervisningssted, og 
der er åbent onsdag, torsdag og fredag kl. 12 - 17. Hun har forskel-
lige flettede ting og nogle af sine plastikstrimler med, så alle kan 
prøve at lave en lille kurv. 

½ år med de fattigste børn og har sin rygsæk fyldt med tankevæk-
kende, barske, men også sjove oplevelser fra et samfund, der er me-
get fjernt fra dansk kultur og standard.  



 

 

I et stille hjørne på Aasum Kirkegården står en bænk med sol på.  
Bedet foran er frisket op med lavendler og markeret med kantsten. 

Arrangement i Seden 

Musikaften i Seden Kirke. 
Torsdag den 7 februar kl 19.00. 
 
Nybyggersange med 
Kristin Lomholt, sang; Andreas Tophøj, violin, og Sigurd 
Hockings, guitar. 
En fortælling i ord og musik om indvandringen i USA. 
 
 Nybygger-sange er en medrivende fortælling i ord og musik. Set 
igennem sange, anekdoter og historiske kilder fortæller vi historien 
om indvandringen i USA. Det er historien om tusinder af europæere 
som søgte lykken i USA, om det de rejste væk fra og det de kom til.  
Fri entre. Alle er velkomne.  



 

 

Ryttervejen 19 
5240 Odense NØ 
Tlf.: 6614 4006  



 

 

Aktivitetskalender for Aasum Sogn 

December 
 
d.  2. søndag  13 - 15.30 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 
d. 24. mandag 15.00 Gudstjeneste 
d. 25. tirsdag  11.00 Gudstjeneste 
d. 30. søndag  11.00 Gudstjeneste 
 

Januar 
 
d.  1. tirsdag  11.00 Gudstjeneste 
d.  3. torsdag 16-18 Lokalhistorisk arkiv åbent  
d.  6. søndag    9.30 Gudstjeneste  
d.  8. tirsdag  14.30 Tirsdagscafé (Marianne Hougaard Larsen) 
d.  9. onsdag  18.00 Fællesspisning, Havnens Gourment 
d. 13. søndag    11.00 Gudstjeneste (kor og kirkekaffe) 
d. 20. søndag   9.30 Gudstjeneste 
d. 23. onsdag  19-21 Sogneaften, Persisk Kultur, Vollsmose 
    Bibliotek 
d. 27. søndag  11.00 Gudstjeneste 
d. 31. torsdag 18.00 Bylaugsmøde 



 

 

Aktivitetskalender for Aasum Sogn 

Februar 
 
d.  3. søndag   9.30 Gudstjeneste  
   10.30 Menighedsmøde 
d.  5. tirsdag  14.30 Tirsdagscafé (Bodil Helbo) 
d.  7. torsdag 16-18 Lokalhistorisk Arkiv åbent 
d. 10. søndag  14.00 Gudstjeneste 
   14.30 Tøndeslagning 
d. 13. onsdag  18.00 Fællesspisning, Havnens Gourment 
d. 17. søndag  11.00 Gudstjeneste 
d. 24. søndag  19.00 Gudstjeneste 
d. 27. onsdag  19.30 Sogneaften  
     (Trine Skovsende Christensen) 
 

Marts 
 
d.  3. søndag  11.00 Gudstjeneste 
d. 5. tirsdag  14.30 Tirsdagscafé (Bodil og Hans Rytter) 
d.  7 torsdag 16-18 Lokalhistorisk Arkiv åbent 
d. 20. onsdag  19.30 Sogneaften (Susanne Whitingham ) 

Alle arrangementer er omtalt andetsteds i bladet 
 

 Ta’ ud    og   hæng op 
 

Om idrætsforeningen se side 36  
Se i øvrigt på hjemmesiderne 

www.aasumsogn.dk  og  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 



 

 

 



 

 

Aasum Sogneblad 

Af de første 10 års aktive omkring Aasum Sogneblad 
var ovenstående til stede ved jubilæumsreceptionen 
og fik en rose. 
Festligheden blev afholdt i Rytterskolen og havde be-
søg af  både læsere, skribenter og annoncører.  
Den nuværende redaktion siger tak for det store 
fremmøde og for pæne ord, gaver og hilsener. 
Vi siger også tak for den støtte, der ydes ganske frivil-
ligt fra forskellig side med ideer, annonce-redigering, 
tekster og billeder til bladet, samt uddeling til alle hus-
stande i sognet ved hver udgivelsen af bladet. 

