
Nr. 73 · 18. årgang      September · Oktober· November 2019

Åsum Sogneblad



Indhold i dette nummer
Præstens ord 3
Gudstjenester 2019 5
Siden sidst i Åsum 6
(U)hyggelig familiedag 6 
Farvel ord   7
Høstgudstjeneste 8
Tirsdagscafe 9
Tirsdagscafe 10
Sogneaften 11 
Arkivets dag 2019 12
Juletræet tændes 13 

Julehygge  14
Julekoncert i Åsum Kirke     15
Aktivitetskalender 20
Aasum Gamle Smedje 26
Bagværk  28
Bylaugsgeneralforsamling 29
Aasum Filmen 31
Trafiksaneringen 32
Fold dig ud  32
Aasum Idrætsforening 37
Aktiviteter siden sidst 40

Bladet udgives af:
Åsum Sogns Menighedsråd, Åsum Sogns Beboerforening, Åsum Bylaug og 
Åsum Idrætsforening.

Redaktionsudvalget:
Trine Lykke Hansen, Karetmagerstræde 1, tlf. 2016 7007 (ansvarshavende)
Kai Teilmann, Slagenvej 4, tlf. 2275 9655
Ulrik Lehrmann, Ryttervejen 9, tlf. 2112 4680

Redaktionens e-mail-adresse: aasumsogneblad@gmail.com

Annoncer:
Poul Poulsen, Gartnervænget 17, tlf. 2174 6064, hogppoulsen@gmail.com
Alex Hold, Åsum Bygade 4, tlf. 2222 2282, AlexHold@live.dk

Grafiker: FGU Fyn Kerteminde
Tryk: www.helmertryk.dk
Oplag: 450

Deadline for næste nummer, der udkommer til november, er mandag d. 4. 
november.
Indlæg optages i bladet i det omfang, der er plads (udskydes evt. til senere). 
Stof, der bringes i bladet, er ikke nødvendigvis udtryk for redaktionens meninger 
eller holdninger.
Forsidebillede: Ken Lyndrup © 
Andre billeder: Jes Wulff©, Ulrik Lehrmann© og Trine Lykke Hansen©

2



Præstens ord

Så er sommerferien slut, og det er nærmest som om, at et nyt år er 
startet. Sådan er det med sommerferien. Halvdelen af samfundets for-
skellige mekanismer og organisationer retter sig mere ind efter sommer-
ferien, end de gør efter kalenderåret. Og det er der jo ikke noget at sige 
til, for fra man er et lille barn, og indtil man er færdiguddannet, er det 
sommerferiens afslutning, der markerer nye begyndelser. Et nyt skoleår 
eller semester, nye klassekammerater eller måske en helt ny uddannel-
se. For mit eget vedkommende skulle der går over 30 år, før jeg slap ud 
af sommerferiekalenderen, og sørme om jeg så ikke røg direkte over i et 
system, hvor 1. søndag i advent markerer starten på et nyt år, og således 
er jeg stadig lidt forvirret over, hvad der er så specielt ved den ”rigtige” 
nytårsaften, som ikke umiddelbart markerer andet, end at der ikke er 
flere sider i kalenderen. Egentlig har jeg det lige på samme måde med 
midnat, som ikke markerer meget andet end, hvorvidt jeg er kommet for 
sent i seng eller ej. Den nye dag er jo i alle praktiske og kognitive kontek-
ster først i gang, når man vågner, eller solen står op. Men nok om mine 
egne kæpheste. 

Da jeg var præst i Hong Kong, fejrede vi altid sommerferiens afslutning 
med en ”Velkommen hjem” fest, fordi stort set alle danskere, der boede i 
Hong Kong, tog på sommerferie i mindst en måned et eller andet andet 
sted, hvor der var knapt så varmt og fugtigt og knapt så mange menne-
sker, ikke mindst.

Dertil kom, at sommerferien ofte var det tidspunkt, hvor folk enten flyt-
tede til eller fra Hong Kong, og således kunne man få gjort status over, 
hvem der var kommet til af nye og hvem af de gamle, der var flyttet hjem 
til det danske eller måske videre til et andet land. For Hong Kong er et 
sted, hvor de fleste danskere kun er i en årrække. 
Herhjemme er forholdene lidt anderledes. Her bliver man typisk boende 
det samme sted i mange år, medmindre man stadig er studerende og 
kun midlertidigt bor der, hvor ens studie ligger, eller har et af de få jobs, 
der kræver, at man ofte flytter. 

