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Præsten har ordet 

Lise Marie Ranum 
Sognepræst 

Seden og Åsum 

 ”Er det godt at blive anerkendt, er det dog bedre at blive budt vel-
kommen, for det kan man ikke gøre sig fortjent til”.  
 
Ordene er ikke mine, men tilhører den afdøde tyske filosof Hannah 
Arendt. Det var biskop Tine Lindhardt, der mindede mig om dem 
den aften i begyndelsen af april, da jeg blev budt officielt velkom-
men til H.C. Andersen-land og indviet til præst i Odense Domkirke 
efter alle kunstens ældgamle, smukke regler.  
 
Da ordene faldt sent på aftenen var jeg så propfuld af betydnings-
fuld tale, petitfours og almindelig udmattelse, at jeg næsten ikke kun-
ne rumme mere. Alligevel satte de sig fast. Ordene ramte simpelthen 
en centralnerve. Først og fremmest, tror jeg, fordi de siger noget helt 
elementært om vores menneskeliv… 
  

Lidt om at blive budt 
velkommen.  
Om jagten på alverdens 
blå stempler.  
Om at få det hele for-
æret for nul og nix.  
Og om midlet mod 
uhelbredelig akut glem-
somhed… 



 

 

For hvad skal vi med formel anerkendelse; nydelige karakterblade, 
bekræftende nik og alverdens blå stempler, hvis ikke vi bliver budt 
velkommen – mødt og favnet af andre mennesker – i egentlig for-
stand? Hvis ikke vi møder mennesker, der tager imod os som dem vi 
er (uafhængig af vores mere eller mindre imponerende præstationer i  
skolen, på arbejdspladsen, i hjemmet, på idrætsbanen, i lokalsamfun-
det - ja, you name it!), så er den formelle anerkendelse dybest set in-
genting værd. Nul og nix. Hvor velfortjent og varmende den end 
måtte være i øjeblikket.  
 
Trangen til de blå stempler kan være umættelig. Mer’ vil ha’ mer vil 
ha’ mer’. Det er en ældgammel, sørgelig historie. Fra skønlitteratur 
over biograffilm til teaterstykker; kunsten er (ligesom den virkelige 
verden, den afspejler, desværre) fyldt til bristepunktet med menne-
skeskæbner, der er ved at drukne i ulykkelig ensomhed, fordi deres 
liv kom til at forme sig som en evig jagt på det afgørende blå stem-
pel fra de mennesker, de dybest set bare gerne ville bydes velkom-
men og elskes af. 
 
Når det er sagt, så ramte ordene også en nerve, fordi de siger noget 
helt grundlæggende om den kirke, som jeg netop den aprilaften fik 
en ny rolle at spille i. Faktisk kunne ordene sagtens være en slags kir-
kens motto. For er der én ting, der karakteriserer kirken, så er det, at 
den er et sted, hvor vi mennesker ikke skal præstere noget som helst. 
Nul og nix.  
 
En småsvedig brudgom eller en nervøs gudmor kan måske nok blive 
ramt af en følelse af præstationsangst i øjeblikket, men den har ingen 
egentlig betydning, ingen hold i Guds virkelighed. Guds velkomst 
afhænger ikke af, om vi synger smukt med på salmerne, husker at 
rejse os op og sætte os ned eller svarer ja og amen på de rigtige tids-
punkter (det kan enhver lære!). 
 



 

 

 Som digteren Søren Ulrik Thomsen pointerer et sted, så er kirkens 
rum det eneste rum i vores hastige og flade hverdag, der er totalt 
hævet over nytte- og markedstænkning. I kirken er der ikke noget, 
der hedder noget-for-noget. I kirken skal vi ikke du til noget og ik-
ke bruges til noget. Vi skal bare være. Derfor kan vi også gå i kirke 
og være helt og aldeles afmægtige. Vi kan gå i kirke og føle os flade 
og komplet umulige. Eller edderspændt rasende. Eller så ovenud 
lykkelige, at vi ikke hører andet end vores egne glade tanker. Under 
alle omstændigheder kan vi være fuldstændig sikre på, at Guds blå 
stempel holder til det hele. Det kan ikke slides af. 
 
