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Præsten har ordet 

Fordi det er fastetid - forberedelsestid til påskens tour de force gen-
nem liv og død - gik jeg forleden dag på biblioteket for at finde en 
bog om fasten. Da jeg vendte hjem med en lille, næsten 20 år gam-
mel debatbog om fosterdiagnostik under armen, konstaterede min 
kæreste tørt, at faste-missionen nok var fejlet. Og ja, der er umiddel-
bart milevidt fra faste til fosterdiagnostik. Ikke desto mindre havde 
jeg fornemmelsen af at stå med en bog i hånden, der nok var lidt 
støvet, og helt sikkert i visse videnskabelige henseender forældet, 
men alligevel talte dugfriskt og skarpt ind i kernen af den kristne fa-
ste.   
Et af indlæggene i bogen er skrevet af en ung handicappet kvinde. 
Hun skriver, at hun selvfølgelig gerne ville være fri for sit handicap -
- men ikke på enhver betingelse. Ikke hvis det samtidig betød, at 
hun måtte give afkald på det livsindhold, hun har fået ved at måtte 
leve med sit handicap. Og så skriver hun noget, der fik mig til at 
stoppe op og tænke faste-tanker. Hun skriver, at der findes noget, 
der er meget værre end hendes handicap, nemlig den handicappede 
livsopfattelse, hun mener præger vores kultur.  Hun skriver, at vores 
iver efter at opspore de ’unormale’ fostre (og det er vi ikke blevet 
dårligere til i de år, der er gået siden bogen udkom) og få dem fjer-
net, er et udtryk for, at vi har ladet vores hjerner vokse og vores 
hjerter skrumpe.  

Fasten  –  et nej tak til  
en handicappet livsopfattelse 

Lise Marie Ranum 
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”Hvorfor ikke lade livet og menneskene være præget af mangfoldig-
hed – og tage smerten med? Hvorfor forsøger vi hele tiden at få en 
tilværelse, hvor alt er bestemt på forhånd, hvor ingenting må kom-
me bag på os? Hvorfor arbejder vi hele tiden på at fjerne alt det i 
tilværelsen, som handler om smerten, frustrationen og afmagten?”, 
spørger hun inden hun konkluderer, at ”det ser ud som om, vi ar-
bejder os derhen, hvor vi ved mindre og mindre om, hvad liv er”. 
Og det er her den 20 år gamle, let falmede debatbog taler direkte ind 
i den kristne fastetid. For fastetiden handler i essensen om at tænke 
over, hvad liv er. Fastetiden handler i essensen om at huske på, hvad 
det sande, det hele menneskeliv er for noget.   
Smerten og afmagten hører med til menneskelivet. Det er, hvad fa-
stetiden vil have os til at se mere end noget andet.  Det er, hvad for-
tællingen om Jesu fristelse i ørkenen, der i kirken danner optakt til 
hele fasteperioden, understreger. Satan frister Jesus, ikke bare en el-
ler to, men hele tre gange: ”Tryl sten til brød! Styrt dig ud fra klip-
pen og lad Guds engle redde dig! Drop Gud, tilbed mig – og vind 
alverden!”, hvisler Satan med slangens kløvede tunge.  Og efter 40 
dages ørkenvandring uden hverken vådt eller tørt – og ikke ét eneste 
lille opmuntrende ord fra Gud! – kan det ikke ha’ været nemt at tak-
ke nej. Men det er altså, hvad Jesus så eftertrykkeligt gør med sit 
”vig bort, Satan!”.  
Jesus takker i ørkenen nej til den nemme løsning. Han takker nej til 
den nemme sejr, nej til at springe det ubehagelige, han ved venter 
ham over, nej til et liv, der ikke har noget med menneskelivet at gø-
re.  
Jesus takker i ørkenen nej til en handicappet livsopfattelse, der vil kon-
trollere, manipulere og amputere det ’unormale’, afhængigheden, 
afmagten og lidelsen. Jesus takker nej, fordi han ved, at sådan et 
kontrolleret og lydefrit liv ikke bare amputerer mørket, men også 
det lys, der skinner i mørket. Det lys, der gang på gang kommer bag 
på os mennesker og skinner i det mangfoldige liv, der måske ikke 
formede sig, som vi ønskede og forventede, men viste sig at inde-
holde mange flere nuancer - og mange flere overraskelser - end vi i 
vores vildeste fantasi kunne forestille os.  
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Gudstjenester i Seden og Aasum 

 Marts   Seden   Åsum 
 
Søndag d. 1.   kl. 11.00  kl.  9.30 
2.s. i fasten  NHE   NHE  
 
Søndag d. 8.  kl.  9.30 kor  kl. 11.00 kor 
3. s. i fasten  NHE og kaffe NHE   og  kaffe 
 
