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Præsten har ordet 

Ønskes: en troende præst 
 
Dette indgik i et stillingsopslag fra et menighedsråd, der skulle have 
en ny præst til sognet ovre i Vestjylland. 
Det vakte stor opsigt og førte til megen debat i aviserne landet over 
- også her på Fyn. 
Det var en besynderlig sammenstilling. En troende præst. Hvis et 
parti søgte en folketingskandidat, ville de så skrive, at han skulle væ-
re politisk engageret. Det ville de ikke skrive, for det er da en selv-
følge, at man er politisk engageret, hvis man lader sig opstille til Fol-
ketinget. 
Og nøjagtig det samme med præstegerningen. Der er da ingen teo-
loger, som søger en præstestilling, hvis de ikke er troende. Hvorfor 
skulle de ellers? Folkekirken er bestemt ingen guldgrube, og arbejds-
tiderne er besværlige på skæve tider, om aftenen og i weekenden, 
hvor familien har fri. 
Har man ikke hjertet med, bliver det hurtigt goldt og ørkesløst. 
Men hvad var det da, dette menighedsråd ønskede?  
Det var nok en præst med en bestemt kirkelig observans, og det er 
noget helt andet. Og her spiller præstens bibelsyn ind, som noget 
afgørende 
Der findes mange syn på biblen, lige fra at det er Guds eget ufejlbar-
lige ord åbenbaret for os mennesker, og til at det er en interessant 
samling religiøse skrifter fra oldtiden. Og hvor står præsterne hen-
ne? De står ikke samme sted, for de er som alle andre meget forskel-
lige, også i det grundlæggende, nemlig deres syn på biblen.  



 

 

Tre bibelsyn 
 
I hovedtræk kan bibelsynet opdeles i tre. Man kan have et funda-
mentalistisk bibelsyn, et konservativt bibelsyn og et liberalt bibelsyn. 
Ud fra et fundamentalistisk bibelsyn er skriften ufejlbarlig. Hvert 
ord, hver sætning, hvert komma og hvert punktum står som det 
skal. Bibelen er Guds eget ufejlbarlige ord åbenbaret ved Helligån-
den, og hvis vi syntes, noget er forkert, så er det os som har fejlen. 
Og verden er blevet skabt af Gud på seks dage. 
Ud fra et konservativt bibelsyn ses bibelen stadig som et åbenbaret 
skrift, men vi har en vis frihed til at tolke skrifterne ind i vores egen 
tid. Men selve bibelens grundholdning skal der ikke rokkes ved. 
Verden er ikke nødvendigvis blevet til på de seks dage, men Gud er 
stadig skaberen. 
Det er ikke ret mange præster, som deler disse to bibelsyn. De mar-
kerer sig ved modstand mod kvindelige præster, vil ikke vie fraskilte, 
og er parate til at træde ud af Folkekirken på grund af den nylige lov 
om personer af samme køns ret til at blive viet i kirken på lige fod 
med andre. 
Det tredje bibelsyn er det liberale. Det deles af de allerfleste præster. 
Lige siden oplysningstidens spirende frie forskning har man været 
klar over de bibelske skrifters kulturelle afhængighed af omverde-
nen. De forskellige bibelske fortællinger er ikke lodret sænket ned 
fra himlen, men de er medtaget i bibelen, fordi man syntes, at de 
bærer et budskab. 
Og det er dette budskab, som den moderne præst skal prøve at fin-
de og fortolke ind i en nutidig sammenhæng. Hvordan verden er 
blevet til, det ved ingen. The Big Bang er ikke blevet modsagt end-
nu, men menneskets opgave er at finde vej i den brogede verden, 
som vi lever i, og at realisere den kærlighed, som er selve fundamen-
tet for alt menneskeligt samvær. 
Og hvad vil det da sige at være en troende præst. Det er ikke at have 
en bestemt kirkelig og teologisk observans. Men det at leve med sin 
menighed i det daglige liv. At dele folks glæde og taknemmelighed i  



 

 

Siden sidst 

Døbte, fremstillede 
13. januar 2013 Victor Kjerside Reinhold Pio Killerup,  
   Gårdhanen 7 
 
13. januar 2013 Emily Granhøj Galschíøt Meyer,  
   Kildegårdsvej 151 
 
3. februar 2013 Louise Navne Ølund,  
   Eyvinds allé 23 1 

de lyse stunder ved dåb og ved bryllupper i kirken og at dele deres 
sorg i de mørke tider, når vi er fortvivlede over et for tidligt døds-
fald og er knuget af alvorlig sorg. 
Og altid at gøre dette i et forsøg på at få det ind i den store sam-
menhæng, som er Guds, og altid at forkynde troen, håbet og kærlig-
heden uanset alt andet. 
 Sognepræst 
 Nils Holger Ellekilde 

Skærtorsdag d. 28. marts 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 gerne selv drikkevarer. Menighedsrådet er vært ved et glas 
vin og en kop kaffe. 
En hyggelig tradition som vi gerne deler med flere fra sognet. 