Støt alle de aktiviteter, der er i Åsum. Det er med til at gøre vor by 
til et levende sted, hvor vi kommer hinanden ved. 
Der er foreninger, firmaer og private, som hver for sig og alligevel 
åbent for alle gør en indsats i den retning. Åsum er et smukt sted 
netop på grund af den fælles interesse i at bevare og forny. Vær med 
til at bakke det op, deltag i foreningslivet og møder, tag din nabo 
med, så er der flere at dele glæden med. 



 

 

 Mogens Burmølle og jeg har holdt møde med Thomas Povlsen, 
Odense Kommune omkring trafikforholdene i Aasum. 
 
 Thomas Povlsen var positiv overfor skiltning, der forbyder gen-
nemkørende trafik i Væverstræde, desuden kunne han oplyse, at vo-
res „kære rundkørsel” formentlig bliver fjernet i 2013. 
 
 Med hensyn til Snedkerstræde og den tidligere busholdeplads var 
der ikke så meget at hente. 
Han ville sende sagen til afdelingen for vejregulering, men mente for 
øvrigt  ikke trafikken på Snedkerstræde var af en sådan art, at der 
skulle laves fartdæmpende foranstaltninger. 
 
 Med hensyn til vedligeholdelsen af Aasumgaards Alle blev vi hen-
vist til ” Kontoret for Myndighed og Vejdrift”, og svaret herfra er: 
”Den nye sti er anlagt og vedligeholdt som offentlig sti fra den tværgående sti ved 
Svendsagervej 35 og til indtil den private fællesvej Utzons Allé.  
Fra Utzons Allé, sydlige side, er stien igen anlagt og vedligeholdt som offentlig 
indtil den private fællesvej Åsumgårds Allé og indtil kommunevejen Åsum By-
gade. Stien er således ikke kategoriseret som "offentlig sti" hen over de to private 
fællesveje.  
Jeg kan oplyse, at der ikke er specifikke krav til hvilken belægningstype / ud-
styr, der skal være på vejene og stierne. Det beror på en vurdering i hvert enkelt 
tilfælde, og er således en afvejning af flere forhold som trafikkens art og størrelse, 
den rekreative værdi o.l. 

NYT  FRA TRAFIKUDVALGET. 
 v/ Poul Poulsen 

 



 

 

 
Vi vurderer i dette tilfælde, at vedligeholdelsesniveauet for den private fællesvej 
Åsumgårds Allé er tilfredsstillende, og vil således ikke pålægge grundejerne ved 
vejen at vedligeholde i en bedre stand. 
For at tilgodese at cyklisterne kan færdes på stien og de tilgrænsende private 
fællesveje hele året har vi dog valgt at foretage snerydning og glatførebekæmpelse 
også på de private fællesveje. Cykel-forbindelsen mellem Åsum og Seden skulle 
herved være sikret året igennem. 
 
 Vi mener selvfølgelig, at Aasumgaards Alle er en del af cykelstien, 
og bør vedligeholdes af Odense Kommune, så vi prøver igen. 
 
  

Busdriften 
 Vores henvendelse til Odense Kommune omkring busdriften har 
udløst følgende svar fra Carsten Løndahl. 
”Som jeg vist har sagt til dig tidligere har vi og FynBus regnet på en betjening 
med teletaxa'er til Åsum på nogle udvalgte tidspunkter. Disse tanker indgår i 
planerne for fremtiden, men en teletaxabetjening koster yderligere økonomiske 
ressourcer - og dem har vi ingen mulighed for at tilvejebringe i indeværende år. 
 I stedet må jeg henvise til den bestående betjening, som trods alt åbner mulig-
hed for at nogle i Åsum kan bruge busserne. 
 Jeg håber at det rækker indtil videre, og jeg lover at Åsum indgår i de løbende 
planer for fremtiden!” 