Søndag d. 15.   kl. 11.00   kl.  9.30 
Midfaste  NHE   NHE 
 
Søndag d. 22.   kl.  9.30   kl. 11.00  
Mariæ    LMR   LMR 
bebudelses dag Kor og kirkekaffe Kor og kirkekaffe 
 
Søndag d. 29.   kl. 11.00   kl.  9.30 
Palmesøndag   LMR   LMR 
 
April   Seden   Åsum 
 
Torsdag  d. 2.   Ingen   kl. 17.00  
Skærtorsdag     LMR 
 
Fredag    d. 3.   kl. 11.00    Ingen 
Langfredag  LMR 
 
Søndag 5.   kl.  9.30   kl. 11.00  
Påskedag  NHE   NHE 
 
Mandag d. 6.   kl. 11.00   Ingen  
Anden påskedag NHE 
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Gudstjenester i Seden og Aasum 

April   Seden   Åsum 
 
Søndag d. 12.   kl.  9.30   kl. 11.00  
1.s.e.påske  NHE   NHE 
 

Søndag d. 19.  ingen   kl. 14.00    Fælles  
2.s.e.påske     LMR      Forårskoncert 
 

Søndag d. 26.   kl. 11.00   kl.  9.30  
3.s.e.påske  NHE   NHE 
   Kor og kirkekaffe Kor og kirkekaffe 
 

Maj   Seden   Åsum 
 

Fredag d. 1.   Ingen   kl. 10.00  
Bededag     LMR 
      Konfirmation 
 

Søndag d. 3.   kl. 10.00   Ingen 
4.s.e.påske  LMR    
   konfirmation 
 

Søndag d. 10.    kl. 10.00   Ingen 
5.s.e.påske  NHE   
   Konfirmation         
 

Torsdag d. 14.  kl.   9.00    kl. 10.30  
Kristi himmelfart NHE   NHE   
 
Søndag d. 17.   kl.  10.30   kl. 9.00  
6.s.e.påske  LMR   LMR 

Kirkebil bestilles fredag inden kl. 12  tlf.: 66 10 94 47 
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Gudstjenester i Seden og Aasum 

Siden sidst 

Døbte 
16. november 2014   Lara Albertine Aagaard Larsen,  
    Hvenekildeløkken 27 
11. januar 2015   Oliver Ølund Pedersenm, 
    Borsvinget 21 P 
  8. februar      2015   Mai Bastian Nielsen, Grønlandsgade 35 
 
 Vielser og kirkelig velsignelse 
 
 29. november  2014         Gry Elisabeth og Ole Scavenius Bertelsen, 
          Postvej 21 A 

Maj   Seden   Åsum 
 
Søndag d. 24.   kl.   9.00   kl. 10.30  
Pinsedag   NHE   NHE 
 
Mandag d. 25.  kl.  10.30   ingen 
Anden pinsedag  NHE   
 
Søndag d. 31.  kl.  9.00   kl.10.30 
Trinitatis søndag LMR    LMR  
 
Juni     Seden   Åsum 
 
Søndag d. 7.     1. s.e.trin. 
Søndag d. 14.   2. s.e.trin. 
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Forårskoncert 
i Åsum Kirke 

19. april 2015, kl. 14 
 

Trioen Zenobia spiller og synger.  
Trioen Zenobia består af 3 unge kvinder, der hver på sin måde i 
fællesskab giver os en stor musiskoplevelse. 

Zenobia spiller dan-
ske højskolesange og 
salmer. Musikken 
rummer egne arran-
gementer af den dan-
ske sangskat og om-
favner elementer af 
tango, folkemusik, 
jazz og pop. Trioen 
spiller også egne 
kompositioner sat til 
såvel nye som vel-
kendte tekster. 

Pianist : 
Charlotte Støjberg 
 
Sang : 
Louise Støjberg 
 
Harmonika:  
Mette Kathrine Jensen 
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Menighedsmøde   2015 
 

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

 
Søndag, den 1. marts 2015, kl. 10.30 i Rytterskolen,  

lige efter gudstjenesten kl. 9.30. 
 

Alle indbydes til en snak om året, der er gået og  
om planlagte aktiviteter i dialog med menigheden. 

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

 Åsum Menighedsråd    

Skærtorsdag, den 2. april 2015 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 også selv drikkevarer. 
En hyggelig tradition, som vi gerne deler med flere fra sognet. 

