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Præstens ord
Lys og mørke

I den sene aftenstund, hvor fjernsynet fortæller, at 13 mennesker er blevet dræbt 
og over 100 sårede ved et terrorangreb i Barcelona, skal jeg skrive et indlæg 
til kirkebladet. Og jeg vil gerne give en kommentar. ”Det er også al den religi-
on” siger folk, fordi de er bange for at tage stilling og ikke vil virke intolerante. 
Men det er en forkert måde at se tingene på. Det er ikke ”al den religion” i den 
forstand, at det også skulle omfatte kristendommen. Kristendommen er ikke en 
”religion” på samme måde som de andres. Kristendommen er en tydning og en 
tolkning af tilværelsen og kristendommen er den kulturbærende faktor i vores 
land. Kristendommen og de andres religion kan overhovedet ikke sidestilles. Vi 
har ingen detaljerede forskrifter om, hvordan vi skal leve. Vi har frihed. Og det 
eneste, som påbydes i Det nye Testamente, som er kristendommens grundskrift, 
er næstekærlighed. Og intetsteds i Det nye Testamente står der noget om, at an-
dre mennesker skulle være vantro, urene eller mindreværdige. Og der opfordres 
intetsteds i Det nye Testamente til vold mod andre. Tværtimod. Elsk jeres fjender 
siger Jesus. Og bed for dem, der forfølger jer. Og får du et slag på den ene kind, 
skal du vende den anden kind til. 

Desværre turde de første kristne, som var jøder, ikke tage springet og begive 
sig ud i det nye liv, som Jesus opfordrede til. De ville gerne tage imod det nye, 
men turde ikke opgive det gamle, og derfor insisterede de på, at deres gamle 
religiøse skrifter, det som vi kalder ”Det gamle Testamente” også skulle gælde 
dengang. Og desværre kom dette til at hænge ved, så vi i vores normale bibel 
både har Det gamle Testamente, som er det jødiske folks historie læst i lyset af 
deres tro, og Det nye Testamente, som er historien om Jesus, og som er normgi-
vende for kristendommen også dag. I det gamle Testamente er der også grumme 
ting, men det har ingen gyldighed for os. I den kristne kirke gælder kun det nye 
testamente.

Jamen, kirken har da også begået megen uret og vold førhen siger folk og 
henviser til de mange religionskrige her i Europa. Ja det er rigtigt. For da kirken 
bliver en institution gives der plads også for magtmennesker, som misbruger 
deres ansvar. Faktisk var kristendommen oprindeligt en græsrodsbevægelse: 
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Peace, Love and Understanding. Men med dannelsen af en egentlig kirkeinstitu-
tion kom ærgerrige og magtsøgende ledere desværre indenfor, og derfor er det 
gået galt undervejs. Der har været forfærdelige religionskrige i Europa, som man 
i dag må lægge afstand til. Men så korstogene da, siger folk. Men man glemmer 
at Israel og andre mellemøstlige lande oprindeligt hovedsageligt var kristne, men 
blev med sværd og vold påtvunget de andres religion, og man ønskede simpelt-
hen at befri dem.

Både i religion og filosofi omtales menneskelivet ofte som en kamp. En kamp 
mellem lys og mørke. Og menneskene som lysets børn eller mørkets børn. Og 
hvem der er mørkets børn i denne tid, er der vist ingen tvivl om.

Nils Holger Ellekilde   
Sognepræst



Sket siden sidst i Åsum
Døbte
4. juni  2017  Åsum Aske Maurice McDouall Hansen, 
   Krogsløkkeparken 59
4. juni  2017  Åsum Simon Dahl Jørgensen, Seden Birkevej 2
11. juni  2017 Åsum Marie Ramshøj Nørholt, Bjerggårdsløkken 125
25. juni  2017 Åsum Marius Arthur Panting, Hvenekildehaven 48

Viede, kirkelig velsignede
10. juni  2017 Åsum Anne Miller og Søren Miller, Kanslergade 22

Døde, begravede, bisatte
21. juni  2017  Åsum Gunnar Jørgensen, Flaskehalsen 19

Høstgudstjeneste
Søndag den 1. oktober 2017 kl. 10.30, mødested indgangen til kirken.      

Nu er høsten forhåbentlig godt i hus. 