Men hvorfor i alverden så overhovedet gå i kirke, hvis Guds blå 
stempel holder til det hele? Det er et godt spørgsmål, men ikke 
svært at svare på! Sat på spidsen, skal vi gå i kirke, fordi vi lider af 
uhelbredelig akut glemsomhed. Vi skal gå i kirke for at blive mindet 
om, slet og ret. Hver gang vi går i kirke bliver vi mindet om det blå 
stempel, Gud gav os i fødselsgave; om det Guds velkommen!, der 
runger uden ophør og fuldstændig uafhængig af det, vi fik præste-
ret. Eller det, vi ikke fik præsteret. 
 
 …Og det forunderlige er, at får vi først færden af det himmelblå 
stempel og den uforbeholdne velkomst, så følger også gerne modet 
til at møde og favne vores medmennesker i samme ånd… 
 
 Med hjertelig tak for en varm velkomst til Seden-Åsum pastorat! 
 

Lise Marie Ranum, sognepræst. 



 

 

Gudstjenester i Seden og Aasum 

 
 
 Juni   Seden   Åsum 
 
Søndag d. 2.  kl. 10.30  kl.  9.00 
1. s.e trin  LMR   LMR 
     
Søndag d. 9.  kl.  9.00   kl. 10.30  
2.s.e trin  NHE   NHE. 
 
Søndag d. 16.   kl. 10.30  kl.  9.00 
3. s.e trin  NHE   NHE 
  
Søndag d. 23.  kl.  9.00  kl. 10.30 
4. s.e trin  LMR   LMR   
 
Søndag d. 30.   kl. 10.30  kl.  9.00 
5. s.e trin.  NHE   NHE 
    
 
 Juli 
Søndag d. 7.  kl.  9.00  kl. 10.30 
6. s.e trin.  NHE   NHE  
 
Søndag d. 14.   kl. 10.30  Ingen 
7. s.e trin.  NHE    
 
Søndag d. 21.  Ingen   kl. 10.30 
8. s.e trin.     NHE  
   
Søndag d. 28.  kl. 10.30  kl.  9.00 
9. s.e trin.  LMR   LMR 



 

 

Gudstjenester i Seden og Aasum 

 
 
August  Seden   Åsum 
 
Søndag d. 4.  kl.  9.00  Ingen 
10. s.e trin.  LBM 
    
Søndag d. 11.  kl. 10.30  kl.  9.00 
11. s.e trin.  LMR   LMR 
     
Søndag 18.   kl.  9.00   kl. 10.30 
12. s.e trin.  NHE   NHE 
 
Søndag d. 25.  kl. 10.30   kl.  9.oo 
13. s.e trin.  NHE   NHE 
 
September 
Søndag d. 1.  kl.  9.00  kl. 10.30 
14. s.e trin 

 

LBM  Lene Bischoff-Mikkelsen 
LMR  Lise Marie Ranum 
NHE Nils H. Ellekilde 

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



 

 

Rundt om kirken, kirkegården og Rytterskolen. 
 
Som tidligere beskrevet har vi her i vinter fået renoveret orglet for 
skimmelsvamp. 
Vores organist, Hans Brehm har udtrykt stor tilfredshed med resul-
tatet. 
Ud over at orglet er renset for skimmelsvamp, er det strammet op 
og stemt, så det nu fungerer fint. Herudover er der indbygget speci-
elle lamper, der skal forhindre nyt angreb af skimmelsvamp.  
I forbindelse med kirkesyn har vi konstateret, at nogle af fugerne i 
flisegulvet i kirken er porøse, så vi vil i budget 2014 prøve, om vi 
kan få midler til reparation. 
På kirkegården føler vi ikke, at der er de store ændringsbehov, men 
vi følger selvfølgelig udviklingen. 
Som tidligere meddelt bliver kirken kalket nu i sommer. Det vil pyn-
te meget, for den trænger virkelig til en nykalkning.. 

Vi prøver at ansøge om midler til maling af Rytterskolen i 2014. 
Desuden har vi planer om at udskifte vinduerne i vestgavlen, da 
bundstykkerne er rådne. 
Som det vil være nogle bekendt, har vi haft indbrud i Rytterskolen 
her i foråret. I øjeblikket er vi ved at indhente tilbud på installering 
af tyverialarm. 
I øvrigt har vi provstesyn til efteråret. I den forbindelse vil alle byg-
ningerne blive gennemgået, og provsten vil komme med sit bud på, 
hvad der evt. skal iværksættes af opgaver i de kommende år. 

