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Hvor kommer det onde fra? Det er et vigtigt spørgsmål, som naturlig-
vis også må behandles i konfirmandstuen. Og dertil bruger vi en prak-
tisk øvelse. 
 Jeg har i ugen forud for denne lektion gemt alle mine gamle aviser, og 
dem deler jeg så ud i klassen sammen med en saks til hver enkelt kon-
firmand. Og så skal de klippe alt det ud, som de synes er ondt, ulykke-
ligt eller forkert. Og så tager de ellers fat. De skal bare klippe over-
skrifterne ud, ellers kan det hele slet ikke være på bordet. Og når de så 
er færdige med det, beder jeg dem dele alt det onde, det ulykkelige alt 
det forkerte op i tre grupper, som kommende fra menneske selv, fra 
naturen og fra tilfældet. Og tavlen deles så op til disse tre kategorier. 
Jeg stiller mig så op med kridtet i hånden og spørger efter eksempler 
på, at det onde kommer fra mennesket. Og der fyldes på med overskrif-
ter om krig, borgerkrig, terror, overfald, narko, mord, voldtægt, ildspå-
sættelse, tyveri, røveri, hærværk, spritkørsel, bedrageri og svindel. De 
har masser af overskrifter, og det fylder det halve af tavlen, som er stor. 
Den næste spalte skal så rumme det onde, som kommer fra naturen. Og 
det er ting som vulkanudbrud, jordskælv, oversvømmelse eller tørke. 
Og sygdom naturligvis, det kommer jo også fra naturen. Men der er 
ikke mange overskrifter her.  
Den sidste spalte skal rumme de steder, hvor det onde kommer fra til-
fældet. Og det er der, hvor uheldige omstændigheder fører til ulykker, 
som jo ingen ønskede. Hvor bommene ikke virkede ved en togoverfør-
sel, hvor en flok fugle kolliderede med et jetfly og den slags. 
Når vi så er færdige og sammen ser på tavlen, så er det onde, som kom-
mer fra mennesket i massiv overvægt. Det er helt uhyggeligt at se de 
mange overskrifter samlet på tavlen. 

Præsten har ordet 

En klippe klistredag 



 

Og hvad kan vi så gøre? Der, hvor det onde kommer fra naturen, kan vi 
selvfølgelig prøve at blive bedre til at varsle, at det er på vej. Og der, 
hvor de onde kommer fra tilfældige sammentræf, kan vi prøve at være 
mere årvågne. Sammenlagt kan vi kun gøre et: nemlig at hjælpe ofrene. 
Men det onde, som kommer fra mennesket selv. Det, som fylder så 
enormt, hvad kan vi gøre for at slippe af med alt det? Her i et kristent 
land, kære konfirmander? 
Vi kan følge de ti bud, er der heldigvis altid et kvikt hoved, der finder 
på at svare. Men dækker det det hele, spørger jeg. Hvad med datatyve-
ri, it forbrydelser og den slags ting, det står der vist intet om i bibelen. 
Ja, men så er der jo det overordnede bud om kærligheds, svarer en an-
den, og glæder dermed præstens hjerte, så har de jo lært lidt. 
  
For fulgte vi de ti bud og det overordnede bud om næstekærlighed, så 
kunne vi jo bogstaveligt viske tavlen ren. Så fandtes det jo slet ikke, alt 
det onde, som kommer fra mennesket. 
Men dette sker tilsyneladende ikke, og det er det gådefulde. Hvorfor? I 
mange af bibelens gamle myter søger man efter et svar. 
I skabelsesmyten, den med Adam og Eva i Paradisets have, får vi et 
forsøg på et svar. I en primitiv fortælleform fra en urgammel tid be-
handles de store spørgsmål i tilværelsen.  
Hvorfor er vi havnet som vi er? Fordi mennesket vil sig selv, lyder sva-
ret. Fordi mennesket overtræder guds bud.  
Men her og nu har vi chancen igen. Hver morgen er for os som selve 
skabelsens morgen. Alt ligger åbent der foran os. Og derfor er moderne 
kristendom en handlingens religion. Alle mulighederne har vi fået, 
modtaget uden egen indsats, og derfor skal konfirmanderne og vi gå ud 
i livet som Vorherres medarbejdere i en fortsat skabelse af alle gode 
ting, Af kærlighed og glæde, håb og tro, venskab og vækst. 
Den ligger lige der til højre fod. Bort med alt det onde, som kommer 
fra mennesket, ud og gør noget ved det.  Og så kan vi være med til at 
skabe den nye himmel og den nye en jord, som den gamle apostel Jo-
hannes skrev om i sin tid.     
Nils Holger Ellekilde 
Sognepræst.  



 

Gudstjenester i Seden og Aasum 

Juni   Seden   Åsum 
 
Søndag d.  1.   ingen   kl. 10.30  
6.s.e. påske     AKH 
 
Søndag .d..8.  kl.  9.00  kl. 10.30  
Pinsedag  NHE   NHE 
 
Mandag d. 9.  kl. 10.30  ingen 
2. pinsedag  NHE 
 
Søndag . 15.   kl.  9.00   kl. 10.30 
Trinitatis søndag AKH   AKH 
 
Søndag d. 22.  kl. 10.30   kl.  9.00 
1.s.e.trin  NHE   NHE 
 
Søndag d.29.  kl. 10.30  kl.  9.00 
2.s.e.trin  AKH   AKH 
  Afskedsrep. for AKH 
Juli 
 