Fællesspisning Skærtorsdag 



 

 

Gudstjenester i Seden og Aasum 

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

Søndag d.10.   kl. 11.00  kl. 9.30 
Midfaste   NHE  NHE 
 

Søndag d.17.    kl.  9.30 kl. 11.00 
Mariæ bebudelses dag JML  JML  
  
Søndag d.24.    kl. 11.00 kl.  9.30 
Palmesøndag   JML  JML  
  
Torsdag d.28.   Ingen  kl. 17.00 
Skærtorsdag     JML    Fællesspisning 
  
Fredag d.29.    kl. 11.00  Ingen 
Langfredag   JML   
  
Søndag d.31.    kl.  9.30  kl.  11.00 
Påskedag   NHE  NHE 
  
April    Seden  Åsum 
 

Mandag d.1.    kl. 11.00 Ingen 
2. påskedag   NHE 
  
Søndag d.7.   kl.  9.30  kl. 11.00 
1.s.e.påske 
   
Søndag d.14.    Ingen  kl. 14.00 
2.s.e.påske     Forårskoncert 
  
Søndag d.21.    kl.11.00 kl.  9.30 
3.s.e.påske  Kor og kirkekaffe Kor og kirkekaffe 



 

 

Gudstjenester i Seden og Aasum 

JML   Jørgen Mose Laursen        NHE  Nils Holger Ellekilde 

April    Seden  Åsum 
 
Fredag d.26.    Ingen  kl. 10.00 
Bededag     Konfirmation 
      NHE 
 
Søndag d.28.    kl. 10.00 Ingen 
4.s.e.påske  Konfirmation 
    NHE 
 
Maj 
 
Søndag d.5.    kl. 19.00 kl. 10.30 
5.s.e.påske  Kor og kirkekaffe Kor og kirkekaffe 
  
Torsdag d.9.    kl. 10.30 Ingen 
Kr. himmelfarts dag  
  
Søndag d.12.    kl.  9.00 kl. 10.30 
6.s.e.påske  
  
Søndag d.19.    kl. 10.30 kl.  9.00 
Pinsedag 
  
Mandag d.20.    kl. 10.30 Ingen 
2. pinsedag      

Kirkebil bestilles fredag inden kl. 12  tlf.: 66 10 94 47 



 

 

Samtaler på Spidsen 
Tema:  
Overforbrug og nøjsomhed 

Forbrug, næstekærlighed og håb for fremtiden. Tre vinkler på tema-
et. Samtalesalon. Korte tankevækkende oplæg. Gåtur på ukendte 
stier. 
Har du lyst til at snakke med andre om de ting i livet, som optager 
dig? Har du lyst til at høre en andens mening om de samme ting? Så 
kom til ”Samtaler på Spidsen” den 21. april kl. 11.30 til 14.30 i Da-
lum. Samtalepartner inkluderet i programmet. 
Vi mødes i Dalum Kirke kl. 11.30 til introduktion og det første op-
læg, snakker og går ad en guidet rute med tre oplæg undervejs og 
slutter med frokost i Dalum Kloster. Frokost med vin á 60 kr. Til-
melding senest 14. april til Mette Gabelgaard på tlf. 2329 6349 eller 
på mail mga@km.dk. Man kan også bare møde op med sin egen 
madpakke – det kræver ikke tilmelding. Vandreturen er på ca. 5 km. 
Med venlig hilsen arrangørerne Mette Gabelgaard, Susanne Holst 
og Esbern Skovgaard. 
 
 
Kontakt evt. funktionspræsterne Mette Gabelgaard, mga@km.dk, 
eller Susanne Holst, shho@km.dk,  

Folkekirkens Skoletjeneste Oden-
se 
Folkekirkens Hus 
Frue Kirkestræde 14, 2. sal 
5000 Odense C 
Mobil 2963 4315 
Website www.skole-kirke-
odense.dk  



 

 

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

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

Peru er sammen med Colombia 
det land i verden med den største 
artsrigdom af fugle. Så vi var 
meget spændte, om det ville lykkes 
os at se en del af den rigdom, og vi 
blev bestemt ikke skuffede. 
Gruppen fik set hele 617 
fuglearter.  
Vi så også en del dyr - især aber. 
En sen eftermiddag havde vi den 
store oplevelse at se en tapir . 
Peru er også beriget med mange 
flotte landskaber. Der var gode 
overnatningsforhold og maden 
havde vi heller ikke noget at klage 
over. Så alt i alt en fantastisk tur. 

Vi kommer op over 5.000 m 
over havet i Andesbjergene  
og ned i Amazonas.  

Vi glemmer ikke 
den sydamerikan-
ske kultur. 

Tirsdagscaféer i Aasum 



 

 

Tirsdagscaféer i Aasum 

Folmer Rubæk hører til her på Fyn. Han stammer fra Ringe, er 
student fra Sct. Knuds Gymnasium, hvorefter turen gik til Seminari-
et.Han har en lang og alsidig karriere bag sig, som hans beskrivelse  
viser: 
”Jeg blev optaget på teaterskole i Aalborg 1964. Siden har jeg spillet 
på de fleste af Landets Scener, både i det moderne repertoire og i 
det klassiske. 
Mest har jeg spillet de store modne Musicalroller:  
Doolittle i My fair Lady med Betty Glosted, Milliardæren Warbucks 
i "Annie", Kroværten Thenardier i "Les Miserable" på Odense Tea-
ter og Østre Gasværk i København. Fast på Odense Teater fra 86 til 
92. Tv i Strisser på Samsø (Taxa Eivind), Krønniken og Taxa. Har 
være med i en lang række Film. Hvert år er jeg nu på 14. år på Belle-
vueteatret nu som Tobias i Tårnet efter 10 år som Politimester Ba-
stian”. 

Tirsdagscafe d. 2. april kl. 14.30 

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

Programmet 2. april er i H.C.A’s tegn, men jeg 
synger også sange af Jeppe Aakjær og slutter med 
en fortælling af Morten Korch. 