Fællesspisning    Skærtorsdag 

Nadver-billede 
fra Eiði på 
Færøerne 
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Tirsdagscaféer i Aasum 

Tirsdag den 3. marts 2014 kl. 14.30 
 

Amish-folket -  i hestevogn i stedet for bil 

Under 4½ års ophold i Canada som præstefolk for en dansk immi-
grantmenighed blev Jørgen og Kirsten venner med en familie, som 
tilhører Amish-gruppen. Deres foredrag går bag om facaden og prø-
ver at forstå den tanke, der ligger bag ønsket om et enkelt og arbejd-
somt liv tæt på familien. Foredraget bliver suppleret med videofilm 
 
Kirsten og Jørgen Flensted-Jensen har tidligere ledet gymnastik-
elitehold og senere været i Afrika for Folkekirkens Nødhjælp og un-
der tørkekatastrofe som nødhjælpskoordinator i Ethiopien, Mozam-
bique og Sudan. Siden har Erik læst til præst og var i Brylle i 12 år, 
derefter i Canada og har lige afsluttet 8 mdrs. vikariat i Bruxelles. 

”Amish og mennonitter” - 
Hvad der det? Hvorfor lever de 
sådan uden brug af moderne 
hjælpemidler ? Er det en sekt 
eller hvad? Er de kristne, og 
hvordan er deres gudstjene-
ste... ? 

Jørgen og Kirsten Flensted-
Jensen fortæller om den histo-
riske baggrund for den i dag 
voksende gruppe, som lever så 
anderledes. 
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Tirsdagscaféer i Aasum 

En dag hvor kirsebærtræerne står i fuld flor. På Selleberg vil ejeren, 
Søren Hvenegaard Lassen, fortælle om herregårdens historie, om 
bygningerne og driften i dag. Vi får en fremvisning af produktions-
køkkenet efterfulgt af samling i Pejsesalen, hvor der er smagsprøver 
af stedets produkter og kaffe. 
Der vil være mulighed for at se og handle i Kirsebærbutikken efter-
følgende. 
 

Gerne tilmelding og aftale om eventuel fælleskørsel  
telefon 66 10 26 73, Hanne Lind-Thomsen 
Vi begynder på Selleberg, Kertemindevej 23, Marslev, kl. 13. 
Ved fælles-kørsel kan vi mødes ved Rytterskolen kl. 12.40.  

Tirsdag den 5. maj 2015 
kl. 13.00 
Udflugt til  Selleberg 
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Sogneaftener i Aasum 

Onsdag, den 18. marts 2015, kl. 19.30 
 
Poul Bjerregård var tidligere i Odense Kommunes afdeling for 
naturpleje. Denne aften fortæller han om H. C. Andersen-skoven,  
dens tilblivelse, hvem der fik ideen og hvordan den udviklede sig til 
det, der nu snart er en rigtig skov. 

Fra den store åbningsdag i 2005 
med kronprins Frederik  

Poul Bjerregård 
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Sogneaftener i Aasum 

Torsdag, den 23. april 2015, kl. 19.00 
 

Besøg i Nordatlantisk Hus – Promenaden 1, 5000 
Odense C (Det er på havnekajen). Besøget indledes med en times 
rundvisning på husets tre etager og beskrivelse af de forskellige 
funktioner, der udfolder sig her, samt om de arrangementer, der lø-
bende er i huset. 
Guiden, John Gitz Holler, der har en solid baggrund i Grønland,  
tilføjer noget både underholdende og oplysende fra sine ophold der. 
Der sluttes af med kaffe og kage i restauranten.  
 
Tilmelding på e-mail:  aasumby@gmail.dk  eller  
til Lene Uglebjerg telefon 22 82 82 88 
Pris: 50 kr 
Vi mødes i god tid før kl. 19.00, da rundvisningen begynder ret 
præcist. 
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  Kommende arrangementer   
i Seden – Forår 2015 

 
Babysalmesang: Tirsdage, kl. 9.30, frem til 7.4.2015 
Velkommen til unge mødre og fædre til hygge og en kop kaffe 
Nyt: Tilmelding er nødvendig! 
Kontakt: Sognemedhjælper Helle Skov, tlf. 22 67 17 41  
eller Kirkekontoret: Ellen Rasmussen, tlf. 66 10 94 47. 
                           Vi ses i Seden Kirke! 
 
  

Sogneaftener i Seden Sogn 
 
Den 12.3. kl. 19.00: Foredragsaften  
Sognepræst Lise Marie Ranum ved Seden og Aasum kirker.  
”Fortællingen om Bibelen i det 21. århundrede”, fortsætter i 2015. 
Sted: Konfirmandstuen, Mindelundsvej 45, Odense NØ. 
  
Den 19.4. kl. 14.00: Forårskoncert 
Fælles Forårskoncert for Seden og Aasum kirker 
Med ”Trioen Zenobia”. Læs den nærmere beskrivelse på side 8. 
Sted: Aasum Kirke. 