Søndag d. 6.  Ingen   kl. 10.30 
3.s.e.trin     NHE 
 
Søndag d. 13.   kl. 10.30  kl.  9.00 
4.s.e.trin  LMR   LMR  
 
Søndag d. 20.   kl.  9.00  kl. 10.30 
5.s.e.trin  LMR   LMR  
 
Søndag d. 27.   kl. 10.30  kl.  9.00 
6.s.e.trin  LMR   LMR 



 

Gudstjenester i Seden og Aasum 

 
August 
Søndag d. 3.   kl. 9.00  kl. 10.30 
7.s.e.trin  LMR   LMR 
 
Søndag d. 10.   kl. 10.30  kl.  9.00 
8.s.e.trin  NHE   NHE 
 
Søndag d. 17.   Ingen   kl. 17.00 
9.s.e.trin     LBM 
 
Søndag d. 24.   kl. 10.30  Ingen 
10.s.e.trin  Høstgudstj. 
   NHE 
  
Søndag d. 31.  kl. 9.00  kl. 10.30 
11.s.e.trin  LMR   LMR 
 
September  
 
Søndag. d. 7.   kl. 10.30  kl.  9.00 
12.s.e.trin  NHE   NHE 
 
Præster ved gudstjenesterne: 
 
AKH Anne Kathrine Rafn Hauge 
LMT Lise Marie Ranum 
LBM Lene Bischoff-Mikkelsen 
NHE Nils Holger Ellekilde 

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



 

Kære Åsumboere 

 
Med i hvert fald 1000 bleskiftsskalpe i barselsbæltet, i omegnen af 
1000 kilometer i barnevognsbenene og noget nær 1000 nattetimer 
på babytabskontoen er det ved at være på tide… barselsboblen må 
briste. 
Meget er nok forandret i mit liv siden jeg for 8 måneder siden tog 
hul på den barselstour de force, der nu lakker mod enden, og det er 
selvsagt med en vis ærefrygt, at jeg i begyndelsen af juli igen begiver 
mig ind i det store smukke hvide hus på toppen af bakken, op foran 
alteret og op på prædikestolen. Men samtidig er det også med både 
ro i sindet og glæde på bunden af præstekjolekufferten, at jeg vender 
tilbage. For én ting er sikkert (som det amen, der lyder til alt det go-
de, der bliver sagt derinde!): Inde i kirken er der med garanti præcis 
lige så højt til loftet, som da jeg forlod den. Kirken er stadig det 
sted, hvor kristendommens vidunderligt smukke, slidstærke og pro-
vokerende ord og fortællinger om Gud og mennesker genlyder. Kir-
ken er stadig det sted, hvor vi sammen, hver evig eneste gang vi mø-
des, under den ene eller den anden form, tvinges til at tænke stort 
(og større og størst!) om os små mennesker. Om os selv. Og om 
hinanden. Især. Sådan har det været i mere end 2000 år. Og det kan 
en barselsperiode heldigvis ikke ændre en tøddel på. 
Jeg glæder mig til igen at hilse på jer i Åsum. Vi ses i begyndelsen af 
juli, når barselsboblen brister! 
 
Sommerhilsner 
Lise Marie Ranum, sognepræst. 



 

Aasum Kirkefestival 2014 
Lørdag, den 9. august kl. 12.00 

  
Koncert i kirken kl. 12.00 med Kiki Brandt, sopran, Kristine Eiler 
Ernst, mezzosopran og Jørgen Ellekilde, klaver. Alle tre er uddanne-
de på Det Fynske Musikkonservatorium og har siden optrådt sam-
men i mange forskellige sammenhænge. Programmet vil bestå af 
velkendte operatoner, operette, danske sange og Liva Weels viser. 

 
Vi glæder os til et program, der både bliver smukt og sjovt. 

 

Efter koncerten er der fælles frokost ca. kl. 13.30 i Rytterskolen. 
Mad, drikkevarer og bestik mm. medbringer I selv.  
Hvis nogen har lyst til at grille, har vi tændt op. 
Vi afslutter frokosten med kåringen af Aasumkagen fra nedenståen-
de kagekonkurrence. 
Vi skal have kåret en Aasumkage. En kage, der kendetegnes ved en 
fantastisk smag, et vidunderligt udseende og så det særlige Aasum 
touch. 
Derfor udskriver vi en kagekonkurrence blandt alle sognets glade 
kagebagere til vores kirkefestival. 
Alle er velkomne til at komme med deres bidrag, og her er vi ikke 
smålige; det kan være småkager, lagkager eller tærter, cupcakes, cho-
koladekager eller fantasikager. 
Kort sagt så er alle kager velkomne, men husk at tage opskriften 
med, så alle dine gode naboer kan genskabe dit mesterværk. 
Der vil være præmier i tre kategorier: voksne, børn under 14 år og 
mænd. 
Alle deltagere vil blive bedt om at vurdere kagerne, hvorefter vi 
sammen kan fejre kåringen af Aasumkagen. 
 

Vi glæder os til at se jer 
Menighedsrådet 



 

”Smagsprøve” på kage 

Siden sidst 

 Døbte 
 
 9. februar  Liva Lizetta Lybech,  
  Walthervænget 3 (i Seden Kirke) 
 9. marts  Liam Dalager Jensen, Bjerggårdsløkken 104 
 9. marts  Aksel Grumstrup Thorsen, Strandvænget 10 
23. marts  Mille Gram Petersen, Bjerggårdsløkken 116 
23. marts  Max Krautwald Pedersen, Rødegårdsvej 100B 
30. marts Elina Irene Scavenius Bertelsen, Vanddråben 3 
30. marts  Eliot Mogens Scavenius Bertelsen, Vanddråben 3 
17. april  Lærke Kjær-Nielsen, Dalgas Have 2 
11. maj  Malou Isabella Thiel Gørtz,  
  Åsum Bygade 15 (i Seden Kirke)  



 

 
Cira Baagøe Gehring Rasmussen, Trine Sofie Bundgaard Lauridsen, 
Sara Rosenlyst Hansen, Danielle Chatrine Holmberg, Kirstine  
Frandsen, Josephine Dvinge van Deurs, Mikkel Duvander Iversen,  
Jonas Abbednæs Jensen, David Eckhardt Rasmussen, Bjarke  
Bindzus Clausen. 