 

 

Tirsdagscafé d. 7. maj kl. 13.30 

Jan og Dina Nyholmgaard har siden 2009 produceret dansk kvali-
tetsvin på deres 4,5 hektar store vingård. 
Besøget varer ca. 3 timer, hvor vi ved en vingårdsvandring får infor-
mation om markens vinstokke og årets gang i vinmarken. Derefter 
hører vi om vinens tilblivelse, og så skal vi selvfølgelig smage på vi-
nen, der serveres med lidt tapas til.  
Vi mødes på vingården kl. 13.30.  
 
Pris  100 kr. 
Tilmelding senest 25. april 
til  
Harald Jensen, Slagenvej 1, telf 66102869  mobil 24243169 
Der kan eventuelt aftales kørsel fra Rytterskolen. 

Vingården ved Marslev 
 

Café-udflugt  
til Jan og Dina Nyholmgaards vingård  
Mejerivejen 23     

Tirsdagscaféer i Aasum 



 

 

Forårskoncert 
Søndag d. 14. april kl. 14 

FynboKoret fejrer sit 50 års jubilæum med en flot forårskoncert i 
Åsum Kirke.  

FynboKoret 50 års jubilæum 
 
I januar 1963 mødtes en personkreds omkring deres fælles interesse, 
korsang, i Det Nye Forsamlingshus i Aasum.  
Det blev starten på Aasum Sangkor, som egentlig blot var en fort-
sættelse af Aasum Sangforening, der blev stiftet allerede i 1871. Aa-
sum Sangforening havde tilholdssted i Det Gamle Forsamlingshus i 
Aasum, og det var bestyrelsen for sangkoret, der udgjorde ledelsen 
for Det Gamle Forsamlingshus. Sangforeningen købte Det Gamle 
Forsamlingshus i 1885 og tog senere initiativ til opførelsen af Det 
Nye Forsamlingshus.   
I tiden op til 1970 oplevede Aasum Sangkor en vigende interesse, og 
på trods af fusioner med andre kor, så man sig nødsaget til at ned-
lægge koret, hvilket skete den 1. februar 1970. 



 

 

Ove Hansen, den meget dygtige pianist fra Bolvings Orkester, blev 
også pianist for Bolvingkoret. 
Bolvingkorets repertoire var alsidigt og spændte over salmer, danske 
og udenlandske sange og sange fra operetter og musicals. 
Bolvingkoret blev snart et kendt og efterspurgt kor, som optrådte 
ved forskellige kirkelige og kulturelle arrangementer, ligesom kon-
certer i samarbejde med andre kor blev en del af korets aktiviteter. 
Bolvingkoret havde også udenlandske aktiviteter på programmet, og 
ofte blev disse rejser gennemført i samarbejde med forskellige folke-
dansergrupper. 
Bolvingkoret var under Bolvingfamiliens ledelse helt frem til 2001. I 
perioden fra 1963 til 1993 var Poul Bolving leder af koret og i perio-
den frem til 2001 var det Ester Bolving. 
I 2001 blev Bodil Rytter leder af koret, der samtidig skiftede navn til 
FynboKoret. De seneste 12 år har koret været under kontinuerlig 
udvikling med en bredere repertoireprofil, som har medført en øget 
kreds af korsangere. 
Lene Egebro har, siden Ove Hansen døde i 1996, været pianist for 
koret. FynboKoret tæller i dag 50 medlemmer fordelt på 4 stemmer 
(ved særlige arrangementer dog 8 stemmer), og har et højt aktivitets-
niveau med mange koncerter i løbet af året. 
Vi har fundet det rigtigt, at afholde denne jubilæumskoncert i Aa-
sum, hvor det hele begyndte. 
Tak til Aasum Kirke, menighedsrådet, præster og organister for et 
godt og konstruktivt samarbejde gennem 50 år. 
Velkommen til jubilæumskoncert. 
Venlig hilsen    FynboKoret v/Helge Pasfall, Formand    

Heldigvis var der blandt de tilbageblevne kormedlemmer personer, 
der var knyttet til Bolvingfamilien. 
Med Poul Bolving som korleder blev Aasum Sangkor til Bolvingko-
ret, og korets aktiviteter flyttede til Odense. 
Poul Bolving var en meget respekteret orkesterleder, der med sit 
orkester spillede til fester, folkedans og folkelige arrangementer 
rundt omkring på Fyn. 



 

 

Sogneaften i ”Jernalderen”  

Mandag, den 13. maj 2013 

kl. 18.30-20.00.  
Adresse:   Store Klaus 40   Odense N 

 

I den smukke Stavids ådal, i Næsby, ligger Jernalderlandsbyen, der 
er et historisk værksted, hvor fortiden kan opleves med alle sanser . 
Annette Bøge Huulvej fra Aasum er  ansat som formidler og vil 
Mandag d. 13. maj kl. 18.30-20.00. forestå en rundvisning i Jernal-
derlandsbyen, hvor hun fortæller om landsbyen og livet i jernalde-
ren. Vi ser blandt andet på landsbyens rekonstruerede huse, gård-
miljøer og offerlund samt et nyt hus, der er under opbygning. Vi  
slutter omkring bålet i høvdingens hus med en kop kaffe.   
Meget af den viden Annette bruger i sin formidling stammer fra lo-
kale fund. Landsbyen ligger få kilometer fra Viemosen, en af de 
største offermoser fra jernalderen, så den kommer selvfølgelig ofte 
på banen, men også fundene fra Seden Syd og Lundsgaard har stor 
betydning for landsbyen.  
Der er mulighed for fælleskørsel fra Rytterskolen kl. 18.00. Arrange-
mentet slutter ca. kl. 20.30 og vi er tilbage i Aasum ca. kl. 21.00. 
Max. Antal deltagere: 25 
Tilmelding til Bente B. Knudsen senest 6. maj. Tlf: 22564451 eller 

bentebknudsen@gmail.com 

Sogneaftener i Aasum 



 

 

Sogneaftener i Aasum 

Onsdag, den 20. marts 2013 kl. 19.30 

Butikken, 
værkstedet er 
åben onsdag, 
torsdag og 
fredag  
kl. 12 - 17.  