Harald Jensen. 

Rytterskolen 
 
set fra oven 



 

 

Lidt om vores nye sognepræst Lise Marie Ranum 
  
 Helt  formelt  
 

 Født i København, 1981. 
 Student fra Sankt Annæ Gymnasium, 1999. 

 

 Efter studentereksamen: En hel masse musik og teater (indtil 
trangen til de støvede bøger blev for stor). 

 

 Cand. theol. fra Københavns Universitet, 2008 (tjente under-
vejs til dagen og vejen som studentermedhjælp ved Dagbla-
det Politiken og som kirketjener-/kordegnevikar ved Maria-
kirken på Istedgade). 

 

 Efter teologistudiet: Projektansættelse ved Det Danske Bibel-
selskab, ledelseskursus ved Niels Brock Business College og 
Pastoralseminariet (det er der man får praktisk indsigt i 
præstegerningen efter mange, mange års teori). 

 

 Efter Pastoralseminariet: 2 år i Oxford, England. Mastergrad i 
‘moderne teologi’, Oxford Universitet, 2009-10 (I Oxford 
har de et hav af teologiske kandidatuddannelser. Her kunne 
jeg specialisere min meget brede danske kandidatgrad med 
en overbygning i kristen teologi efter Oplysningstiden). 

 

 Efter Oxford: ’Teolog i Natkirken’ i Københavns Domkirke, 
2011-13. 

 

 Helt privat 
  
 Husstanden: Min kæreste er oprindeligt fra Fyn. Da jeg mødte 
ham på Egmontkollegiet for 12 år siden var han fysikstuderende, i 
dag er han lektor ved Syddansk Universitet i Odense. I slutningen 
af september udvider vi – om alt går efter planen –  husstanden 
med én person (en lille en, bevares, men lidt kan også larme en hel 
del, siger rygtet ;-). 



 

 

Siden sidst 

Døbte, fremstillede: 
17. februar  2013 Sille Lindegaard Damigella, Skovløkkevej 2 
  3. marts  2013  Loke Xander Berg Kleemann,  
   Hvenekildeløkken 148 
10. marts  2013 Noah Johansen Blenner, Fridasholmvej 17 
30. marts  2013 William Honoré Blomstrøm, Utzons Allé 54 
  7. april  2013  Ella Egert Brokmose, Morbærhaven 13 
 

 Viede, kirkelig velsignede: 
 

30. marts  2013  Tina Honoré Nielsen og  
   Morten Blomstrøm, Utzons Allé 54 
  

 Døde, begravede, bisatte: 
 

31. marts  2013 Jørgen Erik Jensen, Rågelundsgyden 19 
25. april 2013 Annelise Johanne Knudsen, Frisvadvej 1 
27. april  2013  Svend Aage Nielsen, Lunden 33 B 

Det er med stor glæde byder vi vores nye sognepræst, Lise Marie 
Ranum velkommen til præstegerningen i Seden - Åsum Sogne. 
Ved en højtidelig ordination i Odense Domkirke d. 3. april blev 
Lise Marie Ranum ordineret af biskop Tine Lindhardt. Flere fra 
Åsum fulgte opfordringen og deltog i ordinationen og den efter-
følgende uformelle reception hos biskoppen.  
7. april blev Lise Marie Ranum af provst Paw Kingo indsat i Seden 
og Åsum kirker, og siden har hun været i gang med det kirkelige 
arbejde i sognene. 
Vi byder vores nye sognepræst velkommen til et godt og frugtbart 
samarbejde med sognets beboere og menighedsråd til glæde for 
alle i sognet. 
 

Hanne Lind-Thomsen 
Åsum Menighedsråd 

Velkommen 



 

 

Sct. Knuds Kirke 
 

Med biskop Tine Lindhardt og Lise Marie Ranum forrest går pro-
cessionen ved ordinationen op gennem domkirken. 