 

 

 
med familiegudstjeneste og tøndeslagning 

 
Søndag d. 10.02. 2013. kl. 14.00 

i vores kirke. 
 

Det er en tradition, at børnene kommer udklædt. 
 

Tøndeslagning kl. 14.30 
i haven ved Rytterskolen. 

 
Alle er velkomne og det er gratis at deltage. 

Men det er kun børn under konfirmationsalderen, som kan slå 
katten af tønden. 

 
Når kattekongen/dronningen er kåret - samles vi i skolestuen til 

fastelavnsboller og saft/kaffe. 
 
 

 
Aasum Sogns Beboerforening 
Aasum Sogns Menighedsråd 

FASTELAVN 



 

 

  Havnens Gourmet  
 
vil prøve at arrangere fællesspisning for områdets beboere. 
 
Indtil videre er der aftalt 2 aftener, nemlig : 
 
onsdag d. 9. januar og onsdag d. 13.februar,  
  begge aftener kl. 18.00. 
 
Menuen vil være almindelig dansk mad efter kokkens valg  
og prisen er: 
  

98 kr. pr person, 
halv pris for børn under 12 år, 
sodavand 20,- 
øl 25,- 
husets vin pr. flaske 150,- 
huset vin pr. glas 35,- 

  
Tilmelding til arrangementet skal ske på mail  
til aasumby@gmail.com eller tlf. 2174 6064  
senest   1 uge før spisningen. 
 
  Betalingen foregår direkte til Havnens Gourmet. 

og  

Vi vil gerne høre, om det er et godt initiativ ? 



 

 

Orientering fra lokalhistorisk arkiv. 
Arkivernes dag, lørdag d. 10. november blev en travl 

dag for arkivet. 

Vi havde udstillet 37 malerier/tegninger samt diverse 

artikler og bøger af Herman Madsen. 

Velkomstpakken. 
De 4 foreninger bag sognebladet har jo besluttet at give en vel-
komstpakke til familier der flytter til sognet. Pakken består af bogen 
”Mit Åsum”, 1 flaske Åsum vin, 1 velkomstfolder og det sidste 
nummer af sognebladet. 
Desværre kan vi ikke få oplyst, når nogen flytter til sognet, så vi er 
afhængige af at I giver en melding på sognebladet@aasumsogn.dk 
 
Nyhedsbreve. 
Beboerforeningen har en mailliste, hvorfra der udsendes nyhedsbre-

ve. Typisk sender vi et nyhedsbrev 1 uge før hvert arrangement.  

Der er for øjeblikket 44 husstande på listen, men der plads til flere, 
så send din mail-adresse til aasumby@gmail.com  hvis du vil være 
med. 

Tak til alle de, der havde stillet materiale til rådighed, og tak til de ca. 
150, der besøgte udstillingen på Rytterskolen den lørdag.   



 

 

Da min far i 1936 tiltrådte embedet som førstelærer ved Åsum sko-
le, var der til embedet en ekstra stillingsbetegnelse: Kirkebylærer. 
Dette indebar, at min far, foruden lærergerningen, tillige skulle fun-
gere som kirkesanger ( senere organist) ved Åsum Kirke. Dette 
medførte et tæt parløb med sognepræsten for Seden-Åsum i Seden 
Præstegård. Dette foregik efter en ret nøjagtig arbejdsgang. På et  

Kirken og Rytterskolen 

to sider af  samme sag 

Af Hans Lohmann Andersen 

bestemt tidspunkt lørdag efter-
middag kom en opringning fra 
Seden Præstegård med numrene 
på salmerne til søndagens guds-
tjeneste. Mine tre søskende og jeg 
hjalp på skift far med at sætte sal-
menumre op enten lørdag efter-
middag eller søndag formiddag. 
Ved gudstjenester med altergang 
skulle altervin og oblater, der 
dengang blev opbevaret i Rytter-
skolen, bringes med op i kirken. 
Ved juletid sørgede kirkeværgen 
og graveren for opsætning af jule-
træer, som min far og vi børn 
forsynede med levende lys juleaf-
ten og juledag. 