Susanne Whittingham kommer og fortæller om sit liv med flet.  
Butikken "DET BLÅ STEMPEL" i Vollsmose fungerer som både 
udstilling, butik, værksted og undervisningssted.  

Susanne Wittingham tager nogle af sine flettede ting med til Åsum 
og også nogle af sine plastikstrimler, så alle kan prøve at lave en 
lille kurv. 

Butikken 
bugner af 
flettede 
skønheder.  
 
 



 

 

Aasum Bylaug 

Generalforsamling januar 2013 
 
Aasum Bylaug afholdt generalforsamling d. 31.1.2013 hos Havnens 
Gourmet. 
 
Der var 39 tilmeldte, heriblandt  
Jess Wulff-Hansen, der har købt Ryttervejen 7, Bjarne Langhof Bol-
ler, der har købt Lasse vognmands ejd. i Rågelund samt Klaus Nør-
gaard, der har købt bjælkehuset i Hjulmandsstræde bag Hans Jørgen 
Nielsens ejendom. 
 
Mindedeord: 
 
Jørgen Ebbe Sørensen, Rågelundsvej 178, døde i 2012. Han blev 60 
år. Jørgen arbejdede som chauffør hos Lasse vognmand. Hans vogn 
med navnet ”Onkel” var den flotteste i byen. Jørgen deltog ikke i 
bylauget. 
 
Knud Aage Larsen, Væverstræde 1, døde 94 år gammel. Knud Aage 
var aktiv til det sidste. Han spillede til mange lejligheder i kirken og 
på Rytterskolen. En sæson spillede han også til lancier i forsamlings-
huset arrangeret af idrætsforeningen. Han levede og åndede for mu-
sikken, og som hans bagbo har jeg ofte kunne høre ham spille hjem-
me i Væverstræde 1. Han var også en stor dyreven, og han plejede 
sin røde kat William med stor omsorg. Knud Aage deltog også i By-
laugsmøderne, selv efter han var blevet 90 år. Vi kommer til at sav-
ne ham i bybilledet. 
 
 Valg af dirigent   Søren Carlsen blev valgt. 



 

 

 
 Udvalgets beretning ved oldermanden. 
 
Vedligeholdelse af arealerne. 
Samarbejdet med Stadsgartneren er gået uden problemer, og arealer-
ne er efter vor mening passet tilfredsstillende. 
Hans Jørgen Nielsen og Mogens Burmølle har d. 20.10.2012 gen-
nemgået vore arealer. Nedenstående uddrag af korrespondancen 
med Steen Himmer vedrørende vore arealer : 
Jeg  inviterede dig til vores årlige gennemgang af arealerne. Du med-
delte, at det havde du ikke tid til, men at jeg var velkommen til at 
kontakte dig. Vi oplyste sidste år: 
 
Aasumgårds Allé: Et stort asketræ er gået ud. Det er vores indtryk, 
at træet er ramt af en sygdom i asketræer. Det minder om elmesy-
gen.  
Andre steder står der ligeledes angrebene asketræer. Du svarede 
Asketræet som muligvis er ramt af  asketoptørhed vurderer jeg ikke umid-
delbart som risikabelt at have stående. Træets knopper virker friske. Træ-
ets almene sundhedstilstand vil jeg vurdere igen efter løvspring.  
De øvrige unge aske, vil jeg også vurdere nærmere efter løvspring.  
Anlægget ved busholdepladsen. 
Busskuret blev fjernet den 12.-13. marts. Den vilde bevoksning, 
hvor skuret stod, anmoder vi om at få fjernet og beplantet, så det 
passer med det øvrige anlæg. Både for anlæg ved busholdeplads og 
anlæg overfor kirken bør underskoven gennemgås og uønskede 
vækster såsom hyld fældes.  
I en prioritering af  jeres fremsendte ønsker, vægter Park og Natur opgaver 
som vi anser som presserende og nødvendige højest. Ønsket om fjernelse af  
buske og underskov, anser vi ikke for nødvendige og ønskerne vil derfor 
indgå i den løbende prioritering af  indkomne driftsopgaver. Underskov af  
hyld mm. anser vi endog for ønsket i en skovplantning. Jeg håber dog, at 
Park og Natur indenfor næste budgetår kan løse mange af  opgaverne.  
 
Den 22/4 væltede et gl. udgået træ udover Aasum Bygade lige over-
for Alex på Waltergården. Træet væltede umiddelbart efter en grup-
pe havde været ude og samle skrald i Aasum. Alex var på pletten og 
sørgede for, at træet blev flyttet ind til siden. Niels Peder sørgede 
for at fjerne træet helt fra anlægget. 
Tak for indsatsen.  