Konfirmander i Seden Kirke Søndag den 11. maj  

Konfirmander i Åsum Kirke Søndag den 18. maj  
 
Amalie Løngren Busk, Rebecka Hansen, Camilla Ladegaard  
Johansen, Freja Hauge Lauridsen, Mathilde Lundbech, Katrine  
Cecilie Mertz, Line Bremer Mortensen, Sabriella Maria Jarlkov  
Olsen, Emma Eve Roi, Jimmy Andersen, Tobias Christian  
Oldenburg Andersen, Daniel Bahrami, Benjamin  Fruerhøj  
Haudgaard, Lucas Nguyen Hjort, William Skov Jensen, Mathias 
Christian Larsen, Joakim Hvas Madsen, Anders Sørensen,  
Josva Mikal Zachariasen 

Konfirmantionsbillederne er af Erik Ringkjøbing 



 

Natascha Kilde Hansen, Julie Hvistendal, Jasmin Johansen, Emma 
Georgi Knudsen, Louise Mortensen, Michelle Juul  Pedersen, Lucas 
Michel Brok Andersen, Emil Kingo Kærulf Clausen, Mike 
Kirkegaard, Peter Overgaard Rodin, Sebastian Simmic, Mikkel Juhl 
Vinther Sørensen 

Konfirmander i Åsum Kirke Bededag  16. maj  

Victoria 
Højbjerg, 
Lærke 
Michele Brok 
Andersen, 
Emma 
Wistrup 
Christophers
en, Helene 
Menov 
Enevoldsen,  

Konfirmander i Åsum Kirke Søndag den 18. maj  



 

Rytterskolen 
 

Som en af de løbende vedligeholdelsesopgaver omkring kirken og 
Rytterskolen, skal murværket på Rytterskolen males i år. 
Man har sikkert bemærket, at muren mellem sokkel og sålbænk er 
skallet af. Vi har derfor fået sandblæst den del af murværket. 
Imidlertid har det vist sig, at yderligere afrensning er nødvendig for 
at opnå et tilfredsstillende resultat. Herefter skal muren pudses op 
med specialmørtel og tørre sommeren over. 
Vi regner med, at malerarbejdet bliver udført sidst på sommeren. 

Nyt fra menighedsrådet 

 

Søndag, den 29. juni kl. 9 afholder konstitueret sognepræst Anne 
Kathrine Rafn Hauge sin sidste gudstjeneste i Åsum Kirke. Efter 
denne gudstjeneste bliver der mulighed for over en lille kop kaffe i 
våbenhuset at tage afsked med hende. 
Anne Kathrine har været i Seden-Åsum sogne i barselsvikariat fra 1. 
september 2013 til juli 2014, hvor Lise Marie Ranum vender tilbage 
efter endt barselsorlov.  
Vi i Åsum Sogn har været glade for Anne Kathrines arbejde i den 
forløbne tid og ønsker hende alt godt i hendes fremtidige virke for 
folkekirken. 
 
Vi ser frem til igen at møde Lise Marie Ranum, som efter sin orlov 
har sin første gudstjeneste søndag, d. 13. juli. 



 

Kommende arrangementer - i Seden 
Efterår 2014… 

 
Babysalmesang tirsdage kl. 9.30 - med start 19. aug.-28. okt. 
Velkommen til unge mødre og fædre til hygge og en kop kaffe. 
Ingen tilmelding nødvendig! Vi ses i Seden Kirke! 
 
10. 9.: Foredrag kl. 19.00, ved Britta Schall Holberg 
 ”Tænk at livet koster livet”! 
Sted: Konfirmandstuen, Mindelundsvej 45. Odense NØ. 
 
1.10.: Foredrag kl. 19.00, ved biskop Tine Lindhardt. 
Hvad skal vi med Biblen i det 21. århundrede? Arkiveres lodret?  
Sted: Konfirmandstuen, Mindelundsvej 45. Od. NØ. 
 
2.11.: Allehelgens aften, kl. 19.00, 
Stille og stemningsfuld aften.  Sted: Seden Kirke 
 
19.11.: Mandskoret ”Vulcan” kl. 19.00! 
Under ledelse af kordirigent Gulli Odsbøl. Seden Kirke. 
 
Sognecafé 1. torsdag i hver måned kl. 14.30! 
Sommerferie i juli og august måned!! 
 
Arrangementet afholdes i Konfirmandstuen, Mindelundsvej 45. 
4.9.: Revy & filmmusik, ved org. Hans Brehm & Annie Leth. 
2.10.: Foredrag ved Hans Jørgen Jønsson: ”Ungekulturen 2014”. 
6.11.: Koret ved Noret deltager, under ledelse af Lili Agerskov. 
4.12.: ”Juletraditioner”, ved Anne-Lise Amstrup. 

Seden & Åsum Kirkekor medvirker! 
 

Velkommen! 
 

Ret til ændringer forbeholdes!  
Aktivitetsudvalget Seden Menighedsråd!   



 

Referat af  generalforsamling 
Aasum Sogns Beboerforening 

 

   Mandag, den 24. marts 2014 
  
 1. Valg af dirigent. 
 Jess Wulff-Hansen blev forslået og valgt som dirigent. 
Dirigenten konstaterede, at indkaldelse til GF var rettidigt indkaldt, 
og at der ikke var indkomne forslag.  
  