 
Den 21.5. kl. 19.00: Hans Henriksen & Therese Andreasen 
”Sangaften med operetter og glade forårssange”. 
Sted: Seden kirke. 
 

Velkommen 
Ret til ændringer forbeholdes!  

Aktivitetsudvalget Seden Menighedsråd 
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Sognecafé i Seden  
1. torsdag i hver måned, kl. 14. -16.  

 
Arrangementet afholdes i Konfirmandstuen, Mindelundsvej 45. 

Bemærk nyt mødetidspunkt! 
 
 
Den 5/3: ”Erindringer i glæde”. Et muntert causeri over 32 års 
                præstegerning i Seden sogn 
                ved sognepræst Nils Holger Ellekilde. 
 
  
Den 9/4: Edel Skov fortæller om Benny Andersen og deltagerne 
                inviteres med på fællessang.        
 
  
Den 7/5: ”Et foredrag om min rejse fra Sønderjylland til Fyn”,  
                ved Ib Holdt, tidl. folkeskolelærer, kirkesanger m.m. 
 
Den 4/6: Sommerudflugt. Nærmere program senere! 
          

Velkommen 
 

Ret til ændringer forbeholdes! 
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Der er stadig mulighed for at give ”et par timer” søndag d. 8. marts 

Ved årets Sogneindsamling sætter Folkekirkens Nødhjælp fokus på kvin-
der. Det gør vi, fordi søndag d. 8. marts er  ”Kvindernes internationale 
kampdag”. 
Rettigheder og ligestilling mellem kønnene indgår altid i Folkekirkens 
Nødhjælps arbejde, og kvinder er oftere dårligere stillet. Når vi styrker 
kvinderne, kommer det både dem selv, deres børn, familie og lokalsam-
fund til gode. 
Indsamlingen ledes af Hjørdis Poulsen, der kan kontaktes på  
tlf. 2337 3067 eller hogppoulsen@gmail.com Læs www.nødhjælp.dk  

Folkekirkens Nødhjælp  
i Aasum og Seden 

Meld dig som indsamler ved at møde op på kirkekontoret, Mindelundsvej 
110 i Seden eller tilmeld dig i forvejen til Hjørdis Poulsen tlf. 2337 3067. 
Indsamlingen begynder klokken 10 og afsluttes kl. 12. 
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OKSEKØD SÆLGES 

Halve  
eller 

kvarte dyr 
Slagtet og 
udskåret 
efter eget 

ønske 

Hanne 
& 

Viggo 
Føns 

Tlf. 66 10 21 11 

VI HAR TID TIL DIG OG DIN 
TRYKOPGAVE, 

 NÅR DET PASSER DIG ! 

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

 spartryk@spartryk.dk 

 
Støt  

vores annoncører 
De støtter dig 
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Aktivitetskalender for Aasum Sogn 

Marts  
 
d.   1. søndag    9.30 Gudstjeneste 
   10.30 Menighedsmøde 
d.   3. tirsdag  14.30 Tirdagscafe: Amishfolket 
d.   5. torsdag 16-18 Lokalhist. Arkiv/Bogbytteren åben 
d.   8. søndag  11.00 Gudstjeneste  - kor og kirkekaffe 
   10-12 Folkekirkens Nødhjælp indsamling 
d. 15.  søndag    9.30  Gudstjeneste 
d. 18. onsdag  19.00  Generalforsamling i Idrætsforeningen 
   19.30 Sogneaften: H.C.Andersenskoven 
d. 22. søndag  11.00 Gudstjeneste   kor og kirkekaffe 
d. 25. onsdag  19.30 Generalforsamling i Beboerforeningen 
d. 29. søndag    9.30 Gudstjeneste 

Bogbytteren har normalt åbent onsdage kl. 10 - 12. 

April 
 
d.   2. søndag  17.00 Gudstjeneste 
   18.00 Fællesspisning i Rytterskolen 
d.   5. søndag  11.00 Gudstjeneste 
d.   9. torsdag 16-18 Lokalhist. Arkiv/Bogbytteren åben 
d. 12. søndag  11.00 Gudstjeneste 
d. 19. søndag  10.00 Affaldsindsamling 
   14.00 Fælles forårskoncert 
d. 23. torsdag 19.00 Sogneaften: Nordatlantisk Hus 
d. 26. søndag    9.30 Gudstjeneste - kor og kirkekaffe 
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Aktivitetskalender for Aasum Sogn 

Alle arrangementer er omtalt andetsteds i bladet 
 

 Ta’ ud og hæng op 
 
 