 

 

Ny velkomst til nye beboere i Aasum. 
 
I samarbejde med Aasum Menighedsråd, beboerforening, idrætsfor-
ening og bylaug har vi lavet en velkomstfolder. Folderen bliver over-
rakt nye beboere sammen med en flaske Aasumvin sam et eksem-
plar af bogen ”Mit Aasum”. Jeg vil gerne anmode jer om, at give mig 
eller Poul Poulsen besked, når I erfarer, at der er kommet en ny be-
boer til Aasum.  
 
Aasum sogneblad. 
 
Tak for et godt blad. Husk at bruge det, for netop på den måde ved-
bliver det at være interessant. 10 års jubilæumsreception blev afholdt 
onsdag d. 19.9 i Rytterskolen.  
 
Aasum sogns hjemmeside. 
 
Jeg har lagt oplysninger om Bylauget ud på hjemmesiden. Kik ind på 
hjemmesiden og brug den. Først da bliver den interessant. 
 
Byen rundt: 
 
Poul Poulsen og jeg har holdt møde med Thomas Povlsen, Odense 
Kommune omkring trafikforholdene i Aasum. 
Thomas Povlsen var positiv overfor skiltning, der forbyder gennem-
kørende trafik i Væverstræde, desuden kunne han oplyse, at vores 
„kære rundkørsel” formentlig bliver fjernet i 2013. Og mente for 
øvrigt ikke, at trafikken på Snedkerstræde var af en sådan art, at der 
skulle laves fartdæmpende foranstaltninger. 
Med hensyn til vedligeholdelsen af Aasumgaards Alle blev vi henvist 
til ”Kontoret for Myndighed og Vejdrift”. Svaret herfra beskriver,  
at den nye sti er en offentlig sti indtil den private fællesvej Åsumgårds Al-
lé, og vi vil 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 glatfø-
rebekæmpelse også på de private fællesveje.  
Vi mener selvfølgelig, at Aasumgaards Alle er en del af cykelstien, og 
bør vedligeholdes af Odense Kommune, så vi prøver igen. 
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Ryttervejen 19 
5240 Odense NØ 
Tlf.: 6614 4006  



 

 

Aktivitetskalender for Aasum Sogn 

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 
    Bog-Bytteren åbner 
d. 10. søndag   9.30 Gudstjeneste 
d. 13. onsdag  19.30 Beboerforeningen, generalforsamling 
d. 17. søndag  11.00 Gudstjeneste 
d. 20. onsdag  19.00 Idrætsforeningen, generalforsamling 
   19.30 Sogneaften (Susanne Whittingham) 
d. 24. søndag   9.30 Gudstjeneste 
d. 28. torsdag  17.00 Gudstjeneste  
    Fællesspisning 
d. 31. søndag  11.00 Gudstjeneste   Påskedag 
 

April 
 
d.  2. tirsdag  14.30 Tirsdagscafé (Folmar Rubæk) 
d.  4. torsdag 16-18 Lokalhistorisk Arkiv åbent (også Bog- 
   Bytteren) 

d.  7.  søndag  11.00 Gudstjeneste 
d. 14. søndag  14.00 Forårskoncert 
d. 21. søndag   9.30 Gudstjeneste  (Kor og Kirkekaffe) 
   14.00 Skralddag 
d. 26. fredag  10.00 Gudstjeneste  Konfirmation 



 

 

Aktivitetskalender for Aasum Sogn 

Maj 
 
d.  2. torsdag 16-18 Lokalhistorisk Arkiv åbent  
d.  5. søndag  10.30 Gudstjeneste    Kor og kirkekaffe 
d.  7. tirsdag  13.30 tirsdagscafe    Udflugt til Vingård 
d. 12. søndag  10.30 Gudstjeneste 
d. 13. mandag 18.30  Sogneaften Jernalderlandsbyen 
d. 19. søndag   9.00 Gudstjeneste   Pinsedag 
d. 29. onsdag  16.30 Kano-fest 

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 



 

 

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 TRYKOP-
GAVE NÅR DET PASSER DIG 

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

Åbent ● to.14-18 ● fr.12-18 ● lør.10-13 

www.tatol.dk 

Stationsvej 147 Årslev 



 

 

 



 

 

 

AFFALDSINDSAMLING 
 
 

SØNDAG, D. 21. APRIL 2013 KL. 14.00. 

Beboerforening har besluttet at gentage succesen fra efteråret med 
at lave en ny kanoaften.  

Vi starter den nye sæson og giver samtidig kanoerne navne.  
Sæt fantasien i gang  - og send navneforslag til  

aasumby@gmail.com 
 

Vi mødes ved Rytterskolen, hvorfra vi følges til broen. 
 

Efter navngivningen og mulighed for en tur på åen, går vi til  
Rytterskolen, hvor der serveres spaghetti og kødsovs. 

 

Tilmelding til; Bente B. Knudsen 
Tlf. 22564451 eller bentebknudsen@gmail.com 

Beboerforeningen har igen i år meldt sig til Danmarks Naturfred-
ningsforenings årlige indsamling af affald i naturen. 

 
Mød op på Rytterskolen kl. 14.00. 

- og få frisk luft ad libitum og vær med til at gøre Aasum renere. 
 

Efter indsamlingen er der kaffe- kage øl/vand. 

Familiedag - Forårsdag og Navngivningsfest 
 

ONSDAG, D. 29.05.13. KL. 16.30. 



 

 

Tirsdag, d. 30. april, Kl. 17.00 

 
Så er det tid for at mødes og gøre banen klar til sommeren. 