Men ”velkommen hjem” festen mindede mig alligevel om noget, som jeg 
tror kunne gavne herhjemme, men som virker som om, at det så småt 
er forsvundet. Nemlig det at mødes med dem i ens lokalområde og lære 
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dem at kende og komme lidt tættere på hinanden. I byerne, hvor folk bor 
i lejligheder, er det helt almindeligt, at man ikke aner, hvem ens naboer 
er. Her i provinsen ved man dog som regel godt, hvem naboen er, men 
man skal sjældent mere end 2-3 huse ned af vejen, før folk begynder 
at blive fremmede for en. Jeg talte om det i min tale til Skt. Hans bålet 
i Seden Strandby, lige da sommeren var startet, men det tåler at blive 
gentaget, det med, at vi bør komme hinanden lidt nærmere. Da jeg var 
barn, holdt man vejfester i de små byer, eller også var der andre ting, 
der skete i byen, hvor man mødtes og fik hilst ordentligt på hinanden 
og fik et indtryk af, hvem det var, der delte ens lokalsamfund med en. I 
Hong Kong betød det også, at de nye, der kom til, blev taget vel imod, og 
hurtigt lærte, hvor de kunne gå til fodbold eller svømning, og hvor der var 
godt at handle, og om der var særlige ting, man skulle være opmærksom 
på som nytilflytter. Jeg har været heldig i mit job, at der har været en me-
nighed til at tage imod mig, og så jeg har fået meget hjælp og en meget 
varm velkomst, da jeg kom her til for lidt over 3 mdr. siden. 

Men jeg har et klart indtryk af, at det ikke er alle forundt, og det synes jeg 
er synd. For det er så afgørende for det lokale engagement, og for at for-
eningsliv etc. kan blive ved med at løbe rundt, at folk falder godt til, så det 
ikke bare bliver et sted, man sover og spiser, når man ikke er på arbejde 
eller børnene er i skole. Og det bliver meget nemt provinsbyernes lod i 
en tid, hvor flere og flere arbejdspladser koncentreres i byområderne, 
og folk får længere og længere til arbejde, så de på den måde er virkelig 
langt væk fra deres lokalområde, både når de er på arbejde, men også 
når de handler på vej hjem fra arbejde, fordi det er mere praktisk. Jeg er 
selv tilpas mageligt anlagt til, at jeg også får en stor del af mine dagligva-
rer leveret og har et socialt netværk, der er spændt ud over hele landet, 
så jeg ofte er væk i min fritid. Men jeg minder mig selv om, at jeg skal 
også skal være til stede, her hvor jeg bor, også når jeg ikke har præstekjo-
len på. For det er vigtigt, hvis det hele ikke bare skal blive en soveby, og 
det synes jeg ærlig talt ville være en skam. Så velkommen hjem fra som-
merferie og husk at hilse på de nye naboer, kollegaer eller klassekamme-
rater og brug nu lige de 10-15 min. ekstra på at få sagt ordentlig goddag 
og drik en kop kaffe eller noget. Og hvis du ikke ved, om dem lidt længere 
nede af vejen faktisk er nye, eller om de har boet der i 20 år, så kan man 
jo gå ned og finde ud af det. Måske viser de sig at være lige så passione-
rede for pileflet, origami eller lerdueskydning, som du selv er det. 
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Gudstjenester 8. sept. – 8. dec. 2019

SEPTEMBER SEDEN ÅSUM

Søndag 8.  12.s.e.trin kl. 11.00 Ansa Ingen Friluftsgudstj.
Søndag 15. 13.s.e.trin. kl. 11.00 Ansa kl.  9.30 Ansa
Søndag 22.  14.s.e.trin kl.  9.30 Vikar kl. 11.00 Vikar
Søndag 29.  15.s.e.trin. kl. 11.00  kl. 14.00 
  Høstgudstj.- Ansa Høstgudstj.- Ansa 
 
OKTOBER 
Søndag 6.  16.s.e.trin kl.  9.30 Vikar kl. 11.00 Vikar
Søndag 13.  17.s.e.trin kl. 11.00 Ansa  kl.  9.30 Ansa
Søndag 20.  18.s.e.trin. kl.  9.30 Vikar  kl. 11.00 Vikar
Søndag 27.  19.s.e.trin. kl. 11.00 Ansa kl.  9.30 Ansa
 
NOVEMBER
Søndag 3. Alle helgens dag kl. 19.00 Ansa kl. 16.00 Ansa
Søndag 10.  21.s.e.trin. kl.  9.30 Vikar kl. 11.00 Vikar
Søndag 17.  22.s.e.trin. kl. 11.00 Ansa kl.  9.30 Ansa
Søndag 24.  Sidste s. i kirkeåret kl.  9.30 Vikar kl. 11.00 Vikar 

DECEMBER
Søndag 1. 1.s. í advent kl. 11.00 Ansa kl. 16.00 Ansa
Søndag 8.  2.s. i advent  kl.  9.30 Vikar kl. 11.00 Vikar