Årets høstgudstjeneste afholdes udendørs. Organist Hans Brehm får i dagens 
anledning selskab af Kirstine Weis, der spiller euphonium.

Efter gudstjenesten vil der blive serveret kaffe og the. 

Såfremt vejret ikke tillader udendørs aktiviteter, flyttes gudstjenesten indendørs.

Vi ses på toppen af bakken, på plænen foran kirken.

5
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Gudstjenesteliste september- november 2017

SEPTEMBER SEDEN  ÅSUM   
    
Søndag 10. 13.  s. e. trin. kl.  11.00  Ingen
  Friluftsguds. Seden Strand
  NHE  
    
Søndag 17.  14. s. e. trin. kl. 10.30  kl.  9.00
  LMR  LMR
    
Søndag 24.  15. s. e. trin. kl.  9.00  kl. 10.30
  NHE  NHE

OKTOBER

Søndag 1. 16. s. e. trin. Ingen  kl. 10.30
    Frilufs- og  Høstgudstj.
    LMR
    
Søndag 8.  17. s. e. trin. kl.  9.30  kl. 11.00
    Høstgudstj.
  NHE  NHE

Søndag 15.  18. s. e. trin. kl. 19.00  Ingen
    NHE
    
Søndag 22.  19. s. e. trin. kl.  9.30   kl.  11.00
  NHE  NHE

Søndag 29. 20. s. e. trin. kl. 11.00   Ingen
  LMR  

Kirkekoret medvirker i begge kirker søndag den 8. oktober og 
søndag den 19. november.
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NOVEMBER

Søndag 5. Alle Helgens dag kl. 19.00  kl. 16.00
  NHE  NHE
    
Søndag 12.  22.s.e.trin. kl. 11.00  kl. 9.30
  LMR  LMR
    
Søndag 19.  23.s.e.trin kl.  9.30   kl. 11.00
  NHE  NHE
    
Søndag 26. Sidste s. i kirkeåret kl. 11.00   kl.  9.30
  LMR  LMR
 
DECEMBER

Søndag 3.  1. s. i advent kl.  9.30   kl. 16.00
  NHE  NHE

LMR:  Lise Marie Ranum
NHE:  Nils Holger ellekilde
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Udflugt
Tirsdag d. 3. oktober 2017 kl. 13.00, tirsdagscafe, udflugt til Johannes 
Larsen museet i Kerteminde.

Tirsdag d. 3. oktober 2017 kl. 13.00, tirsdagscafe, udflugt til Johannes Larsen 
museet i Kerteminde.

Vi skal se og høre om det nye Ladbytapet. Det er et 7 m langt broderi , som handler 
om Ladbyskibets hi-
storie fra det sejlede 
på havet i vikingeti-
den til det foreviges 
som broderi i nuti-
den. Det er inspireret 
af det 70 meter 
lange Bayeuxtapet, 
der handler om 
slaget ved Hastings i 
1066.

Tapetet er broderet med plantefarvet uldgarn på hør og med samme opbygning 
som Bayeuxtapetet.

Der bliver samtidig mulighed for at gå rundt på museet på egen hånd. Der er en ny 
udstilling, som er lavet i anledning af Johannes Larsens 150 års fødselsdag. Der er 
malerier af kunstnere som Johannes Larsen havde en tæt kontakt til.
KL. 15.00 er der kaffe med lagkage i kaffehuset. 

Vi kører i egne biler. Ved tilmelding fortæl om du kan/ vil køre og hvor mange du 
har plads til.

Mødested Rytterskolen – hvorfra vi kører kl. 13.00.
Tilmelding til Karin Lundsgaard tlf. 30550165 - LundsgaardKarin@gmail.com
Har du årskort til Østfyns Museer- husk det – så sparer vi entreen.

Vi håber du har lyst til at deltage på denne tur, der er gratis.
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Foredrag
Tirsdag den 7. november 2017 kl. 14.30, tirsdagscafe i Rytterskolen.

 
Jylland mellem tvende have. En rejseberetning af Gunnar Jensen.

Gunnar Jensen har sammen med sin hustru cyklet godt 1200 kilometer rundt om 
Jyllands ydergrænse. 

En cykeltur hvor de forventede, at skulle cykle op langs den jyske vestkyst med 
vinden i ryggen og fantastisk sommervejr i de to uger, de var undervejs.
Der var meget, der blev anderledes. 