 
Efter endt arbejde serveres pølser og kartoffelsalat  
- og måske snupper vi årets første spil petanque. 

FORÅRSRENGØRING 
 

PETANQUEBANEN 

Fastelavn ved Rytterskolen 10. februar 2013 

Kattekongen og 
kattedronningen 
efter de afgørende 
slag. 
 
Konge blev  
Natasja og Martin 
blev dronning. 
 
Stort tilykke med 
titlerne:-) 



 

 

Nyt tilbud til alle i Åsum:  
 

 Bog-bytteren 
 
 Den 1. marts 2013 åbner Bog-bytteren i Rytterskolen. Bog-
bytteren er en stor samling bøger, som stilles til fri disposition 
for beboerne i Åsum. Finder du en bog på hylderne, som du bare 
må eje, tager du den med hjem – ganske gratis. Du kan beholde 
den eller sætte den tilbage, når du har læst den - du bestemmer.  
 
 Bøgerne spænder lige fra krimier over moderne skønlitteratur til 
klassiske værker. Også udvalget af faglitteratur er bredt og rum-
mer titler med både blomster, religion, historie, biologi, erindrin-
ger og meget andet. Ønsker du at læse bøger på engelsk og fransk 
er der også mulighed for det. Og Anders And… jo, han har også 
sneget sig indenfor. 



 

 

 
Bøgerne, der er brugte, er doneret af Åsum-borgere, der har ryddet 
ud i de hjemlige bogsamlinger. Har du bøger i overskud, modtages 
de med tak, så Bog-bytteren til stadighed kan tilbyde et stort og 
bredt udvalg af litteratur for alle aldre. Bøger kan afleveres i Bog-
bytterens åbningstid. 
 
Det er let at navigere rundt i Bog-bytteren, da bøgerne er stillet op 
som på biblioteket. Til at holde orden i bogsamlingen og sætte nye 
bøger på plads har Hjørdis Poulsen og Hanne Skovsende påtaget sig 
opgaven som frivillige ”bogstøtter”. 
 
Bog-bytteren er indrettet i køkkenet på 1. sal i Rytterskolen, hvor 
Lokalhistorisk Arkiv har afgivet plads til en række reoler, der nu 
bugner af spændende læsning. 
 
Bog-bytteren har åbent hver onsdag fra kl. 10.00 – 12.00 samt den 
første torsdag i hver måned fra kl. 16.00 – 18.00. 
 

 Åbningen af Bog-bytteren markeres 
 
Torsdag, den 7. marts 2013, kl. 16.00 – 18.00, hvor der serveres 
kaffe og småkager, mens du kan studere de mange bogtitler. Du er 
naturligvis velkommen til at medbringe bøger, som du evt. har i 
overskud. 
Vi håber alle får glæde af det nye initiativ og du finder netop den 
bog, som du længe har søgt. 
 
Venlig hilsen 

Bog-bytteren - en del af  Lokalhistorisk Arkiv 



 

 

Generalforsamling 
Aasum Sogns Beboerforening 

 
Onsdag, d. 13. marts 2013 kl. 19.30 

 i Idrætsforeningens klubhus 
  
 Dagsorden i flg. vedtægterne: 
  

 1) Valg af dirigent 
 2) Bestyrelsens beretning aflægges 
 3) Revideret regnskab for 2012 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. 05.03.13.  

 6) Valg af bestyrelse. 
 3 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 . 

Udlån af beboerforeningens kanoer, telte, borde og stole kan følges 
på hjemmesiden      www.aasumby.dk 



 

 

I anledningen af Kødkvægets Dag holder vi åben stald  
Lørdag, den 4. maj 2013 fra kl. 10.00 - 16.00.  
Vi har køer af racen Simmental. I øjeblikket har vi i alt 18 dyr i 
forskellige størrelser og vægtklasser. Ved denne lejlighed er der 
mulighed for at komme tæt på og opleve køerne og kalvene før 
de bliver til saftige bøffer. 
 
Alle er velkomne til et gårdbesøg hos os. 
Hanne og Viggo Føns 

Åben stald  
Lørdag, d. 4. maj  
kl. 10 - 16 
hos Hanne og Viggo 

Staupudevej 20 



 

 

Lokalarkivet i Aasum har modtaget en helt usædvanlig donation: 
en omfattende udredning af byens bygnings- og personalhistorie, 
der begynder ved de ældst tilgængelige kilder, som i nogle tilfæl-
de går tilbage til 1600-tallet. 
 

Over 1000 tæt håndskrevne sider,  der omhandler de fleste af by-
ens matrikelnumre er igennem mange år udarbejdet af lokalhisto-
rikeren, civilingeniør Hans Kristian Nielsen (1893- 1977), som 
stammer fra gården Dalholm i Aasum. 
 

Denne historiske samling har hidtil været opbevaret på Dalholm, 
men i efteråret 2012 blev samlingen overdraget til Lokalarkivet i 
Aasum af Gurli og Hans Jørgen Nielsen. 

Værdifuld donation til Lokalarkivet 

Fredet område ved 
trigonometrisk målepunkt i Rågelund 



 

 

Hans Kristian Nielsen var en kendt person i Aasum by i midten af 
1900-årene gennem sit job i brandforsikringen med at checke el- 
installationer. Hans interesse - eller rettere passion - var at udfor-
ske det gamle Aasums huse og deres beboere. Hans viden (også 
paratviden) herom var enorm - han brugte oceaner af tid på 
Landsarkivet, Rigsarkivet og andre arkiver. Han interesserede sig 
ikke alene for ”de henfarne slægter”, men gav sig på sine inspek-
tioner tid til at tale med folk om alt mellem himmel og jord - han 
var ivrig, livlig og interesseret i sine medmenneskers gøren og 
laden.  
 