Om idrætsforeningen - se side 32 - 33 
Se i øvrigt på hjemmesiderne 

www.aasumsogn.dk  og  www.aasumby.dk 

Maj 
 
d.   1. søndag  10.00 Gudstjeneste og konfirmation 
d.   5. tirsdag  13.00 Tirsdagscafé: Udflugt til Selleberg  
d.   7. torsdag 16-18 Lokalhist. Arkiv/Bogbytteren åben 
d. 14. torsdag 10.30 Gudstjeneste 
d. 15. onsdag  17.00 Forårsrengøring af petanquebanen 
d. 17. søndag    9.00 Gudstjeneste 
d. 20. onsdag  16.30 Familiedag: søsætning af kanoer 
d. 24. søndag  10.30 Gudstjeneste 
d. 31. søndag  10.30 Gudstjeneste 
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   Virksomheds/Flytning 
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Ryttervejen 19 
5240 Odense NØ 
Tlf.: 6614 4006  
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Institutionsbyggeri  ved Åsum 
Tekst og foto: Per Lind-Thomsen 

Rejsegilde på nyt bosted for udviklingshæmmede 
på Grevenlundvej ved Åsum 
Institutionen med 16 små lejligheder kommer til at ligge i en helt ny 
bygning ved siden af den gamle gård, Grevelund. Denne bindings-
værksgård overtog Odense Kommune i 1981, og nu bliver den re-
staureret helt fra bunden med isolerede gulve og fornyelser af bin-
dingsværk og tag. 
Som ved ethvert rejsegilde var der stillet op med øl og varme pølser 
til de fremmødte håndværkere, leverandører, arkitekter, kommunale 
embedsmænd og de nærmeste naboer. 
Åsum by ligger et godt stykke derfra, og dermed bor de fleste i sog-
net for langt væk til at være nærmeste naboer. På grund af Fyns 
Stiftstidendes beskrivelse af de „kommende beboere som voksne 
udviklingshæmmede med svært udadreagerende eller grænseover-
skridende adfærd” og med „voldsom adfærd over for andre” må det 
være rimeligt at spørge nærmere til, hvad denne nye institution skal 
indeholde og vil betyde for os. 

Ved rejsegildet bød Ulla 
Leth velkommen på vegne 
af Handicapafdelingen, som 
er bruger af det nye hus.   
Rådmand Per Berga Ras-
mussen lykønskede med 
byggeriets fremskredne sta-
de, som et rejsegilde er 
symbol på og noterede sig, 
at byggeriet både den gamle 
del og det nye er en god 
harmonisk helhed, som be-
stemt for de kommende  Per Berga Rasmussen og Ulla Leth 
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Jan Groth, der er kommende afdelingsleder af bostedet, var natur-
ligvis også til stede og kunne nedtone avisens omtale af de kommen-
de beboere. Både han og Ulla Leth beskrev dem som nærmest stil-
færdige og på mange måde tilbageholdende i deres kontakt til andre. 
Foruden plads til 16 beboere kan det måske også komme på tale, at 
der kan laves et dagtilbud i huset. 
Dette bosted ligger langt mere afsondret end lignende bosteder i 
mere bynære omgivelser i Odense, hvor der ikke været gener for 
naboerne. Placeringen på Grevenlundvej uden ret mange udefra 
kommende påvirkninger, kan måske give de nye beboere bedre har-
moni i deres tilværelse. 

På grund af de nærmeste naboers 
usikkerhed ved etablering at det nye 
bosted og den foruroligende beskri-
velse i Fyns Stiftstidende, bliver der i 
foråret afholdt et orienteringsmøde 
for interesserede beboere i omegnen. 
Byggeriet forventes færdigt til som-
merferien, dog er der ikke fastsat en 
indflytningsdato. 

beboere og ansatte kommer til at fungere godt og til begge parters 
fulde tilfredshed. Håndværkerne fik et ord med på vejen om glæden 
og stoltheden ved at udføre et godt byggeri, som indeholder en hel 
ny bygning og næsten genopbygning af en gammel. 
Han ønskede det bedste de kommende beboere, der - uanset deres 
specielle psykiske tilstand - får rigtig gode forhold. 

Grevelund før 
 
arkivfoto 

Grevelund  bygges op igen 

arkifoto 



 

24  

Willys jeep i landbruget 
Af  Jørgen Lohmann Rasmussen. 