 2. Formandens beretning 
Lene Uglebjerg aflagde beretning for beboerforenings aktiviteter i 
det forløbne år.  
Desuden aflagde Poul Poulsen beretning fra trafikudvalget og lokal-
historisk arkivs aktiviteter i det forløbne år. 
Der udspandt sig en diskussion om vedligeholdelsen af de private 
fællesveje, specielt Åsumgaards Allé og Hjulmandsstræde. Beboer-
foreningen kan som sådan  ikke gå ind i sagen, da det er en sag mel-
lem kommunen og de enkelte lodsejere. 
Beretningerne blev godkendt 
  
 3. Regnskab for 2013 
Regnskab 2013 for beboerforeningen viser et underskud på  kr. 
31.986,35 og formuen pr. 31.12.13. på  kr. 107.304,44.   
Regnskab 2013 for Aasum Sogneblad viser et overskud på kr. 
413,77 og formuen pr. 31.12.13. på kr. 7.579,46. 
Regnskab 2013 for Aasum Lokalhistoriske Arkiv viser et underskud 
på  kr. 2560,93 og formuen pr. 31.12.13. på  kr. 7053,51.  
Regnskabet  for Beboerforeningen inkl. Sogneblad og Lokalhistori-
ske Aktiv blev godkendt.  
 
 4. Fastsættelse af kontingent 
 Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Forslaget blev vedtaget.  



 

 5. Indkomne forslag       Ingen indkomne forslag. 
  
 6. Valg til Bestyrelsen 
 
Bente Knudsen er i det forløbne år udgået af bestyrelsen og Claus 
Huulvej er indtrådt. Claus Bøge Huulvej, Ryttervejen 11 ønskede at 
fortsætte i bestyrelsen 1 år.  
Annette Vestergaard havde valgt at udtræde af bestyrelsen og 
 Jess Wulff-Hansen, Ryttervejen 7 og  
Alex Hold, Åsum Bygade 4 blev nyvalgt til bestyrelsen. 
 
 2 suppleanter til bestyrelsen 
 Bente Knudsen og Erling Larsen blev valgt til suppleanter. 
 
 2 revisorer 
 Inger Reitz og Per Lind Thomsen genopstillede og blev genvalgt. 
  
 2 revisorsuppleant 
 Helge Nielsen og Ken Lyndrup blev valgt. 
 
 7. Eventuelt 
Foreningen har 25 års jubilæum i 2014, bestyrelsen fik ok til at ar-
bejde videre med et arrangement i den forbindelse. Det foreløbige 
forslag går på fællesspisning i forbindelse med markedsdagen. 
  
  Bestyrelsen har senere konstitueret sig således: 
      Formand: Lene Uglebjerg, 
      næstformand: Claus Bøge Huulvej, 
      kasserer: Poul Poulsen 
      presseansvarlig: Jess Wulff-Hansen, 
      trafik:  Alex Hold &  Poul Poulsen, 
      aktivitet: Lene Uglebjerg & Jess Wulff Hansen. 
  
 Den samlede beretning kan ses på www.aasumby.dk 



 

En lille Ekskursion 
Tekst og tegning af 
S.B. Andersen, som var lærer i 
Rytterskolen i Åsum.  



 



 

Aktivitetskalender for Aasum Sogn 

Juni 
 
d.   1.  søndag  10.30 Gudstjeneste 
d.   8. søndag  10.30 Gudstjeneste, pinsedag 
d. 12. torsdag 16-18 Lokalhistorisk Arkiv/Bogbyt åbent 
d. 15. søndag  10.30 Gudstjeneste 
d. 22 søndag    9.00 Gudstjeneste 
d. 23 mandag 18.30 Sct.Hans fest 
d. 29 søndag    9.00 Gudstjeneste  Afsked med AKH 
 

Juli 
 
d.   6. søndag  10.30 Gudstjeneste 
d. 13. søndag    9.00 Gudstjeneste 
d. 20. søndag  10.30 Gudstjeneste 
d. 27. søndag     9.00 Gudstjeneste 
 

August 
 
d.   3. søndag  10.30 Gudstjeneste 
d.   7. torsdag 16-18 Lokalhistorisk Arkiv/Bogbyt åbent 
d.   9. lørdag  12.00 Kirkefestival 
d. 10. søndag    9.00 Gudstjeneste 
d. 16. lørdag  13.00 Pentanque 
d. 17. søndag  17.00 Gudstjeneste  
d. 31. søndag  10.30 Gudstjeneste 



 

Aktivitetskalender for Aasum Sogn 

September 
 

d.   4. torsdag 16-18 Lokalhistorisk Arkiv/Bogbyt åbent 
d.   7. søndag    9.00 Gudstjeneste 

Alle arrangementer er omtalt andetsteds i bladet 
 

 Ta’ ud og hæng op 
 
 
 

Om idrætsforeningen - se side 33  
 

Se i øvrigt på hjemmesiderne 
www.aasumsogn.dk  og  www.aasumby.dk 

Bogbytteren har normalt åbent onsdage kl. 10 - 12; 
dog holdes der ferie i juli måned både i bogbytte-
ren og i Lokalhistorisk Arkiv. 