Hans Kristian Nielsens arbejde med lokalhistorien har tilsynela-
dende udelukkende været for hans egen fornøjelse. Såvidt vides 
har han ikke skrevet avisartikler eller udgivet publikationer. Vi 
står tilbage med spørgsmålet om, hvilke tanker han har gjort sig 
om det imponerende materiale, han har efterladt sig.. 
 

Uddrag af materialet har i enkelte tilfælde været udlånt til andre 
interesserede. For eksempel dukkede materialet om Rytterskolens 
historie op i maskinskrevet kopi i dødsboet efter Katrine Nielsen, 
Brejngård. 
 

For den interesserede, der ikke foragter tung kost, er det en fornø-
jelse at læse Hans Kristian Nielsens entusiastiske og velskrevne 
beretninger om det gamle Aasum. Hans kritiske og nøgterne stil-
art med forsigtige konklusioner giver hans arbejde stor troværdig-
hed.  
 
 Jørgen Lohmann Rasmussen 



 

 

 Busdriften 
Vores henvendelse til Odense Kommune omkring busdriften har ud-
løst følgende svar fra Carsten Løndahl. 
Vi og FynBus har regnet på teletaxa'er til Åsum på nogle udvalgte tids-
punkter, 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 mulighed for 
at nogle i Åsum kan bruge busserne, og jeg lover, at Åsum indgår i de lø-
bende planer for fremtiden!" 
 
 Fællesarrangement hos Havnens Gourmet.  
 
Aasum Beboerforening og Havnens Gourmet vil prøve at arrangere 
fællesspisning for områdets beboere. Der har allerede været afholdt et 
arrangement d. 9/1-2013 og det næste er fastsat til den 13/2-13. Et 
godt initiativ. 
 
Ændringer i bybilledet 
 
Alex har fældet de store træer ud mod Aasum Bygade. Waltergården 
er nu blevet meget synlig fra vejen. 
Aasum Bygade 1 er ved at blive sat i stand. Huset er kommet frem i 
lyset efter, der er blevet fældet foran det, endvidere er der kommet 
nye vinduer og døre i. Niels Peter siger, at der også skal nye tag på.  
Ulrik på Ryttervejen 9 er gået i gang med at få udskiftet taget. Han 
havde dog ikke taget højde for, at der skulle køres ræs gennem byen. 
En aften påkørte en gruppe unge hans stillads og noget af bindings-
værket blev næsten revet ud. 
Tommestokfabrikkens istandsættelse er gået i stå. Lad os håbe, at de 
grønne net foran vinduerne snart er historie. 
Utzons Allé. Der er blevet opført 5 nye huse, og der er 2 under opfø-
relse, så vi er oppe på 18, når disse er færdige. 
Harald Jensen oplyser, at kirken skal kalkes i 2013. 
Der er, som det fremgår endog stor aktivitet i byen, hvilket vi alle kan 
glæde os over. 

Aasum Bylaug 
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Debat: 
 
Poul Poulsen meddelte, at trafikudvalget nu har kontakt med 3 be-
boerforeninger på Aasumvej, og at der vil blive udfærdiget en fælles 
henvendelse til Fynbus vedrørende busforbindelse til Aasum. 
Hans Ejner Christensen bad om, at vi kontakter Odense Kommune 
vedrørende snerydning af Rågelundsgyden. Den er tidligere blevet 
ryddet, men de seneste år er der ingen rydning foretaget. 
Harry Christensen bad om, at vi kontakter Odense Kommune ved-
rørende snerydning af cykelstien fra Staupudevej til Ryttervejen. 
Uvist af hvilken grund stopper rydningen ud for Rytterskolen. 
Beretningen blev enstemmigt godkendt. 
Regnskabet, der udviser et underskud på 2.928,30 kr. og en for-
mue på 114.747,50 kr., blev enstemmigt vedtaget. 
 . 
Valg: 
 
Bestyrelse: 
Hans Jørgen Nielsen ønskede at udtræde af bestyrelsen.  
Jan Knudsen og Søren Carlsen blev genvalgt.  
Martin Nielsen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. 
Revisorer: 
Harald Jensen blev genvalgt.  
Som erstatning for Martin Nielsen, der blev valgt til bestyrelsen, 
blev Claus Nørgaard valgt. 
 
Aftenen afsluttedes som vanligt med gule ærter og hyggeligt samvær. 



 

 

Barndomsminder  
fra Rytterskolen 
 
Hans Lohmann Andersen skriver videre  
med erindringer om præsterne i Åsum. 

Efter pastor Prips død Langfredag i 1944 gik sommeren med prøve-
prædikener af forskellige ansøgere til embedet i Seden-Åsum, her-
iblandt også en pastor Lindum, der også underviste i religion på 
Odense Katedralskole, hvor undertegnede var startet i mellemsko-
len i 1943. Den foretrukne ansøger blev imidlertid sognepræsten i 
Vissenbjerg siden 1935, Ole Borch Madsen, hvis far i øvrigt havde 
været provst i Fåborg. 