Foredraget bliver serveret med smil og glimt i øjet og er ledsaget af en lang serie 
smukke og afvekslende fotos. 

Der venter en god eftermiddag med den danske natur, vi kender så godt.
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Foredrag
   
Onsdag den 15. november 2017 kl. 19.00, sogneaften i Rytterskolen.
   

Chokolatier Thormar Thorbergsson og hustruen Tine Buur,  Odense 
chokoladehus, Nørregade, Odense kommer med deres Chokoladeskole 
on the road.

I en uhøjtidelig og munter tone fortæller de om kakaofrugten, kakaoplantager og 
skabelsen af chokolade. De vil også tale om, hvorvidt chokolade er sundt. Der vil 
blive rig mulighed for at stille spørgsmål.  

Undervejs bydes der på kaffe, the og smagsprøver på eksklusive chokolader. 
Grundet planlægning hos Odense Chokoladehus, beder vi om tilmelding til dette 
arrangement, hvor der er plads til 40 deltagere. 

Tilmelding senest fredag den 1. november 2017 til Inge Burmølle 
tlf. 30660651 eller mail burmoellem@gmail.com.

Glæd den ”søde tand” med en munter aften. 
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Juletræet tændes
   
Første søndag i advent, den 3.december 2017 efter gudstjenesten ca. kl. 16.45.                                                                                                                              
Efter gudstjenesten går vi ned foran Rytterskolen, hvor juletræet står klart. 

Når træet er tændt, er det tid for en sang eller to, og menighedsrådet arrangerer, 
at der er gløgg og kakao at varme sig på. 
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Nef
   
”Hvad i alverden er nef?” 

Ja! sådan vil mange nok spørge! Så for lige at få det på plads, var NEF oprindelig 
forkortelsen for Nordøstfyns Elforsyning. I dag med ”lille nef” er det en fondsejet 
el distributør, som foruden at sælge el også ejer og vedligeholder el-nettet i vores 
område. Herudover har nef gravet fiberkabler ned i Åsum og omegn, så vi har 
mulighed for at være på forkant med hurtigt bredbånd og forskellige Radio/TV 
signaler.
For 4 år siden valgte jeg at lade mig opstille til nef fondens repræsentantskab. 
Mest fordi jeg havde en ide om, at jeg noget tilbagelænet ville følge udviklingen af 
det fibernet, vi havde arbejdet på at få nedgravet i Åsum. Men virkeligheden blev 
en 1. parket plads og et indblik i et ”lille” lokalt elselskabs tur rundt i politikernes 
el-cirkus. 
Privatisering kan være en god ting! Men for pokker hvor kan det give mange 
problemer og megen turbulens. Når politikerne vælger at kaste hele vores gamle 
el-net monopol op i luften, uden at vide hvor det lander, bliver det besværligt og 
har medført mange udfordringer.
Således besluttede man, at salg af el skulle kunne varetages af enhver, der havde 
lyst. De fleste har nok oplevet at blive antastet af ivrige unge, som påstod, at de 

Julehygge
   
Tirsdag, den 5. december 2017 kl. 14.30, tirsdagscafe i Rytterskolen.

Julen sig nærmer og vi skal julehygge med sang og spil. 
                                                                                          
Vi synger julens dejlige sange med Hans Brehm ved klaveret.
                                                    
Og så skal der spilles et sjovt, spændende og overraskende julespil. 
Mon ikke der er nogen som får en lille gave. 

Efterfølgende kaffe og kage.                        