Præsterne havde dengang en præstekjole hængende i Rytterskole, 
som de så skiftede til inden gudstjenesten. Den hang i et lille rum 
under trappen op til førstesalen. Naturligt kaldte vi altid rummet: 
Præsterummet.  

Åsum Kirkes gamle  
nummertavler 



 

 

Dengang var der hver anden søndag eftermiddagsgudstjenester  
kl. 14. Det blev så en fast tradition, at præsten efter gudstjenesten 
drak kaffe ( i krigsårene under 2. verdenskrig L. Christensens Malt-
kaffe) inden han tog tilbage til Seden. Som børn blev mine søskende 
og jeg vænnet til at følges med vore forældre i kirke på skift. Der var 
måske nok her tale om lidt mild tvang, eftersom børn af natur helst 
vil lege, men jeg oplevede det nu aldrig som noget stort problem. 
Her 20 år før verden eksploderede i ungdomsoprør, tror jeg nok, at 
min generation mente, at når vore forældre var 20 år ældre end os, 
så havde de vel også mere erfaring så det sikreste var nok at følge de 
afstukne rammer. 
I 1936, da vi kom til Åsum, var præsten Poul Prip. der var præst fra 
1932 til 1944. Jeg erindrer ham som en venlig mand med et utrolig 
fast håndtryk ved goddag og farvel. Så gjorde han sit arbejde utroligt 
grundigt, hvilket gav sig udslag i prædikener af en betragtelig læng-
de, således at en gudstjeneste ofte kom til at vare halvanden time. I 
hvert fald for en knægt på 10-12 år føltes det længe, men vistnok 
også for voksne. Engang havde Prip en indbydelse med til børnene i 
Rytterskolen om den næstfølgende søndag at komme til en dyst 
med de 4 børn i Seden Præstegård i kroketspil, som vi dyrkede me-
get. Vore forældre skulle naturligvis med, og jeg husker, at vi børn 
fra Rytterskolen led et gedigent nederlag, men vi trøstede os med, at 
præstens børn var på hjemmebane og kendte til hver lille ujævnhed 
på præstegårdens store græsplæne. Pastor Prip døde Langfredag i 
1944 efter kort tids sygdom. 



 

 

 Da jeg jo under nogen tumult og uden nogen sidste arbejdsdag 
eller sidste gudstjeneste pludselig ikke længere er ansat som præst i 
Åsum, vil jeg gerne benytte lejligheden til her at sige tak for fire 
gode år i Åsum. 
 
 Jeg har i al min tid været rigtig glad for at være i Åsum by. Der har 
været mange sjove historier med folk, der har kendt min familie fra 
Marslev/Birkende og sågar folk, der har set mig som lille og så 
igen som voksen og præst i sognet. Det har givet anledning til 
mange sjove samtaler. 
 
 Min oplevelse af Åsum har været, at det er et godt sammentømret 
sogn, der støtter op om hinanden. På den måde har det for mig og 
de mennesker, jeg har mødt i byen og gennem menighedsrådet, 
været muligt at lave nogle nye og spændende tiltag i kirkens regi. 
Blandt andet da vi skød vores visionsmidler af første gang med 
Åsum Bys Malerkonkurrence. Det var dejligt at se, hvordan både 
børn og voksne deltog med skønne billeder af deres Åsum. Kulmi-
nationen med fernisering og udstilling i kirken, var også en dejlig 
dag. 
 
 Jeg har lært folk i Åsum at kende som varme, hjertelige menne-
sker med en oprigtig interesse i livet og hinanden. Især har jeg nydt 
at se så mange mennesker, hver gang der har været tirsdagscafé – 
udover vi blev klogere på forskellige emner blev vi ofte også kloge-
re på hinanden under kaffen. Det har været nogle hyggelige arran-
gementer. 
 