Borch Madsens styrke var 
evnen til at formulere sig 
klart i prædikener, der var 
væsentligt kortere, end man 
var vant til i Åsum, hvilket 
bekom alle vel. Han fortsatte 
traditionen fra Prip med at få 
kaffe i Rytterskolen efter 
gudstjenesterne om eftermid-
dagen.  

igen kom ned fra opklodsningen, ankom han i sin lille Ford Y, der 
var een af 1930ernes populære småbiler med den svimlende motor-
styrke på 21 hk. Dengang havde mange familier, deriblandt mine 
forældre, endnu ikke bil, så en biltur var lidt af en oplevelse. Nu vi-
ste det sig, at min hyppige kirkegang gav visse frynsegoder. En som-
merdag blev mine forældre og jeg inviteret med til Borch Madsens 
sommerhus nær Fåborg, hvor det lå ud til stranden. Nu var Borch  

Trapperummet, hvor præsten havde en 
kjole hængende 

Da bilerne efter krigens afslutning  



 

 

Madsen høj og slank med et meget flegmatisk og roligt bevægelses-
mønster, der ikke gav indtryk af nogen form for sportsudøvelse, 
men her overraskede han i nogen grad. Efter at have iført sig et par 
minibadebukser trak han en kajak frem fra et skur og stod til søs i 
det sydfynske øhav. Ved en anden lejlighed blev jeg, sammen med 
min far og min storebror Helge, inviteret med på biltur til Knudsho-
ved ved Nyborg for at se på isskruninger. Det var isvinter, og da vi 
kørte ud ad Staupudevej var denne pludselig spærret af snedriver, 
der endnu ikke var ryddet. Borch Madsen kørte så bilen ind på Sol-
bakkens frosne pløjemark og fortsatte ud til Nyborgvej , men jeg 
skal love for at bilens stive bladfjedre gav os en ordentlig rystetur. I 
øvrigt var hele turen til Knudshoveds ret dramatisk. Vejene dengang 
blev ikke saltet, så kørselen foregik på et islag af fastkørt sne. 
Da jeg, som tidligere nævnt, var startet i mellemskolen i 1943, kom 
jeg af praktiske grunde til at gå til præst ved pastor Poul Øllgård i 
Odense. Han var i øvrigt bror til biskop Hans Øllgård, der i 1948 
indskrev sig i Historien ved, trods voldsomme protester fra mange 
biskopper og præster, at ordinere de første 3 kvindelige præster i 
Danmark . Som Øllgård tørt bemærkede: Der skal jo nogen til det 
værste. Her skal dog siges, at Borch Madsen var for kvindelige præ-
ster. Selvom jeg således gik til præst i Odense, fik mine forældre alli-
gevel fikset det med Borch Madsen, så jeg sammen med mine jævn-
aldrende kammerater fra Åsum blev konfirmeret af ham i Åsum 
Kirke kort før Danmarks befrielse i 1945. 
Ole Borch Madsen døde pludselig i sit embede i Seden Præstegård i 
1973 kun ganske få dage efter, at han havde konfirmeret sin årgang 
nr. 29 af konfirmander i Seden-Åsum 
 
Hans Lohmann Andersen 
Åsumvej 235 
5240 Odense NØ 



 

 

Aasum Idrætsforening 

 
Fodbold senior afdelingen: 
 
Den nye fodboldsæson er gået i gang trods vintervejret.  
Der trænes hver tirsdag og torsdag fra klubhuset med start kl.18.30. 
Vi løbetræner (husk løbesko) og spiller på sportspladsen alt efter 
forholdene. 
 
Klubben har lejet Hjallese kunststofbane til træning og trænings-
kampe. Træning den 3. marts fra kl.18.00 – 20.00. Træningskamp  
lørdag, den 9. marts kl.13.00 mod Dalum. 
 
Aasum Idrætsforening har i år tilmeldt følgende senior hold til tur-
neringen: 
 
1.holdet, som spiller i serie 2, et nyt hold i serie 5, og et Super Vete-
ran hold som altid. 
 
Som noget nyt har vi tilmeldt et Old boys hold for spillere over 30 
år i OB 70 turneringen. Vi håber at få tilslutning til  
Holdene, så der kan blive gang i kampene på sportspladsen. 
 
Vi håber, at nye spillere - senior eller old boys - vil møde op til den 
forestående spændende fodboldsæson. Hvis du ønsker  flere oplys-
ninger er du velkommen til at kontakte 
 
 Preben Schack Ryttervejen 14, Aasum eller på tlf. 20 11 73 38 .  



 

 

Klubbens seniortrænere er de samme som var i klubben i efter-
året 2012 - Øzgyn og Yacup, som vi er godt tilfredse med og som 
forhåbentlig fører os til gode resultater i foråret 2013. 
 
 Turneringen starter i weekenden den 6. og 7. april for seniorhol-
dene. 
 
Børneholdene, som havde fin tilslutning i prøveåret 2012, håber 
vi kommer fra start efter påske. Med de gode hjælpere Dennis og 
Thomas i spidsen, håber vi på stor interesse for holdene også i 
2013. 
 
Vel mødt til alle i den nye sæson 
 
Preben Schack 
Formand 



 

 

Aasum Idrætsforening 

Generalforsamling: 
 
  
Aasum Idrætsforening afholder ordinær generalforsamling: 
 
Onsdag, den 20. marts kl. 19.00 i klubhuset Ryttervejen 21. 
  
Dagsorden ifølge lovene. 
  
Vel mødt 
 
Bestyrelsen 



 

 

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 



 

 