Glædelig jul.
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kunne sælge os el for en slik! De glemte bare at fortælle, at el er et af de mest 
afgiftsbelagte områder, vi har. Selve elprisen udgør 14% af den samlede pris. Det 
er det reelle beløb, man kan lave forretning med, altså langt under 10 øre/kWh. Er 
man en ganske almindelig el forbruger, som ikke lige har et stålvalseværk i bagha-
ven, er det behersket, hvor stor besparelsen kan blive!
Hvis politikernes hensigt var at gøre det billigere og lettere for kunderne, må man 
sige, det ikke lykkedes! Ønsker man f.eks. at finde ud af, om man nu giver den 
rigtige pris for sin strøm, er det ikke lige til! Går man f.eks. ind på nettet og ser en 
pris rangliste over el-sælgere, virker det umiddelbart underligt, at den billigste og 
den dyreste udbyder af el er samme selskab. Men forklaringen er, at el i dag ikke 
kun er el! Nej, el sælges i mange varianter. Der er meget, der kan gøre en forskel. 
Bor du vest eller øst for Storebælt, og ønsker du – sol – vind – vand – bio/kul, så 
skal man vide det, og først da kan prisen beregnes. 
Jeg vil ikke sige, det er raketvidenskab, men der er måske grund til at sikre sig en 
nærlæsning af sin elregning, uanset hvilken el-sælger man har valgt?
Her ud over har man også forsyningssikkerheden som en faktor. Hvis din strøm 
pludselig forsvinder, er det ikke længere dit lokale netselskab, du skal henvende 
dig til, men derimod din elleverandør. Det er derfor en god ting at sikre sig, at 
denne har døgnåbent!
De ledende organer i nef-koncernen herunder repræsentanter og bestyrelsesmed-
lemmer har til opgave at sikre kunderne, at nef har en god service, nogle fornuftige 
el- og fiberydelser, en høj forsyningssikkerhed, et stabilt el- og fibernet, og at nef 
i øvrigt agerer nærværende og fleksibelt – alt sammen inden for lovgivningens 
rammer. Repræsentantskabet har ansvaret for at vælge de seks kandidater, som 
sidder i bestyrelsen, og de har derfor stor indflydelse på nef Fondens beslutninger 
og fremtid.
Godt nok er ledelsesstrukturen i nef blevet ændret, og repræsentantskabets rolle 
er en anden end tidligere, men jeg mener stadig, at det er et plus at have indsigt 
og indflydelse på så væsentlig en faktor, som el/net-forsyning er i vores område. 
Som det fremgår andet sted i bladet, er der valg til nefs repræsentantskab her 
i efteråret. Hvis du vil have indflydelse på den retning, som nef går, så brug din 
stemme og meld dig som kandidat til repræsentantskabet. På nef.dk kan du se, 
hvordan du tilmelder dit kandidatur, og hvordan du afgiver stemme. Og jeg vil 
anbefale du bruger din stemme, så vi kan fastholde en repræsentant fra Åsum.

Alex Hold
Åsum Bygade 4
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Tårupstrandvej 15  ·  5300 Kerteminde  ·  Telefon: 63 32 11 00

Vær med til at skabe flere muligheder  
med strøm og fiber og til at udvikle  

lokale initiativer! I repræsentantskabet  
for nef Fonden får du indflydelse lokalt  

og er med til at få tingene til at ske. 
Brug din stemme og stil op til valget!

 
nef repræsentantskabsvalg 2017.

Se, hvordan du stiller op og bruger din stemme på nef.dk
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Ryttervejen 19 Åsum 
5240 Odense NØ  
Tlf.: 6614 4006 

 

www.havnensgourmet.dk 

Krogsløkkeparken 5, 5240 Odense NØ
Tlf: 20 16 14 45

Denne annonceplads 
kan blive din
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Aktivitetskalender for Åsum Sogn
SEPTEMBER

d. 5. tirsdag 14.30 Tirsdagscafé
d. 7. torsdag 16-18 Arkiv og Bogbytter åbent
d. 10. søndag  Ingen gudstjeneste
d. 17. søndag 9.00 Gudstjeneste
d. 19.  tirsdag 9-21 Foredrag, Den gamle tommestokfabrik
d. 24. søndag 10.30 Gudstjeneste

OKTOBER

d. 1. søndag 10.30 Frilufts- og høstgudstjeneste
d. 3. tirsdag 13.00 Tirsdagscafé: Udflugt 
d. 5. torsdag 16-18 Arkiv og Bogbytter åbent
d. 8. søndag 11.00 Gudstjeneste
d. 15. søndag  Ingen gudstjeneste
d. 22. søndag 11.00 Gudstjeneste
d. 29. søndag  Ingen gudstjeneste
   11-14 Familiedag på Møntergården
   19-21 Blues & Ragtime, Den gamle
    tommestokfabrik
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NOVEMBER

d. 1.  onsdag 19.00 Andespil
d. 2. torsdag 16-18 Arkiv og Bogbytter åbent
d. 5. søndag 16.00 Gudstjeneste
d. 7. tirsdag 14.30 Tirsdagscafé
d. 11. lørdag 10-16 Arkivernes dag
d. 15. onsdag 19.00 Sogneaften
d. 12. søndag 9.30 Gudstjeneste
d. 19. søndag 11.00 Gudstjeneste
   15.00   Andespil
   19-21 Glögg og musik, Den
    Gamle tommestokfabrik
d. 26. søndag 9.30 Gudstjeneste