 

 

Fotokonkurrence i Åsum  
 

Vinderen kåres på Åsum kirkefestival den 24. august 2013  
 
Har du en mesterfotograf i maven?  
Har du et kamera eller en mobiltelefon, der kan tage billeder?  
Kender du Åsum bedre end de fleste?  
Skal dine værker udstilles i stort format i Rytterskolen?  
Stiller du skarpere end din nabo og vinder konkurrencen?  
Deltag i fotokonkurrencen i forbindelse med   
Åsum kirkefestival 2013!  
 
Alderskategorier: 
Børn under 10 år har frit tema. 
Børn/Unge (mellem 10 og 18 år) - Voksne (over 18 år). 
De yngste (under 10 år). 
 
Billedkategorier:  
  Åsum-ånden 
  Himlen over Åsum 
  Åsum i frøperspektiv  
  Åsum by night 
  Åsum i farver  
 
Tag billeder i ovennævnte kategorier og indsend dine billeder elek-
tronisk pr. mail til: lenesj@outlook.com og lmr@km.dk 
 
Dine billeder skal indsendes senest den 24. juli 2013.  
HUSK: Påfør navn, alder og kategori. 
 
Der er præmie til bedste billede indenfor hver kategori. 
Menighedsrådet er jury. 
Kåring og præmieoverrækkelse vil ske på Åsum kirkefestival. 



 

 

  Åsum Kirkefestival  
 

den 24. august 2013  
 

 Åsum kirkefestival starter med en koncert i kirken kl. 14.00 med: 
 

Christine og Mathias  
 

Christine Skou og Mathias Hedegaard er børn af Ole Hedegaard, 
børnebørn af Dot og Knud Aage Larsen, Aasum. Begge har fulgt 
den musiske vej; Christine som konservatorieuddannet sangerinde 
og skuespiller; Mathias indenfor musicals inden han gik til operaen. 
 
Efter koncerten går vi til Rytterskolen og ser på alle de fine billeder, 
der er indsendt i Fotokonkurrencen. 
Vinderen af konkurrencen kåres og der overrækkes præmie. Samti-
dig er der aktivitet for børnene. 
Efterfølgende er der fællesspisning, hvor vi tænder grillen – maden 
medbringer I selv – dog er vi vært med en dessert. 
 

 Menighedsrådet 

 
Åsum 

Set fra luften 
 

Foto: Poul Poulsen, 2012 



 

 

Hold 7 A konfirmeret den 26. april 2013  i Åsum Kirke 
 
  1.   række fra venstre 
 

Thor Bøtchiær Lund, Maja Louise Frederiksen, Emily Aabye Engel og  
Oliver Lykke Hansen.  
 
  2.   række 
 

Kristian Norderud Johansen, Christian Egelund Nielsen, Mathias Thode Rasmussen  
og Andreas Almind Dybro.  
 
  3.   række  
 

Anders Kjølby, Rasmus Asbjørn Jensen og Mikkel  Frøtorp.    



 

 

 Hold 7 B konfirmeret den 28. april 2013 i Seden Kirke 
 
  1.   række fra venstre 
 
Daniel Gørting Jensen, Emily Aabye Engel,  Josefine Ørskov Larsen og 
Martin Larsen. 
 
  2.   række 
 

Patrick Nordsborg Jensen, Mathias Kenneth Olsen,   Laurits Elkrog Kongstad 
og Mads Hauge Jensen. 
 
  3.   række 
 

Jesper Fridolin Pedersen, Rasmus Kjølby,   James Egelund Skyt Christensen 

og Kristoffer Østergaard. 



 

 

Hvordan skal man forholde sig ved afbrænding af haveaffald? 
 
 I byzonen må private grundejere ikke afbrænde haveaffald. 
 I landzonen må private grundejere afbrænde haveaffald fra den 
1. december til den 1. marts i tidsrummet fra solopgang til solned-
gang. 
 Haveaffald må endvidere afbrændes den 23. juni i forbindelse 
med Sankt Hans Aften. 
 Afbrænding må ikke give anledning til ulempe for omgivelserne 
og skal være i overensstemmelse med Indenrigsministeriets bekendt-
gørelse nr. 900 af 7. december 1999 om brandværnsforanstaltninger 
ved afbrænding af halm, kvas, haveaffald og bål mv. 
Til rekreative formål må der hele året afbrændes rent, tørt træ på 

pladser. 

Afbrænding af  haveaffald 

Læs reglerne for afbræn-
ding af haveaffald, der er 
hentet fra Odense Kom-
munes hjemmeside. 
 