Fra efterkrigstiden med de trange kår kan der berettes om mange 
sjove ting. De unge bønderkarle fristedes af byerhvervenes prestige 
og højere lønninger. Det blev sværere at få dygtige karle til landbru-
get. 
Min far, Niels Lohmann på Krogsgård, prøvede at løse problemet 
og finde nye veje. Allerede den gang var det kendt, at en traktor 
kunne spare mindst en karl og et spand heste, -men -men. 
Jeg var med far rundt og kigge på gamle Fordson traktorer, som 
stod rundt omkring bag laderne tilgroet i brændenælder og hyldebu-
ske, og som ikke ville starte, når der endelig kom en køber. Så det 
blev ikke til mere. 
En dag undrede jeg mig over, at far helt usædvanligt steg på rutebi-
len til Odense, det plejede han ellers aldrig. Mor gik smågrinende 
rundt og røbede efterhånden, at far kommer hjem i en flyvemaskine; 
hun gik hele tiden og kiggede ned på vejen. 
Pludselig kom der et lille sejldugshundehus drønende op ad indkørs-
len. Vi børn løb om på gårdspladsen, hvor vi tog denne mærkelige 
skabning i øjesyn. Jeg satte mig straks ind på førersædet og var selv-
følgelig helt overvældet; den dag i dag kan jeg genkalde mig den læk-
re men skarpe lugt af ny maling, plastic og nyimprægneret sejldug. 
Jeg var otte år, så jeg kunne godt læse et skilt, der var skruet på in-
strumentpanelet: ”Må ikke anvendes til personbefordring”. Far tol-
kede denne inskription ret liberalt. Når der blev lagt et bræt mellem 
de to sæder, kunne Hans Kristian og jeg godt klemme os ind der; 
lillebror Rasmus sad på mors skød på passagersædet. Når vi kørte 
gennem Odense by stod børnene på fortovet og råbte ”hurra”, når 
vi kom i dette Montgomery-køretøj. 
På samme tid havde far fået et job som vurderingsformand, hvor 
han skulle ud og ”vumbardere” i hele Aasum Herred - til dette ar-
bejde var jeepen fortrinlig. 
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Sommeren efter - i 1948 - lærte jeg at køre jeepen. Jeg blev sat til at 
køre foran selvbinderen; det gik fint. Jeepens vindspejl bestod for-
neden af en 20 cm høj stålplade under selve ruden. Det var derfor 
nødvendigt at forhøje førersædet med et kornneg, så jeg kunne 
kigge fremad og holde den rette afstand ind til kornet. Men så kun-
ne jeg ikke nå pedalerne, men Jeepen havde heldigvis også hånd-
gas. Når en sten gik i selvbinderens kniv, og der blev råbt 
”HOLDT” , rutsjede jeg ned på koblingen; det gik på alle faconer. 
Et problem med jeepen var, at den var udstyret med en ret tørstig 
sideventilet motor af ældre konstruktion. Der var benzinratione-
ring i de år - en almindelig personbil fik 40 liter om måneden så 
vidt jeg husker, og erhvervskøretøjer som jeepen fik 150 liter om 
måneden, hvilket jo begrænsede mulighederne. Senere kom en lov 
om afgiftsfri (farvet) benzin til de nye Ferguson- (og andre) trakto-
rer; som multikøretøj kunne jeepen ikke få billig benzin, og så var 
løbet kørt.  

Vidunderkøretøjet blev i 1947 købt 
som ny til en pris af 7.500 kroner. I 
1952 solgtes den for 10.000 kroner 
som sprøjtekøretøj til en maskinstati-
on. Krogsgård fik i stedet en Fergu-
son. 

Men hovedformålet var som 
trækkraft i landbruget. Den 
ældgamle rustne dobbeltfure-
de hjulplov blev hevet frem 
fra skrammelbunken og kom 
til ære og værdighed igen. 
Jeepen havde firehjulstræk og 
med snekæder monteret stod 
den rimeligt fast, hvis jorden 
ikke var for blød. 
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Som jeg oplevede, da  
 

Dalholm og Walthergården brændte 
 
Af: Mogens Walther, Havegårdsvej 9, Seden. 
  