Kære Alle i Åsum 

Af  Marie-Louize Helbo 



 

 

Denne sommers musikfestival, synes jeg, var en succes, der netop 
beviste sammenholdet – til trods for regn og fodboldkamp, var vi 
mange mennesker samlet – ikke kun til musikken i kirken, men også 
til helstegt pattegris, musik i haven og dans på det våde græs. Jeg er 
sikker på, at der er plads til flere af den slags kreative arrangementer 
i fremtiden. Jeg ser i hvert fald et stort potentiale i Åsum og er utro-
lig ked af, at det ikke bliver mig, der skal være med til at videreføre 
de gode idéer. 
 
Jeg synes naturligvis det er beklageligt, at jeg har været nødsaget til 
at forlade Åsum i utide, men andre omstændigheder omkring min 
stilling gjorde, at dette valg var det eneste mulige. I mellemtiden er 
jeg nu ansat i Stenløse-Fangel og Pårup – men jeg håber stadig på 
den ene eller anden måde i fremtiden, at møde nogle af jer igen. 
Så kære Åsumboere: tak for jeres varme velkomst, da jeg kom til 
Åsum Kirke i september 2008 og for de fire gode år, vi har kendt 
hinanden. I er allerede savnet! 
 
 Maria-Louize Helbo     

Olga Jensens assisi-broderi med fåremotiv er nu ophængt i  
Rytterskolen.  
Teksten er:  
Herren er min hyrde mig skal intet fattes. Han lader mig hvile på 
grønne vang. 
Den som kommer til mig skal ikke hungre, og den som tror på mig 
skal aldrig tørste. 



 

 

Kanobroen blev indviet som årets første sogneaften-
arrangement med efterfølgende prøvesejlads af de indkøbte kanoer. 

Kano-aftenen sluttede med 
spisning i Rytterskolen. 

Kanoerne har væ-
ret flittigt anvendt, 
men er nu ’gået i 
hi’ for vinteren. 

Se flere billeder fra dette og 
andre arrangementer på 
www.aasumby.dk 

Fotos: Ken Lyndrup 



 

 

Indkaldelse til generalforsamling. 
 

Aasum Bylaug afholder ordinær generalforsamling 

torsdag den 31. januar 2013, kl. 18.00   
  hos Havnens Gourmet 

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne. 

Efter generalforsamlingen er der: 

Spisning og selskabeligt samvær. 

Der serveres på sædvanlig vis gule ærter og  

pandekager med is. 

Pris pr. kuvert kr. 208,00. 
 

Af hensyn til spisningen bedes forudbestilling  

foretaget senest torsdag den 24. januar 2013 

til oldermanden Mogens Burmølle tlf. 21366589,  

e-mail: Burmoelle@mail.tele.dk 

eller til næstformanden Hans Jørgen Nielsen tlf. 66102036,  

e-mail: Dalholm@mail.dk 
 

Beløbet for spisningen bedes samtidig med tilmeldingen indsat på 
Bylaugets konto nr. 3594034341 i Danske Bank reg.nr. 1551  

og med din adresse som tekst . 

Bestyrelsen 

Aasum Bylaug 



 

 

Aasum Idrætsforening 

  Så er der gået endnu et år. 

Fodbold sæsonen er nu afsluttet for seniorholdene. 
 
Vores førstehold måtte ved sommerferien desværre forlade 
serie 1.  
Når vi ser tilbage på de 1½ år vi fik i serie 1, må vi sige, at det 
blev en stor oplevelse for vores lille klub i Aasum. 
Vi spiller nu i serie 2 og har fået tilgang af mange nye spillere, 
som vi håber vil falde godt til i klubben. Vi har desværre også 
måttet sige farvel til en del spillere, på grund af deres manglende 
indbetaling af kontingent. Derfor har vi været nødsaget til at 
trække vores hold fra serie 4. Vi håber at nye spillere vil melde 
sig, så vi igen kan have 2 seniorhold i turneringen.  
 