 
 
 
Opdelingen i land– og by-
zone kan ses på : 
www.grundkortfyn.dk 



 

 

Ryttervejen 19 
5240 Odense NØ 
Tlf.: 6614 4006  



 

 

Aktivitetskalender for Aasum Sogn 

Juni 
 
d.  2. søndag    9.00 Gudstjeneste 
d.  7. torsdag 16-18 Lokalhistorisk Arkiv/Bogbytteren åben 
d.  9. søndag   10.30 Gudstjeneste 
d. 16. søndag    9.00 Gudstjeneste 
d. 23. søndag  10.30 Gudstjeneste 
   18.30 Sct. Hans aften (Beboerforeningen) 
d. 30. søndag    9.00 Gudstjeneste 
    
 

Juli 
 
d.  4. torsdag 16-18 Lokalhistorisk Arkiv/Bogbytteren åben 
d.  7. søndag  10.30 Gudstjeneste 
d. 21. søndag  10.30 Gudstjeneste      
d. 28. søndag    9.00 Gudstjeneste   
 



 

 

Aktivitetskalender for Aasum Sogn 

August 
 
d.   1.  torsdag 16-18 Lokalhistorisk Arkiv/Bogbytteren åben 
d. 10. lørdag  13.00 Åsum Open  - Petanque  
d. 11. søndag    9.30 Gudstjeneste     
d. 18. søndag  10.30 Gudstjeneste 
d. 24. lørdag  14.00 Kirkefestival  
d. 25. søndag    9.30  Gudstjeneste 
 

September 
 
d.   1.  søndag  10.30 Gudstjeneste 
d.   5.  torsdag 16-18 Lokalhistorisk Arkiv/Bogbytteren åben 

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 



 

 

 



 

 



 

 

Løb i Åsum er et nyt fællesskab for løbere i Åsum og opland. Vi er 
ikke en klub, her er ingen træner og intet kontingent. Vi mødes, lø-
ber ture sammen, udveksler erfaringer og måske tager vi til løb eller 
foredrag sammen. Nu må vi se, hvor mange vi bliver og hvad der 
bydes ind med af ideer.  
 
 
Her er plads til alle - både dem, der er i form, dem, der gerne vil i 
form og dem, der er ligeglade med formen! Her er plads til nybegyn-
deren, til ultraløbsnørden og alt midt i mellem.  
 
 
I starten vil vi lave to fælles ture om ugen. Vi tilpasser turene, så alle 
kan være med. Senere er det tanken, at vi kan slå ture op på vores 
Facebook side eller lave aftaler om at løbe andre dage. Du bestem-
mer selv, hvor mange ture du vil deltage i. 
 
Så snør løbeskoene og mød op til fællestur tirsdag og torsdag. Vi 
mødes ved Rytterskolen kl. 18.30. Første gang torsdag den 6. juni. 
Tag et kig på Facebook siden "Løb i Åsum". Du er også velkommen 
til at kontakte mig pr. SMS. 
 
 
Løbende hilsner 
 
 
Lars Tinus - Ryttervejen  
42 22 92 14 

Løb i Åsum  



 

 

Ny butik med dagligvarer i Aasum 
 
Brødrene Ahmad, Mahmaud og Mohammed Kassim har åbnet 
Middle East Market på adressen Aasum Bygade 14 (den tidligere 
tommestokfabrik). 
Firmaet er oprindelig en engros virksomhed, der importerer varer 
især fra mellemøsten. 
Men i forretningen, der hører til, sælges alle former for dagligva-
rer, og som Ahmad siger: - har vi det ikke, skaffer vi det til i mor-
gen.  
Forretningen er åben, når døren er lukket op, og det vil som regel 
være alle ugens dage fra kl. 10 – 20.  

Ahmad Kassim foran skiltet til butikken, hvor du kan købe en lang række 
dagligvarer. Her er alt fra grøntsager og kager til shampo, kaffe og toiletpapir 
samt ikke mindst et spændende udvalg af bl.a. mellemøstlige specialiteter 



 

 

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

Om lån af  kanoer 
 
Beboerforening har indgået en aftale med Gurli og Hans Jørgen, 
Dalholm, om placering af kanoudstyret i en af maskinhallerne. 
 