 

   Virksomheds/Flytning 

 



 

Ryttervejen 19 
5240 Odense NØ 
Tlf.: 6614 4006  

 
Støt vores annoncører 

 
De støtter dig 



 

Fra heltidslandmand til 
deltidslandmand fra ca. 1950 til 1990 
Af  Hans Lohmann Andersen    2. del 

Efter soldatertiden gik der kun indtil 1953-54, hvor jeg igen havde 
en pause fra landbruget p.g.a. Et ophold på Askov Højskole, hvor 
der netop var tiltrådt en ny forstander, Knud Hansen, der afløste 
den navnkundige Arnfred. Forår 1954 tilbage i læreplads. 
Her vil jeg lige, som indskud, fortælle lidt om min læremester, min 
morbror Helge Lohmann. Han havde, udover 7 års skolegang i 
Åsum skole, også ophold på Dalum Landbrugsskole og Ryslinge 
Højskole som basis. Han var et udpræget ordensmenneske, hvor 
redskaber altid blev rengjort og klargjort efter brug, klar til ny ind-
sats. Han var tidligt en slags driftsleder på gården for sine yngre sø-
skende p.g.a. faderens meget fravær i Rigsdagen i København. Der 
var også tit brug for daglejere i datidens landbrug, hvoraf een hed 
Knud Bæk. 
I 1937 blev min morbror valgt til sognerådsformand i den daværen-
de Seden-Åsum kommune og afløste gdr. Peder Nielsen, Dalholm i 
Åsum. Der var visselig nok at kæmpe med for datidens sogneråds-
formænd i de små landkommuner, der ikke havde nogen længere 
uddannelser bag sig. Een af de helt store udfordringer var imple-
menteringen af K.K. Steinckes socialreform fra 1933. Endnu står på 
bogreolen på Hlidarende en tyk bog i blåt bind, som var udgivet af 
sognerådsforeningen med vejledning i tolkningen af reformen, der 
betegnede den officielle fødsel af velfærdsstaten.  

I 1940 kom så yderligere rationeringen under 
Anden verdenskrig, der belastede sognerådene 
yderligere. Hvert kvartal blev der i Åsum For-
samlingshus gamle sal uddelt rationeringskort.  

De var dagen før bragt til gården, og om natten var de oplagret un-
der min ugifte mosters seng, der blev betragtet som det område på 
gården, der var bedst sikret mod ulovlig indtrængen !!  



 

I 1943 blev min morbror afløst på posten, så vidt jeg husker af tøm-
rermester Karl Nielsen. 
Forår 1954 tilbage efter Askov opholdet. Sidst i 1955 begyndte sæl-
somme ting at ske. Nogle citater fra min dagbog, som min morbror 
havde belært mig om at føre, afslører hele dramaet: Torsdag d. 22. 
September: Tandlæge kl. 11. Eftermiddag: Pløjet møg ned. Aften: 
Til Høstfest. Ved denne høstfest var også en vis 20 årig pige, Rita 
Nielsen, med. Hun gik på Odense Fagskole, men havde året før 
tjent ved Agnete og Olav Nielsen på Dalholm. Derfor var hun budt 
med denne aften. Eneste irritationsmoment den aften var en med-
hjælper på Dalholm, der gik temmelig meget i vejen. Dagbogen den 
første oktober fortæller: Renset hegn af i Degneløkken. Slået græs-
plæner. JAGTEN GÅR IND !! Og jeg erindrer, at det ikke alene 
drejede sig om harejagten, der også gik ind på den dato! 
Vi springer lynhurtigt frem til 16. marts 1957, hvor Rita og jeg blev 
gift i Vor Frue Kirke i Odense. Vi blev viet af pastor Lindskrog, 
som jeg også 12 år tidligere havde haft til religion på Odense Kate-
dralskole. Festen stod i Smedenes Hus på Østerbæksvej, og det blev 
et brag af en fest. Her mødtes Ritas familie, overvejende faglærte 
håndværkere og dermed gode, danske socialdemokrater, med min 
familie, hvoraf mange tilhørte den danske bondestand og dermed 
partiet Venstre. Min svigerfar, Gabriel Nielsen, var uddannet som 
tømrer, og det viste sig at være en ren velsignelse for et gammelt 
stuehus som Hlidarendes, hvor de hængende døre snart blev kilet 
op, så de ikke længere skrabede på dørtrinene ved lukning. I øvrigt 
blev min svigerfar af nogen betragtet som lidt af en kapitalist, fordi 
han havde en udlejningsejendom ( Palnatokesvej 54) i Odense med 
6 lejligheder, hvoraf han selv boede i den ene. Med til bryllupsfesten 
var, udover familie og nære venner, også Ritas tidligere arbejdsgive-
re, Agnete og Olav Nielsen, Dalholm, og proprietær ( titlen er vig-
tig!!) Petersen og frue, Gillestedgård, der var Ritas første tjeneste-
sted. Gillestedgård lå, hvor BILTEMA ligger i dag på Åsumvej. Går-
dens jorder lå, hvor nu Vollsmose er bygget. På grund af mine for-
ældres nære arbejdsrelationer til Åsum Kirke var også sognepræsten 
Ole Borch Madsen og hans kone Else med. 