DECEMBER

d. 3. søndag 16.00 Gudstjeneste
   16.45 Juletræet tændes
d. 5. tirsdag 14.30 Tirsdagscafé
d. 7. torsdag 16-18 Arkiv og Bogbytter åbent

Alle arrangementer er omtalt andetsteds i bladet.
Om idrætsforeningen: se side 28-29
Arkiv og Bogbytter har åbent hver onsdag 10-12.
Se i øvrigt på hjemmesiderne www.aasumsogn.dk og www.aasumby.dk
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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 

 

BullerupBegravelsesforretning.dk

66 10 85 90

Vinthers Eftf.
Østerbæksvej 72 · 5230 Odense M
Mølleløkken 55 · 5300 Kerteminde

Fjordvej 83 · 5330 Munkebo 

Bedemanden nær dig

Lene Yde
Sygeplejerske og
Exam. Bedemand

John Yde
Exam. Bedemand 
- tidl. Politimand

Denne annonceplads 
kan blive din
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17 

   Virksomheds/Flytning 
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Bogbytteren
Som det sikkert er blevet bemærket af mange, har ”bogbytteren” opsat 2 bogkas-
ser i Åsum, en ved Rytterskolen, hvori der er bøger til voksne, og en på legeplad-
sen, hvor der er bøger til børn. Man kan til enhver tid kvit og frit tage og aflevere 
bøger i disse kasser. Der er ingen regler om antal, men undlad venligst at overfylde 
skabene med afleverede bøger. Så kom hellere ind i bogbytteren i åbningstiden 
(onsdage 10-12 og første torsdag i måneden 16-18). Udover den udskiftning af 
bøger, som brugerne sørger for, vil vi, der passer ”bogbytteren”, også se til, at der 
sker udskiftning og supplering, så der hele tiden er fristende tilbud.
      
kt



21 	  

 
 
 
 
 
Foreningens, hjertestarter, der er placeret ved Rytterskolen er nu blevet suppleret med elektroder 
beregnet til børn under 8 år, eller vægt < 25 kg.  
 

                	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Nærmeste	  hjertestarter	  kan	  altid	  findes	  på	  www.hjertestarter.dk	  eller	  app’en	  hjertestart	  fra	  TRYG. 

Mange har betalt kontingent, men vi tror, at der måske er ’faldet et enkelt girokort 
i papirkurven’.  

Kontingentet er: 400 kr. per husstand og 200 kr. for enlige, og kan indbetales på 
konto: 1551-9647643 eller MobilPay til 2174 6064. 
                
Kontingentet kan også indbetales i lokalhistorisk arkivs åbningstid, hver onsdag fra 
kl. 10-12 og den 1. torsdag i måneden kl. 16-18.

Udover at styrke det lokale sammenhold, giver medlemsskabet også mulighed for 
at leje/låne telte, borde, stole, gasgrill og kanoer:

Hvis du/I ønsker at få tilsendt nyhedsbrev via e-mail fra beboerforeningen, der 
husker på foreningens arrangementer, kan du sende din mail-adr. til: aasumby@
gmail.com eller notere den på indbetalingen.
 
Se også de seneste nyheder på www.aasumby.dk, hvor samtlige numre af Aasum 
Sogneblad kan ses. 
   
Med venlig hilsen
Bestyrelsen  
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Markedsdag og årets 
sidste fællesspisning
23. september 2017

Så vi er klar med et program for dagens og aftenens aktiviteter.