 Vi er meget glade for denne aftale, og håber den må virke til alles 
tilfredshed. 
 
 Regler for lån af kanoer er følgende: 
 
 - Kanoerne kan kun lånes af beboerforeningens medlemmer. 
-  Kanoerne kan kun lånes for 1 dag af gangen. 
-  Reserveringen foregår via hjemmesiden www.aasumby.dk 
   ved menupunkterne:  Kanokalender og  
    Reservering af kanoer. 
- Der kan lånes 1 eller 2 kanoer. 
- Hvis der er fejl eller mangler ved udstyret, skal det meddeles 
   bestyrelsen. 
 
 Nøgler til kanoerne udleveres af Poul, tlf. 2174 6064 eller Bente, tlf. 
2256 4451.  
 
Bookingsystemet er på plads, og kan tages i brug, når vi sætter både-
ne i vandet. 



 

 

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konsti-
tueret sig således: 
Formand: Lene Uglebjerg  
Næstformand: Poul Poulsen 
Kasserer: Poul Poulsen 
Sekretær: Bente B. Knudsen 
Presseansvarlig m.m.: Poul Poulsen og Bente B. Knudsen 
Aktivitetsudvalget: Annette Vestergård,  Lene Uglebjerg, Bente B. 
Knudsen. 
Trafikudvalget: Erling Larsen og Poul Poulsen. 
 
Referat af generalforsamlingen og beretning kan ses på beboerfor-
eningens hjemmeside:  www.aasumby.dk 
 

Sankthans aften - praktiske hjælpere  !!!! 
Beboerforeningen havde sidste år stor succes med at søge efter 
hjælpere - derfor vil vi gerne igen i år have nogle til at hjælpe med 
følgende opgaver; 
  - opsætning af telte m.m. i løbet af dagen, 
  - forberedelse af salatbar i løbet af dagen, 
  - nedtagning af telte mandag. 

 
Skriv eller ring til ; Bente B. Knudsen  

bentebknudsen@gmail.com 
Tlf. 22 56 44 51  

 

Husk!!! 
 

Markedsdag 
Lørdag d. 28.09.2013. Reserver allerede nu dagen til æblemostpres-
ning og en god handel; enten du vil købe eller sælge. 



 

 

Sankthansaften 
 

Søndag den 23.06.2013 
  

Aasum Sogns Beboerforening indbyder igen i år til vores traditions-
rige Sankthansaften.  
  
Beboerforening sætter telte, borde og stole op og tænder den store 
grill. 
Programmet for aftenen er følgende: 
 
Kl. 18.30:   Fællesspisning i Rytterskolens have 
   Medbring kød eller andet til grillen samt 
   bestik og grillredskaber. 
   Igen i år er der dejlig salatbar og flutes. 
  
Kl. 20.45:      Båltale v/Sognepræst Lise Marie Ranum 
  
   Bålet med den flotte heks tændes på Engen. Vi  
   synger midsommervisen og hører årets båltale. 
  
Efter arrangementet på Engen er der kaffe og småkager til ALLE i 
Rytterskolens have. 
 
Pris for spisning: 
 
Voksne: 30,-kr. og Børn 10,-kr. 
 
Der er salg af øl/vand/vin. 
 

Alle er Velkomne - også venner og familie. 



 

 

Bogbytteren – succes fra dag 1 
 
Metervis af bogtitler, som beboerne i Åsum kan vælge og vrage 
iblandt og tage med hjem kvit og frit, er resultatet af en god ide, som 
blev fostret lige efter nytår, og som blev ført ud i livet i årets første 
måneder. 
 
Bogbytteren, der hører under Lokalhistorisk Arkiv, og som har til 
huse på 1.salen i Rytterskolen, åbnede den 1. marts 2013, hvor åb-
ningen blev markeret med en lille forfriskning og frit valg på alle 
boghylder. Mange gæster fandt vej til 1.salen, og en del havde 
”åbningsgaver” med i form af bøger, der hurtigt fik plads på hylder-
ne. 
 
Nemt at finde bøger - også til børnene 
Og siden er det gået stærkt. Hver onsdag i åbningstiden fra kl. 10.00 
– 12.00 er det bogstaveligt væltet ind med bøger, som bliver sat på 
hylderne. Skøn- og faglitteratur hver for sig, så det er let for besø-
gende, at finde frem til en bestemt forfatter eller et emne – akkurat 
som på biblioteket. 
 