Jeg tjente på Bjergager dengang. Jeg stammer fra Odense og havde 
været ude at besøge mine forældre sammen med min faster og on-
kel, som boede i Taarup ved Kerteminde. Jeg kørte med dem til 
Bjergager. Der havde været konfirmation i Aasum, og man havde 
glemt at tage flaget ned, så det gjorde jeg. Da jeg kom ind i folkestu-
en kunne jeg se, at det brændte nede i byen. Vi karle skyndte os der-
ned. Jeg kom ind på Dalholm. Mellem Dalholm og Walthergården 
var der kun en smal vej, så ilden fra Walthergården var slået ind i 
noget halm, som lå på gulvet i Dalholms lade. Agnete, der dengang 
var kone på Dalholm, pumpede vand fra gårdens håndpumpe midt 
på gårdspladsen i spande, som vi var nogle stykker, der løb frem og 
tilbage med. - Det kan vi ikke, sagde Olav, der var gårdmand på 
Dalholm. Så var vi med til at lukke køerne ud; hestene kom over i 
en stald på Brydeland. Da dyrene var ude, begyndte man at rydde 
stuehuset; noget kom i lysthuset. På det tidspunkt var ilden under 
kontrol, så det meste blev i stuehuset; det havde ikke taget skade. Vi 
var nogle stykker, der var brandvagt om natten, så vi var ikke med 
til at rydde op dagen efter.  
Gårdene i byen stillede med mandskab og hest og vogn. Alt, der var 
ødelagt, blev kørt op i Grønløkkes grusgrav, som lå ud til Åsumvej. 
På Dalholm var der brandsikkert loft, så da der var ryddet op, kom 
køerne ind igen  
Walthergården var med stråtag, så det gik så hurtigt, at man ikke 
kunne komme i stalden og redde dyrene ud. Det blev sagt, at Karl 
Møllegård fra Åsumgård var med til at skyde køerne. Der var skyde-
våben nok i Åsum, da flere af beboerne havde været i modstandsbe-
vægelsen. Én ko slap ud -  men havde det været i dag, var den slået 
ned, da den havde flere brandsår.  
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Det var et trist syn at se de andre køer ligge forbrændte. De blev af-
hentet af Lattebak, som destruktionsfabrikken hed. 
Denne ene ko gik Mister, som fodermesteren blev kaldt, og trak 
med hele sommeren. Under oprydningen blev al bindingsværket lagt 
i en stak. Om aftenen var byens karle samlet for at se på uhyrlighe-
derne, og pludselig gik der ild i stakken, så Falck måtte af sted igen. 
Brødrene Walther, som Anders og Kristian blev kaldt, ville gerne 
have bygget en ny gård ude på jorden, men tømmermester Karl Ni-
elsen havde så meget arbejde ude på Egebjerggård på Nordfyn, så 
han havde ikke tid. Men det lille hus, som ikke havde taget skade, 
skulle indrettes til hestene og koen. Huset ligger der endnu. Gården 
blev aldrig genopbygget. Det er en anden historie om Walthergår-
dens endeligt. 
 
På det tidspunkt blev der udstykket flere små brug fra godserne på 
en 15 – 20 Td. Dansk Gartnerforening ledte også efter jord til små 
gartnerier. Gartner Keld Hansen, som boede ude på Nyborgvej, var 
formand for foreningen og medlem af Seden-Åsum Sogneråd, så jeg 
ved ikke om, det havde nogen sammenhæng. 
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Generalforsamling 
Aasum Sogns Beboerforening 

 
Onsdag, den 25. marts 2015, kl. 19.30 

 i Idrætsforeningens klubhus, Ryttervejen 21 
  

Mød op og deltag i debatten om beboerforeningens arbejde 
 

 Dagsorden iflg. vedtægterne: 
  

 1) Valg af dirigent 
 2) Bestyrelsens beretning aflægges 
 3) Revideret regnskab for 2014 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 
8 dage før generalforsamlingen (tirsdag, d. 17.03.15.)  

 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 vores hjemmeside 
www.aasumby.dk . 
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AFFALDSINDSAMLING 
 

Søndag, den 19. april 2015, kl.10.00 
Bemærk tidspunktet - der er forårskoncert i kirken kl. 14  

 
Traditionen tro har Aasums Sogns Beboerforening igen i år meldt 
sig til Danmarks Naturfredningsforenings årlige indsamling  
af affald i naturen.  

 EN DAG - BETALER NATUREN  TILBAGE 
  

MØD OP VED RYTTERSKOLEN KL. 10.00  
hvor der bliver givet yderligere information  -   

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

Efter indsamling er der håndmad, kaffe/øl/vand. 
  

VEL MØDT 

FORÅRSRENGØRING!!! 
 

Af Petanquebanen i Ingers have, Fichstræde 
 

Onsdag, den 15. maj 2015, kl. 17.00 
Så er det tid for at mødes til rengøring af vores bane,  

så den er klar til sommeren 
Efter endt arbejde serveres pølser og kartoffelsalat -  

og måske tager vi et spil petanque 
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Vi mødes ved Rytterskolen og går samlet til kanopladsen,  
hvor vi sætter kanoerne i vandet. 

 
Efter søsætning og mulighed for en tur på åen serveres der grill 

pølser m.brød og en kop øl/sodavand. 
 

MØD OP TIL EN HYGGELIG EFTERMIDDAG - 
i Aasums dejlige natur. 