 

En uge før brylluppet havde jeg sået 4 td. ld. byg nederst i Degne-
løkken. Bryllupsaftenen slog vejret om, og vi kørte hjem i snevejr, 
og vinteren holdt sig i 14 dage efter. Fra 1. april 1957 forpagtede vi 
Hlidarende, og min morbror og moster, Maren, blev boende på ste-
det. 
Landbruget: Jeg interesserede mig ikke for husdyrbrug og koncen-
trerede mig derfor om planteavl. Igennem 1950'erne havde konser-
vesfabrikken PLUMROSE i Odense store arealer med konservesær-
ter på kontrakt med bønderne i Åsum. Deres energiske konsulent, 
Erik Randløv, var igennem årene kontaktmanden til firmaet. Igen-
nem ham fik jeg fra 1960 og frem kontrakter på grønkål og gulerød-
der. Degneløkkens lette sandjord var især velegnet til gulerødder. 
Disse afgrøder blev dengang høstet manuelt, hvorfor der også kun-
ne være en rimelig fortjeneste ved avlen. Fra september og frem til 
december baksede Rita og jeg med det, også nu og da i lidt barsk 
vejr. Da vores 3 børn efterhånden voksede til gav de også en hånd 
med efter skoletid, en adspredelse, der var gavnlig på den tid, hvor 
Maos lille Røde var ved at blive kult på nogle skoler. Iøvrigt var det 
Rita, der holdt lidt kontrol med, om børnene nu fik gjort deres lekti-
er. Jeg havde mest tankerne på landbrugets nogenlunde permanente 
krisetilstand! 
I 1970 kom en afveksling. På grund af en lidt dårlig høst fandt jeg et 
midlertidigt job uden for landbruget. Fraugde Plovfabrik søgte en 
medarbejder på lageret. Jeg søgte og fik det. Det var faktisk lige no-
get for mig. Jeg skulle ekspedere ordrer fra hele landet til maskinfor-
retninger, der handlede med landbrugsmaskiner. Herudover var der 
detailsalg til omegnens landmænd. Også den konstante opfyldning 
på reolerne på lageret skulle en kollega og jeg klare. Indimellem blev 
jeg sendt til Odense for i banken at indbetale større beløb for leve-
rancer. Det var før netbank!!! 

fortsættes i næste nr. 



 

 Jeg har inviteret mig selv til kaffe hos Inger Reitz, en gammel be-
kendt, som har rødder i Aasums muld. Inger er en aktiv og velkendt 
ældre dame! Men... jeg vil tro mange bedre kender hendes store ha-
ve! Et gammelt gartneri, der ligger lige neden for kirken mod syd og 
er smukt afgrænset af Bybækken, der snor sig langs den velholdte 
have. 
Da vi har fået bænket os med kaffe på terrassen i den varme forårs-
sol, må jeg lige have styr på noget historie! 
I 1932 etablerede Ingers far og mor sig med gartneri her på grun-
den; faderen var gartneruddannet, og moderen var uddannet blom-
sterdekoratør. På torvet i Odense mødte de hinanden, og som det 
oftest sker med ungdommen, blev deres hjerter så hede, at de blev 
enige om at opbygge deres liv sammen med gartneri i Åsum. Des-
værre blev faderen ramt af sukkersyge, som dengang gav en del fysi-
ske begrænsninger. Men heldigvis kunne moderens evner til at binde 
flotte blomsterbuketter til højtid, fest og begravelser danne et væ-
sentligt grundlag for gartneriet. Så det er ikke fra nogen fremmede, 
Inger har fået sin kreative åre til det med blomster. Hvor har jeg 
personligt høstet mange roser, når jeg som værtindegave har over-
rakt en af Ingers store flotte buketter, for nærig med blomsterne har 
hun aldrig været. 
Først i 40erne begyndte Inger den obligatoriske syv års skolegang, 
først 3 år i Forskolen herefter de sidste 4 år i Rytterskolen. Efter 
skolen blev hun uddannet blomsterdekoratør i en af de bedre blom-
ster butikker i Odense. Siden fik hun en uddannelse som sygehjæl-
per på Odense Sygehus og i 1974 fik hun ansættelse på Marienlund 
Plejecenter, og var der til hun stoppede på arbejdsmarkedet. 

 Et liv med blomster! 



 

Men blomsterne har altid været og er heldigvis stadigt Ingers liv! 
I 1948 fik familien besøg fra USA; det var Ingers mors kusine, som 
med sin mand havde taget den lange rejse via England til lille Åsum. 
De havde som dansk ægtepar etableret sig som farmere i North Da-
kota, som grænser op til Canada. Den lille Inger måtte have gjort et 
positivt og dybt indtryk på ægteparret. For i julegave i 1959 fik Inger 
en kuvert, hvori der lå en invitation til USA med alt betalt. Åh ja! 
Hvad gør man lige som ung pige med en syv års skoleuddannelse, 
hvor engelsk ikke var på skemaet? Når man hedder Inger, søger 
man tre måneders orlov fra arbejdet, overbeviser sig om, at man ale-
ne naturligvis kan klare denne ”lille tur”, selvom man ikke kan et 
pluk engelsk. 
Så juni 1960 står Inger i Kastrup lufthavn med en returbillet til Far-
go, som er hovedstaden i North Dakota. Hun skal mellemlande i 
New York, herefter flyve videre til Minneapolis i Minnesota og til 
sidst flyve det sidste stykke til Fargo, en tur på 23 timer. Alle hun 
mødte på turen var meget venlige og hjælpsomme, så det hele for-
løb uden de store problemer. At komme ”over there” var en kæmpe 
oplevelse, alt var stort, farmen hun boede på var kæmpe enorm, 
med jorder, som blev opdyrket og andet, som til hendes store for-
undring, bare lå brak. Det var majs, de dyrkede, et produkt som ikke 
var almindeligt i DK dengang. Da hun ankom, havde de lige sået 
majsen, og inden hun tog hjem, var den klar til at blive høstet, en 
skov så langt øjet rakte af kæmpe majs. Det gjorde et uforglemme-
ligt indtryk på den unge dame. Inger har nu 5 gange været turist i 
USA, og jeg skal hilse at sige, at det engelske har hun fået ganske 
godt styr på. 
Kaffen er drukket, og Inger skal have startet havetraktoren; græsset 
trænger forfærdeligt til at blive slået, hun kan næsten ikke holde ud 
at se på det! 
Jo! Inger har nok at se til. Efter sin kære mand, Hjalmars, pludselige 
død, og hendes voldsomme fald sidste år, med indlæggelse til følge, 
er fruen heldigvis kommet op på mærkerne igen! Det er vi mange, 
som er taknemmelige for. 
Alex Hold  



 

Efterlysning 
I forbindelse med arkivernes dag, lørdag d. 8. november vil ar-
kivet prøve at arrangere en udstilling. 
 