Udvalget af børnebøger og tegneserier fik en saltvandsindsprøjtning, 
da Biblioteket i Vollsmose ”donerede” en række titler til Bogbytte-
ren, efter de havde afsluttet deres bogsalg i marts. Så tag endelig bør-
nene med – der er også spændende litteratur til dem. 
 
Kæmpe udvalg af både fag– og skønlitteratur 
Det er utroligt, hvad vi har fået ind af helt nye bogtitler – aktuelle 
bøger, som andre køber i dyre domme hos boghandleren eller i bog-
klubber, fortæller Hjørdis Poulsen, der er den ene af bogstøtterne, 
som sætter bøger på plads og holder orden på boghylderne. Udover 
de nye bøger tilbyder Bogbytteren også et væld af fagbøger, der 
spænder fra psykologi og historie henover have- og madbøger til re-
ligion og erindringsbøger. – Jo, der er bestemt noget for enhver 
smag, supplerer Hanne Skovsende, der er den anden bogstøtte. –  



 

 

Et lille udsnit af Bogbytterens bugnende hylder - dette er kun den skønlitterære 
del …  
 
Helt specielle bøger 
En af kuriositeterne var en bog af Selma Lagerlöf, hvor titelbladet 
var prydet af en tørret blomst fra fru Lagerlöfs have – plukket i før-
ste halvdel af sidste århundrede. Den bog er selvfølgelig væk, men 
der kan fortsat gøres sjove fund. Der er bøger med Exlibris, navne-
træk og søde dedikationer, så…. hvor længe tør du vente? 
 
Åbningstid og regler 
Hver uge er der besøgende, som højlydt giver udtryk for deres be-
gejstring for Bogbytteren, fylder posen og drager hjem med nye bø-
ger. Har du ikke mulighed for at komme om onsdagen, har Bogbyt-
teren også åben den 1. torsdag i hver måned fra kl. 16.00 – 18.00. 
 
Har du glemt, hvordan Bogbytteren fungerer, iler vi med at oplyse, 
at du gratis kan tage op til 5 bøger og beholde dem. Har du bøger i 
reolen, som du gerne vil af med, tager Bogbytteren imod dem med 
tak, så de kan blive til glæde for andre. 
 
På gensyn i Bogbytteren – og tag nu børnene med… :-) 



 

 

PETANQUETURNERING 
  

” Aasum Open ” 

 

 Lørdag d. 10. august 2013, kl. 13.00 
  
  

Reserver dagen til den årlige petanqueturnering. 
  

Indskrivningen begynder kl. 13.00. Turneringen starter kl. 13.30. 
  

Alle kan spille med 
børn og unge – voksne og gamle – kvinder og mænd  

 og ikke mindst øvede som uøvede.  
  

Voksne betaler 25,- kr. og børn deltager gratis. 
  

Dagen afsluttes med fællesspisning af medbragt mad kl. ca. 18.00.  
Beboerforening sætter telte og grill op! 

  
Der er mulighed for at købe vand, øl og vin ved hele arrangemen-

tet.  
  

VEL MØDT 
  

til alle på petanquebanen i Ingers have. 



 

 

Lokalhistorisk Arkiv efterlyser... 

Se flere billeder på hjemmesiden. 
 
Kan du hjælpe os med opklarende informationer? 
Skriv til os på mail:  aasumby@gmail.com  Denne email adresse bli-
ver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at 
vise den.  
Eller send et brev til Aasum Lokalhistoriske Arkiv, Ryttervejen 2, 5240 
Odense NØ eller kom og besøg arkivet den første torsdag i hver måned 
mellem kl. 16.00 og 18.00. 

Lokalhistorisk ar-
kiv har "arvet" 
nogle portrætfotos 
af kvinder, der alle 
skulle have en eller 
anden relation til 
Aasum.  
Desværre fulgte 
der ikke oplysnin-
ger med fotografi-
erne, som kunne 
klarlægge, hvem de 
forskellige perso-
ner er. 
Derfor efterlyser 
lokalhistorisk arkiv 
oplysninger om 
disse skønne kvin-
der.  