Kl. 10.00 Boderne stilles op foran Rytterskolen ”efter princippet først til mølle”.
 Det koster 50 kr. pr. bod, incl. kaffe til ’kræmmerne’
 Børneboder er meget velkomne.   
Kl. 11.00 Markedet åbner.
  Der er mulighed for at købe kaffe & kage + pølser, øl, vand og den 

gode Åsumvin.
 Æblepresseren er også klar til brug.
 Bogbytteren er åben.
 Der vises film fra arkivet i skolestuen. 
Kl. 16.00 Markedet lukker.
 Telte og borde omrokeres, og der dækkes bord
Kl. 17.30 Fællesspisning begynder.
 Underholdning med gode lokale kræfter.
 Efter spisning serveres kaffe/te med en lille småkage.

Praktisk:  Alle er velkomne!  
 Vi har aftalt med Havnens Gourmet at de leverer maden.
 Tag selv bestik/tallerken med (plastik/pap forefindes). 
    Sart bagdel - husk pude!
Prisen: 75,00 kr. for voksne og 25,00 kr. for børn (3–14 år).
  Der kan/bør købes øl/vin & vand. 
Tilmelding: Senest den 16. sep., både til boder og spisning.
Mail: bentebknudsen@gmail.com tlf 2256 4451
HUSK: Det gode vejr og dit gode humør!
 
Vi ses!!
Aasum Sogns Beboerforening.
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Arkivernes dag 2017 
Lørdag d. 11. november er det arkivernes dag 

og på denne dag arrangerer lokalhistorisk arkiv en udstilling 
med titlen: 

’HUSKER	  DU	  DENGANG	  I	  AASUM’	  
I tekst og billeder. 

Udstillingen finder sted i Rytterskolen, Ryttervejen 2, 
i tidsrummet kl. 10.00-16.00. 

Søndag den 12. november holdes åbent efter nærmere aftale. Kontakt Poul 
Poulsen, tlf 2174 6064 såfremt et besøg ønskes. 

Vores ’lille biograf’ med ca. 1000 billeder fra lokalområdet vil køre uafbrudt. 

Der vil være demonstration af / vejledning i brugen af portalen 
www.arkiv.dk, hvor der kan søges på oplysninger, billeder m.m. fra de ca. 500 
lokalhistoriske arkiver i Danmark, der er tilsluttet systemet. 

Bogbytteren med over 3000 bind, heraf 2000 skønlitteratur har også åben. 

Vel mødt på dagen. 

NB: Artikler og billeder til udstillingen modtages gerne. 
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Familiedag på Møntergården
søndag d. 29. oktober kl. 11

Kom med til en hyggelig og spændende dag på Møntergården.

Vi mødes kl. 11.00 ved Møntergården, hvor museumsinspektør Dyveke, som også 
er Åsum-beboer, vil byde velkommen til museet. Vi får et glas saft eller en kop 
kaffe og en intro til dagen samt lidt fælles sjov, inden dagens program går i gang. 

Der vil være mulighed for 2 rundvisninger; en for voksne og en i børnehøjde.  Det 
er selvfølgelig muligt at gå med på børnerundvisningen, hvis ens barn er mest tryg 
ved det. 

Efter besøget på museet kører vi til Rytterskolen, hvor der vil være frokost til alle.  
Vi regner med, at dagens arrangement slutter ved 14-tiden.

Arrangementet og spisning er gratis, men af hensyn til planlægningen vil der være 
tilmelding til dagen. Tilmeldingen foregår til Inge Burmølle på mail burmoellem@
gmail.com eller telefon; 3066 0651 senest d. 17. oktober.

Vær opmærksom på, at der ikke kan parkeres lige ved Møntergården. Nærmeste 
parkering er i parkeringshuset under Odeon, hvorfra der ikke er langt til museet.
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Nyt fra trafikudvalget
Som det kan ses er den bebudede ændring af Snedkerstrædes udmunding i Stau-
pudevej ikke sket. Det skyldes, at der ved Odense Kommune er kommet en ny chef 
ind over, som ønsker en mere gennemarbejdet (og bedre) løsning end den oprinde-
ligt planlagte. Vi har fortsat en forventning om, at det bliver gennemført inden for 
overskuelig tid.

Vi har på et møde med samme person fremsat et ønske om, at der laves en samlet 
trafiksaneringsplan for hele Åsum landsby. Det har vi fået tilsagn om vil ske i løbet 
af efteråret. Hvor vi så kommer ind i den økonomiske prioriteringsplan, ved vi ikke.
 Vi har fremsat følgende ønsker for trafiksaneringer i Åsum:

Hastighedsdæmpende foranstaltninger på Snedkerstræde og på Staupudevej mel-
lem bygrænsen og minirundkørslen samt lige ved bygrænsen på Ryttervejen, Åsum 
Bygade nord og Staupudevej.