Vores 2 dygtige trænere Øzgyn Canpolat og Yakup Keskin 
har klaret efterårsturneringen flot på trods af flere afbud, og vi 
fortsætter samarbejdet i foråret 2013. 
 
Vores superveteraner har haft en god sæson og alle er klar 
igen i det nye år. Veteranerne har ikke fået nok af sommerens 
turnering, så de deltager i udendørs Albani Cup hen over vinte-
ren. 
Vi arbejder også på at få et yngre old-boys hold op at stå i 
2013. 



 

 

Fodboldtræning for drenge og piger  
 
Vi har haft den glæde igen at kunne starte fodboldtræning for dren-
ge og piger fra 5. års alderen. 10 – 15 børn har deltaget i dette pro-
jekt, som har kunnet lade sig gøre, fordi Dennis Berg og Thomas 
Madsen har påtaget sig at passe træningen hver onsdag. I det nye år 
håber vi, at vi kan komme ud at spille med andre hold, enten i tur-
nering eller ved stævner, og vi håber at flere børn har lyst til at være 
med. 
Evt. spørgsmål vedrørende fodbold kan rettes  
til Preben tlf. 20117338 
 
En stor tak til de trofast tilskuere som har bakket foreningen 
op til vores kampe på Aasums dejlige Stadion, og ikke mindst en 
stor tak til pølseholdet Heidi, Kenny og Finn, som trolig har grillet 
pølser til de fleste kampe. 
 
På Aasum Stadion er der opsat mange flotte bande-reklamer, og 
der skal lyde en stor tak til disse sponsorer, som trofast støtter 
foreningen. Vores bolde- og tøj-sponsorer yder også en stor hjælp 
til foreningen. 



 

 

Aasum Idrætsforening 

 
Gymnastik holdet har stadig en stor trofast skare, som møder 
op hver tirsdag ved Havnens Gourmet til gode øvelser under Jyt-
te Storms ledelse. 
 
Lancier-holdet har stadig hyggelige søndage i klubhuset med 
dans og spisning, og flere kan være med. 
 
Lodtrækning blandt de passive medlemmer om en flaske snaps 
faldt i år på nr. 107 Finn Jensen. Der er stadig plads til flere passi-
ve medlemmer, hvor det årlige kontingent er kr. 350. 
 
Foreningens første Andespil fik en flot tilslutning, og alt var 
optaget i klublokalet. En stor tak til alle der var mødt op, og en 
særlig tak til dem, der gav gevinsterne til denne aften. 
 Til slut vil jeg gerne på foreningens vegne takke alle, som har 
bakket op om Aasum Idrætsforening i 2012 og ønsker på gensyn 
i 2013. 
 
 Alle ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. 
 
 Aasum Idrætsforening 
 
 Formand Preben Schack 



 

 

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   Hanne Lind-Thomsen 
(ikke mandag)    Walthervænget 6, Åsum 
aasumgraveren@mail.dk  66 10 26 73 
     Hanne@Lind-Thomsen.dk 
 
Regnskabsfører: Ingrid Olesen  Organist: Hans Brehm 
Hyldegårdsvej 23, 5240 Od. NØ Egholmen 7, 5240 Od. NØ 
Ingrid@Sedennet.dk   Tlf. 20 49 85 32 
 
Beboerforeningens hjemmeside Aasum Sogns hjemmeside 
www.aasumby.dk   www.aasumsogn.dk 
  
Idrætsforeningen   Beboerforeningen 
Formand    Formand 
Preben Schack    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     Bylauget 
Lokalhistoriske Arkiv   Oldermand 
Poul Poulsen    Mogens Burmølle 
Gartnervænget 17   Staupudevej 10  
5240  Odense NØ   5240 Od. NØ 
Tlf. 21 74 60 64   Tlf. 21 36 65 89 
hogp.aasum@gmail.com  Burmoelle@mail.tele.dk 



 

 

Efterårsbillede foto: Lene Bjørn 

10 års Aasum Sogneblad. En palet af farver og figurer med lige så 
broget indhold, som disse forsider viser 