 

 

Aasum Idrætsforening 

 Gymnastik : 
 
Vinterens træning sluttede lige så godt, som den begyndte med 20 
damer, der trofast mødte op til Jytte Storms træningsprogram hver 
tirsdag. Vi er glade for at kunne meddele, at Jytte tager endnu en 
sæson, dvs. at vi starter igen den første tirsdag i september kl. 17 til 
18. 
 
  
Lancier : 
 
Vi har haft et antal hyggelige søndag aftener, sammenkomster i 
klubhuset henover vinteren, hvor vi har spist sammen og har dan-
set lidt lancier. Det agter vi at fortsætte med i den kommende vin-
ter og der er plads til flere, hvis andre kunne have lyst til at deltage. 



 

 

 
 Fodbold: 
 

 Hjemmekampe på Aasum Stadion: 
 
 Serie 2  Fredag d. 31. maj kl. 18.45  Aasum - Marslev 
 
   Søndag d. 15. juni kl. 11.00  Aasum - Irakiske 
 
  
 Old Boys  Onsdag d. 29. maj kl. 19.00  Aasum - Kerteminde 
 
   Onsdag d. 12. juni kl. 19.00  Aasum - Vindinge 
 
  
 Super   Tirsdag d. 28. maj kl. 19.00  Aasum - B 67 
 
 Veteraner  Tirsdag d. 11. juni kl. 19.00  Aasum - Fjordager 
 
   Tirsdag d. 18. juni kl. 19.00  Aasum - Marienlyst 



 

 

Aasum Idrætsforening 

Fodbold for børn 
 
  
Endelig blev det forår og græsset på Aasum Sportsplads er blevet 
grønt. 
 
Vi er igen klar med fodbold for drenge og piger fra 5 år. 
 
Sidste års trænere, Dennis og Thomas, er klar med træning hver 
 
  
 Onsdag kl. 16.45 

 
  
Der kræves ingen forhåndstilmelding - du møder bare op på  
sportspladsen, 
 
Første gang må du gerne tage mor eller far med:-) 
 
  
Ring venligst til Preben Schack på tlf. 20117338, hvis du har spørgs-
mål om fodbold og træning. 
 
  
(Vi har også ledige pladser på vores herre serie 2 hold, old boys og 
super veteran hold). 



 

 

Adresseliste for Aasum Sogn 
 

Kirkekontoret    Sognepræst, kirkebogsfører, 
Ellen Rasmussen   vielses– og begravelsesmyndighed 
Mindelundsvej 110, 5240 Od.NØ N.H.Ellekilde 
Tlf. 66 10 94 47   Mindelundsvej 45, 5240 Od. NØ 
ELR@km.dk    Tlf. 66 10 93 43 
Tirsdag, onsdag, torsdag  NHE@km.dk 
og fredag kl. 9 - 13.   tirs., ons., fre. kl. 12 - 13, tors. 17 - 18. 
 

Graver: Bente Knudsen  Sognepræst 
Tlf. 51 34 55 41   Lise Marie Ranum 
(ikke mandag)    Træffes i sognehuset 
aasumgraveren@mail.dk  Mindelundsvej 110 efter aftale  
     Tlf. 29 16 60 13 
Regnskabsfører: Ingrid Olesen  LMR@km.dk 
Hyldegårdsvej 23, 5240 Od. NØ 

Ingrid@Sedennet.dk   Menighedsrådsformand: 
     Hanne Lind-Thomsen 
Organist: Hans Brehm   Walthervænget 6, Åsum 
Egholmen 7, 5240 Od. NØ  Tlf. 66 10 26 73 

Tlf. 20 49 85 32   Hanne@Lind-Thomsen.dk 
   

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,  Åsum  Staupudevej 10  , Åsum 
Tlf. 21 74 60 64   Tlf. 21 36 65 89 
hogp.aasum@gmail.com  Burmoelle@mail.tele.dk 



 

 

Sognepræst  
Nils Holger  
Ellekilde og  
provst  
Paw Kingo 
Andersen 
fører 
sognepræst 
Lise Marie 
Ranum ind i  
Åsum Kirke 

Formand for Menighedsrådet Hanne Lind-Thomsen overrækker en velkomstbuket 
fra menigheden til sognepræst Lise Marie Ranum 