Vi har endvidere gjort opmærksom på, at minirundkørslen ikke virker efter hensig-
ten, da mange trafikanter ikke overholder reglerne for færdsel i rundkørsler, samt 
at der sker en del småuheld ved hellen ud for Gartnervænget.

Endelig har vi fastholdt vores synspunkt om, at hastighedsgrænsen på Staupudevej 
uden for byen bør være 60 km/t ligesom på alle de andre småveje mellem ring 2 
og 3.

Hvis nogen har kommentarer eller synspunkter, de ønsker fremført i forbindelse 
med ovenstående, er de velkomne til at henvende sig til undertegnede.

På trafikudvalgets vegne
Poul Poulsen og Kai Teilmann
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Foreningens hjertestarter, der er placeret ved Rytterskolen, er nu blevet suppleret med elektroder 
beregnet til børn under 8 år, eller vægt < 25 kg.  
 

                	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Nærmeste	  hjertestarter	  kan	  altid	  findes	  på	  www.hjertestarter.dk	  eller	  app’en	  hjertestart	  fra	  TRYG. 
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Den gamle tommestoksfabrik
Tirsdagscafe19. September foredrag om Irland belyst gennem fakta og fiktion 
ved forfatteren Jørgen Refshauge. Starter kl. 19 og slutter omkring 21. Fri adgang. 

29. Oktober. Blues og ragtime med Natural Facts fra Hamburg. Kl. 19 til 21. 
Billet 50 kr. 
19. November. Gløgaften og spillemandsmusik med bid og vid  samt lille ju-
lemarked.Starter kl. 19 til 21. 
Billet 50 kr. 

Billetter kan købes på mobilpay 51355263 soheila Christensen 
Åsum bygade nr. 16 i den gamle tommestikfabrik

Hilsen Soheila Christensen

200 års jubilæum d. 16. august 2017 

 

 

 

Tak for sidst ! 
Fra Aasum Smedie skal der lyde en stor tak for den store velvillighed, vi 

har mødt i forbindelse med vores 200 års jubilæum. 

Tak til alle jer, der mødte op og var med til at gøre begivenheden 
uforglemmelig.  

Det var hyggeligt at hilse på jer.  

Tak for gaver og blomster - det var alt for meget ! 

En kæmpe tak til beboerforeningen, for det store stykke arbejde I har lagt 
for dagen - vi havde ikke klaret det uden jer - og tak til menighedsrådet for 

lån af lokaler i Rytterskolen. 

Mange hilsner 

Jens Peder og Gitte 
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Åsum Idrætsforening
Vi er startet med fodbold på Multibanen hver onsdag 
kl. 16.00 - 17.30, for alle børn fra 5 år og opefter. 
Seniorfodbolden er nu godt i gang, og flg. kampe spilles på Aasum Sportsplads:

Hold 1 serie 2
Fredag d. 28. august kl. 18.15 
Aasum – OB
Lørdag d. 2. september kl. 15.00 
Aasum – Aunslev
Søndag d. 17. september kl. 11.00 
Aasum – Nyborg
Lørdag d. 30. september kl. 15.00 
Aasum – Munkebo
Søndag d. 8. oktober kl. 11.00 
Aasum – Marslev
Lørdag d. 21. oktober kl. 15.00 
Aasum – OKS

Hold 2 serie 3
Torsdag d. 31. august kl. 18.30 
Aasum – Agedrup
Lørdag d. 16. septembe kl. 15.00 
Aasum – OKS
Søndag d. 1. oktober kl. 11.00 
Aasum – B1913
Lørdag d. 14. oktober kl. 15.00 
Aasum – F.I.U.K

Super Veteraner
Tirsdag d. 19. september kl 18.15 
Aasum – B.1909
Tirsdag d. 3. oktober kl. 17.45 
Aasum – Munkebo
Tisdag d. 10. oktober kl. 17.45 
Aasum – Fjordager
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Aasum Idrætsforening har fået to nye fodboldtrænere, der er hentet i egne rækker. 
Zaki Mohebi har spillet på klubbens førstehold de sidste to år, og Liban Ragi har 
spillet i Aasum i ét år. Vi ønsker dem held og lykke med trænergerningen i Aasum.
Vores tidligere træner Thomas Brandt-Madsen har ønsket at stoppe i klubben. Vi 
skylder ham en stor tak for det arbejde, han har udført i Aasum Idrætsforening i de 
sidste 5 år, og vi ønsker ham held og lykke fremover.