FAMILIEDAG - FORÅRSDAG  
og SØSÆTNING af Gurli og Nønne 

 
 Onsdag, den 20. maj 2015, kl. 16.30 
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Arkivet orienterer: 
Aasum Sogns Lokalhistorisk Arkiv er medlem af SLA 
(Sammenslutningen af Lokalarkiver). 
Omkring årsskiftet overgik SLA fra ARKIBAS 4 til ARKIBAS 5 
som er et mere nutidigt registreringssystem. 
Det betyder samtidig, at alle scannede billeder og registrerede arki-
valier bliver tilgængelige på nettet. 
På landsplan er det mere end 1.200.000 billeder og 800 arkivalier. 
For vores arkiv drejer det sig om mere end 550 billeder og en hel del 
arkivalier. 
Alt dette er tilgængeligt på portalen: WWW.ARKIV.DK, hvor man 

kan søge som på Google. 

Se søgevejledningen på Lokalhistorisk arkivs side på Aasumby.dk - 

undermenu: Arkiv.dk 

Hvad er vi interesseret i ? 
 
Dit lokalarkiv er interesseret i alle slags materialer, uanset om det er 
papirer, kort, dagbøger, notater, breve, dokumenter, regnskaber, 
fotografier (også digitale), dias, lydbånd, smalfilm, videooptagelser 
eller lignende. Det kan alt sammen fortælle historie fra lokalsamfun-
det. Lokalhistorisk arkiv har åbent første torsdag i måneden mellem 
kl. 16.00 og 17.00. 
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Aasum Idrætsforening 

Generalforsamling 

Aasum Idrætsforening afholder ordinær generalforsamling 

Onsdag, den 18. marts 2015,  kl. 19.00 i klubhuset, Ryttervejen 21. 

Dagsorden ifølge lovene. 

Vel mødt! Venlig hilsen Bestyrelsen Aasum Idrætsforening 

Fodboldsæsonen 2014/15 er godt i gang for seniorspillerne.  
Vi har trænet indendørs i Mulernes sportshal , og her har der været 
god tilslutning. På grund af vejrforholdene har vi ikke kunne træne 
på sportspladsen, så der må findes andre muligheder for, at vi kan 
komme i god form. 
Vi starter om tirsdagen ved klubhuset fra kl.18.30 og håber vejret 
tillader, at der kan trænes på sportspladsen. 
Om fredagen trænes der kl. 19.00 til kl. 20.30 på grusbanen på 
KFUM`s anlæg på Rismarksvej i Bolbro. 
Vi håber på, at det hurtigt bliver forår, så sportspladsen i Aasum 
snarest kan tages i brug. 
Træningstiderne i Aasum er fremover tirsdag og torsdag fra kl. 
18.30. Er der ændringer i træningstiderne kan 
Aasums træner Thomas Brandt Madsen kontaktes på tlf. 23405833 
eller Preben Schack på tlf. 20117338. 
Vel mødt til træningen. 
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Aasum Idrætsforening 

Vi har i år tilmeldt følgende hold til turneringen: 
 
Senior:  
Hold 1 spiller i serie 2 
Hold 2 spiller i serie 3   —  og flere hold kan tilmeldes. 
 
Vi har tilmeldt, som vi plejer, et hold super veteraner.  
De har spillet i Albani Cup i vinter og har klaret sig flot. 
 
Vi har desværre ikke tilmeldt et Old Boys hold i år, men det kan nås 
endnu, så det er bare at møde op. 
 
Vi håber, at mange vil møde op på sportspladsen til den nye sæson, 
så vi igen i år kan får en god og spændende turnering. 
 
Vel mødt til alle! 
 
Aasum Idrætsforening 
Preben Schack  
Tlf. 20117338 
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Træpleje i Rytterskolens have den 18. januar  
I haven ved Rytterskolen står et moreltræ 15 m fra det sydvestlige 
hjørne af bygningen. Her har menighedsrådet været nødsaget til  

at skære en gren af 
(svajer), der var gået råd i. 
Årsagen til råd i stammen 
er, at der for år tilbage er 
savet en gren af, som har 
forårsaget, at der er kom-
met vand ind i træets 
stamme, som derfor er 
begyndt at rådne indefra. 

Renovering af  Kirkebakken  

 
Som det vil være de fleste bekendt, har der de senere år været store 
problemer med adgangsforholdene både til graverhuset og kirken. 
De senere års kraftige regnskyl har gjort vejen meget meget ujævn. 
Vi har haft provstiets arkitekt til at udarbejde et løsningsforslag. (se 
tegning på bagsiden).  
Herudover har vi fået tilbud fra entrepenører.  
Provstiet har bevilget midler, og vi regner med, at arbejdet udføres 
i efteråret 2015, når pengene bliver frigivet. 

Menighedsrådet orienterer 
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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 

Brehm@galnet.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  Hvenekildeløkken 182, 3; 5240 NØ 
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 
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Skitse til forslag for afhjælpning af grusudskridning på den 
stejle side af Kirkebakken 

Snart bryder foråret igennem 