Persongallerier i forbindelse med ejendomme/gårde i Aasum. 
 

I den forbindelse efterlyser vi billeder af personer med tilknytning 
til de enkelte ejendomme. 
Henvendelse i arkivets åbningstid eller på mail  



 

Praktiske hjælpere til sankthansaften!!! 
Vi havde sidste år stor succes med at søge efter hjælpere -  vil vi ger-
ne 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 tirsdag. 
 

Skriv eller ring til ; Bente B. Knudsen    Tlf. 22 56 44 51 

bentebknudsen@gmail.com 

Markedsdagen af-
holdes samme  
lørdag  
 
og der holdes  
 

Høst 
gudstjeneste  
om formiddagen. 
 
Vi imødeser en rigtig 
festlig dag. 



 

Aasum Sogns Beboerforening indbyder igen i år  
til vores traditionsrige 

 

Sankthansaften. 
 

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. 
Der er salg af øl/vand/vin 

Kl. 20.45: Båltale v/Sognepræst Anne Kathrine Rafn Hauge 

Bålet med den flotte heks tændes på Engen og  
vi synger midsommervisen. 

 

Efter arrangementet på Engen er der kaffe og småkager  
til ALLE i Rytterskolens have. 
 

Pris for spisning:      Voksne: 30,-kr. og Børn 10,-kr. 
 

Alle er velkomne - også venner og familie 



 

Aasum Bylaug 

PETANQUETURNERING 

Lørdag, d. 16. august  
kl. 13.00 

 

Indskrivning kl.13.00. 
Turneringstart kl. 13.30. 

Alle kan være med – øvede 
som uøvede. 
 

Dagens afsluttes med fæl-
lesspisning af medbragt 

mad ca. kl. 18.00. 

Beboerforeningen sætter telte og grill op! Der kan købes vand, øl og vin 
under hele arrangementet.   
Voksne 25,- kr. og børn er gratis. 
MØD OP – på petanquebanen i Ingers have. 

Som vi blev enige om på vores generalforsamling i januar, har 
jeg tilbudt Odense Kommune at rydde op i vore anlæg. Her 
følger min korrespondance med Steen Himmer, parkforvalter 
Odense Kommune. Jeg har derfor ikke indkaldt til oprydning 
her i foråret. 
 
Den 2.2.2014 skrev jeg:    Hej Steen. 
Vi har haft generalforsamling i Aasum Bylaug. Vi blev enige om, at 
vi ville tilbyde at rydde op i anlægget og fjerne de afskårne grene 
eller flishugge disse. Det fældede bøgetræ sørger vi også for bliver 
fjernet.  Er det OK med dig? 



 

Der blev svaret d. 3.2.2014 
Tak for din mail. Og tak for tilbuddet. Odense Kommune har en 
forpligtigelse i at støtte biodiversiteten på kommunale naturarealer. 
Derfor lader vi en del organisk materiale / vedmasse ligge og 
formulde i skovene. Vi rydder gerne for færdsel og sikkerhed, men 
vi ønsker ikke, at I hverken fjerner eller fliser materialet i 
skovbunden. En del dyr, svampe og planter finder levemuligheder i 
dette ved. Skoven bliver kun mere interessant, når den biologiske 
mangfoldighed tilgodeses.       Jeg svarede d. 3.2.2014 
Hvis det havde været i Kongens have, så var der jo nok ingen tvivl. 
Nu er det blot et anlæg i Aasum by, hvor ”ingen er berørt”, ikke 
enig. Hvis det havde været i H.C. Skoven, havde jeg været enig, men 
et anlæg i centrum af vores lille by, så ser situationen noget 
anderledes ud. Skal vi have et vildnis at se på, det kan ikke være 
rigtigt, og byens bogere er enige med mig. Det er ikke nogen trussel, 
men hvad andre muligheder levner du os. En artikel i Fyns 
Stifttidende kunne være en mulighed. Holder du fast, eller er der 
andre muligheder?                        Steen svarede d. 4.2.2014 
Jeg har set på grenene og kan godt følge dig i, at der ligger 
grenmateriale tæt ved vejen, som bør fjernes. Jeg vil få flyttet 
materialet og se på, om nogle af de største grene i skovbunden kan 
saves i mindre stykker, så de syner af mindre. 
Skovstykket er dog ikke at sammenligne med hverken Kongens 
Have eller HC Andersenskoven. Jeg synes som dig, at det ville være 
forkert at lade samme grenmængde ligge i de konkrete anlæg. Disse 
anlæg har begge et langt mere parkpræget udtryk og drift end det 
relevante skovstykke. Du bør sammenligne jeres skov med andre 
sammenlignelige skove, hvor Park og Natur også lader træmateriale 
ligge efter tyndinger og stormskader. Vi er sikkert bare uenige om, 
hvor opryddet en skovbund skal være i Aasum. 
Odense Kommune har for få år siden tiltrådt den internationale 
konvention "Count Down 2010", som er en konvention, der 
omhandler bevarelse om mulig forøgelse af biodiversitet. Netop 
skovene er et oplagt sted at efterlade organisk materiale. 