MOTION FOR DAMER
Aasum Idrætsforening er meget glade for nu at kunne tilbyde to hold med motion 
for damer i alle aldre, hver tirsdag i Havnens Gourmet.
Kl. 17.00 - 18.00 Gymnastik under ledelse af Jytte Storm.
Kl. 18.30 - 20.00 Yoga under ledelse af Hannah Mariya Epstein.

Hannah Mariya Epstein er yogainstruktør og har i en årrække undervist rundt 
omkring i verden og i København. Da hun vendte tilbage til Danmark i 2012 valgte 
hun at bosætte sig på Fyn, og hun har siden december 2016 boet i Kerteminde 
og elsker det! Hun underviser dagligt rundt omkring på Fyn bl.a. i Fitness DK og 
Solo Fitness. Hun har også undervist syge og handicappede mennesker i Kirkeby 
Fysioterapi og træningsklinik samt særlige hold for ryttere, golfspillere, cyklister og 
løbere.

Nu har hun startet et samarbejde med Aasum Idrætsforening efter aftale med 
Henny og Preben Schack. Hendes yogahold starter tirsdag d. 5. september 2017 kl. 
18.30 i Havnens Gourmet, Ryttervejen 19, 5240 Odense NØ.

Henvendelse kan ske til Henny Schack på tlf. nr. 29 20 76 23.

ANDESPIL
Vores to årlige Andespil i klubhuset bliver i år onsdag d. 1. november kl. 19.00, og 
søndag d. 19. november kl. 15.00 har vi det store julespil.

Preben Schack
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Sct. Hans
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Adresseliste for Åsum Sogn
Kirkekontoret Sognepræst, kirkebogsfører,
Ellen Rasmussen vielses– og begravelsesmyndighed
Mindelundsvej 110, 5240 Od. NØ N. H. Ellekilde
Tlf. 6610 9447 Mindelundsvej 45, 5240 Od. NØ
ELR@km.dk  Tlf. 6610 9343
Tirsdag, onsdag, torsdag NHE@km.dk
og fredag kl. 9 - 13. tirs. ons. fre. kl. 12 - 13, tors. 17 - 18
     
Graver: Jørgen Jensen  Sognepræst  
Tlf. 5134 5541 Lise Marie Ranum
(ikke mandag) Træffes i sognehuset
aasumgraveren@gmail.com Mindelundsvej 110 efter aftale 
  Tlf. 2916 6013
Regnskabsfører: Ingrid Olesen LMR@km.dk
Hyldegårdsvej 23, 5240 Od. NØ 
Ingrid43@jubii.dk Menighedsrådsformand:
  Inge Burmølle
Organist: Hans Brehm Staupudevej 10, 5240 Odense NØ
Egholmen 7, 5240 Od. NØ Tlf. 3066 0651
Tlf. 2049 8532 burmoellem@gmail.com
HansBrehm42@gmail.com   

Beboerforeningens hjemmeside Åsum Sogns hjemmeside
www.aasumby.dk www.aasumsogn.dk

Idrætsforeningen Beboerforeningen
Formand:  Preben Schack Formand
PrebenSchack@privat.dk Alex Hold
Ryttervejen 14, 5240 Od. NØ Åsum Bygade 4; 5240 Odense NØ
Tlf. 6610 2423 ,  2011 7338 AlexHold@live.dk
Klubhuset tlf. 6610 5522 Tlf. 2222 2282

Åsum Sogns  Bylauget
Lokalhistoriske Arkiv Oldermand
Poul Poulsen  Mogens Burmølle
Gartnervænget 17,  Åsum Staupudevej 10, Åsum
Tlf. 2174 6064 Tlf. 2136 6589
hogppoulsen@gmail.com Burmoelle@mail.tele.dk



Åsum Open

Åsum Smedie