Aasum Bylaug                     Mogens Burmølle 



 

Vi er nu gået ind i vores andet år. Hylderne er fyldt godt op: 40 m 
ca. 2000 bøger! Tak til alle der har beriget os med deres skønne 
litteratur. Det være sig lærebøger, gamle klassiker, biografier, 
rejsebeskrivelser, masser af krimier, kærlighedsromaner, børnebøger, 
tegneserier, kogebøger. Bøger skrevet på engelsk, tysk, fransk, 
svensk og norsk. Ja, vi kan blive ved.  
Vi har også fået en ny " bogstøtte" . Han hedder Kai Teilmann, 
efterlønner og bosiddende i Åsum. Hanne Skovende er på stand by, 
da hun er " arbejdsramt ". Dejligt med en sparringspartner!  
Vi kan tilbyde hele kasser af samme forfatter : 
Morten Korch, 
Danielle Steel, 
Alistair Maclean. 
Vi har også mange bøger af Steven King, Nevil Shute og Jørgen 
Riel. 
Skal du ud at rejse i den kommende tid, har vi måske lige bogen : " 
Turen går til.........." 
Kom forbi og hjælp os med at udskifte bøgerne på diverse hylder. 
Tag hele familien med, der er bøger til alle!  
Bogbytteren har åben: hver onsdag kl. 10-12 samt første torsdag i 
måneden kl. 16-18. 
 
 Venlig hilsen de to bogstøtter Kai Teilmann og Hjørdis Poulsen  

  Nyt fra  
„Bogbytteren" 



 

Aasum Idrætsforening 

Generalforsamlingen er godt overstået. Desværre var der ikke 
mødt så mange medlemmer, men vi havde en god aften og mange 
ting blev drøftet til inspiration for bestyrelsens arbejde i fremtiden. 
Der er stor glæde i foreningen over, at de mange unge seniorspillere, 
som kom til klubben i efterårssæsonen 2013, fortsætter, så vi nu er i 
stand at stille 2 seniorhold, 1 old-boys hold og 1 super-veteran hold. 
Gudmund Schack Pokalen blev i år uddelt til vores fodbold træner 
Thomas Brandt-Madsen, Duedalen, for hans store arbejde med de 
unge spillere. 
Bestyrelsen består nu af: Preben Schack, Mogens Burmølle, Rolf 
Damm, Glenn Nielsen og Per Schack. 
Turneringen er snart færdigspillet med en meget spændende afslut-
ning for vores 1. hold i serie 3, der i øjeblikket ligger nr. 1 med stor 
chance for at rykke op i serie 2. 
De sidste spændende kampe på Aasum Stadion i foråret er: 
 

Serie 3: søndag d. 15. juni kl. 11.00 Aasum – Kerteminde 
 

Serie 5: mandag d. 2. juni kl. 18.45 Aasum – Lange Bolde 
torsdag d.19. juni kl. 18.45 Aasum – Birkende 
 

Old-Boys: onsdag d. 11. juni kl. 19.00 Aasum – Dalby 
onsdag d. 25. juni kl. 19.00 Aasum – Langeskov 
 

Super-Veteraner: tirsdag d. 3. juni kl. 19.00 Aasum – Agedrup 
tirsdag d. 24. juni kl. 19.00 Aasum – Kerteminde 
 

Gymnastik starter tirsdag d. 2. september ved Jytte Storm. 
 
Aasum Idrætsforening 
Preben Schack    Tlf. 20117338 



 

Adresseliste for Aasum Sogn 
 

Idrætsforeningen   Beboerforeningen 
Formand    Formand 
Preben Schack    Lene Uglebjerg 
Ryttervejen 14, 5240 Od. NØ  Alleparken 15, 5290 Marslev 
Tlf. 66 10 24 23 ,  20 11 73 38  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 
hogppoulsen@gmail.com  Burmoelle@mail.tele.dk 

Velkomsthilsen til nye 
beboere i Åsum 

 
Foreningerne bag Sognebladet 
vil byde nye beboere velkomne 
til sognet. De nye familier får 
derfor en hilsen så snart, de er 
flyttet ind. 
Hilsenen består af et eksemplar 
af Åsumbogen, en folder om 
byen og en flaske Åsumvin.. 
For at vi kan uddele denne hil-
sen kræver det, at vi får besked 
om nye tilflyttere. Altså, send en 
mail til aasumby@gmail.com, 
når du får nye naboer. 



 

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  barselsvikar indtil 3. juli 
Tlf. 51 34 55 41   Anne Kathrine Rafn Hauge 
(ikke mandag)    Træffes i sognehuset 
aasumgraveren@mail.dk  Mindelundsvej 110 efter aftale  
     Tlf. 28 49 62 26 
Regnskabsfører: Ingrid Olesen  AKRH@km.dk 
Hyldegårdsvej 23, 5240 Od. NØ  

Ingrid@Sedennet.dk   Sognepræst tilbage fra orlov 4. juli 
     Lise Maria Ranum 
Organist: Hans Brehm   Træffes i sognehuset 
Egholmen 7, 5240 Od. NØ  Mindelundsvej 110 efter aftale  
Tlf. 20 49 85 32   Tlf. 29166013 

     LMR@km.dk 
 
 

Beboerforeningens hjemmeside Menighedsrådsformand: 
www.aasumby.dk   Hanne Lind-Thomsen 
     Walthervænget 6, Åsum 

Aasum Sogns hjemmeside  Tlf. 66 10 26 73 
www.aasumsogn.dk   Hanne@Lind-Thomsen.dk 



 

Der hygges efter skraldindsamling 

Tirsdagscaféens udflugt gik i år til  
Bunkermuseet på Kragsbjergvej 