Når vikar kendes rettes på hjemmesiden: www.Seden Kirke.dk 
ANSA: Anders Skaanning
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Siden sidst i Åsum

Døbte
2. juni  2019 Åsum Sofie Elise Schou
4. aug.  2019 Åsum Magne Glud Toft Kristensen

Viede, kirkeligt velsignede
1. juni  2019  Åsum Stine Hjort Jensen og Thomas Thrane Bryld
29. juni  2019 Åsum Dorte Dreyer Jakobsen og Carsten Larsen

Døde, begravede, bisatte
18.  juli   2019  Åsum Steen Bredskov
   

(U)hyggelig familiedag 

i Rytterskolen og Åsum Kirke
søndag d. 27. oktober 2019 kl. 16.00

Kom til en (u)hyggelig eftermiddag i Rytterskolen og Åsum kirke, hvor vi 
sammen fejrer Halloween. Vi starter i Rytterskolen med at få lidt at spise 
og skære græskar i fællesskab. Herefter vil der være familiegudstjeneste i 
Åsum Kirke og på kirkegården, hvor uhyggen vil brede sig. 
Kom hele familien - gerne udklædte - og husk at medbringe græskar og 
redskaber til at skære med. 
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”Hvor er jeg heldig, at jeg har noget, der 
gør det så svært at sige farvel!”

Ordene tilhører egentlig den lille gule bjørn Peter Plys, men den sidste 
tid har jeg næsten gjort dem til mine egne. For hvor er jeg heldig at ha’ 
været præst et sted, der gør det så svært at sige farvel. 

Hvor er jeg heldig, at Seden og Åsum blev stedet, hvor jeg først blev 
præst. Jeg anede dybest set ikke, hvad jeg kastede mig ind i, men hvor 
var jeg heldig, at det var netop jeres vidunderlige børn, jeg først fik lov at 
døbe. Jeres kloge, konfirmations- modne unge, jeg først fik lov at følge på 
deres vej til større indsigt i kristendommen. Jeres gamle – og ja, somme 
tider alt, alt for unge – mennesker, jeg først var med til at sige farvel til og 
begrave. Jeres kærlighed, jeg først fik lov at fejre og lyse Guds velsignelse 
over, når klokkerne kaldte til bryllup i de smukke, hvide kirker. 

Jeg er i de 6 år, jeg har haft min gang i Seden og Åsum, aldrig blevet taget 
andet end godt imod. Og jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at jeg kommer til 
at savne alle jer og alt det, som jeg mødte her. Fra de bedste og venlig-
ste medarbejdere, man kan tænke sig, til den stille, knitrende lyd af grus 
under fødderne på vej ind i kirken søndag morgen.
 
I taknemmelighed og med kærlig hilsen.

Lise Marie Ranum, 
nu sognepræst ved Fredens Kirke på Skibhusvej.
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Høstgudstjeneste og menighedsmøde.

 Søndag d. 29. september 2019 kl. 14 er der høstgudstjeneste. 

Mødested: Indgangen til kirken.

Årets høstgudstjeneste forsøges igen afholdt udendørs.  Anders Skaan-
ning Andersen står for gudstjenesten. Organist Hans Brehm får i dagens 
anledning musikledsagelse.

Der serveres kaffe, the og kage i Rytterskolen efter gudstjenesten og 
inden menighedsmødet starter. 

Menighedsmødet starter ca. 15.30 i Rytterskolen med følgende dagsor-
den:

Orientering af formand Inge Burmølle

Oplæg til debat med forskellige emner i og omkring kirken.
 
Menighedsmødet er for alle sognets medlemmer af folkekirken, og det vil 
glæde os at se en stor deltagelse. 

Velkommen til både høstgudstjeneste og menighedsmøde.
 
Åsum Menighedsråd
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Tirsdagscafe

Besøg i Fyens Lakerings-Industri i Åsum

Tirsdag den 1. oktober 2019 kl. 14 i det gamle mejeri i Åsum.

Fyens Lakerings-Industri blev grundlagt i 1942 som en bygningsmalerfor-
retning. Gennem årene har Fyens Lakerings-Industri udviklet sig til i dag 
at være en moderne virksomhed, hvor der primært løses opgaver inden 
for pulverlakering.
I 2011 blev virksomheden opkøbt af malermester Leif Henriksen, som 
også var indehaver af Dyrup Autolakering. Dyrup Autolakering blev 
grundlagt i 1982, og i 2006 blev Leif ny ejer af virksomheden. I starten af 
2015 fusionerede Fyens Lakerings-Industri med Dyrup Autolakering A/S
I efteråret 2017 blev industrilakeringsdelen af malerfirmaet Chrisiong 
ligeledes opkøbt af Leif Henriksen. Herefter flyttede Fyens Lakerings-In-
dustri fra adressen i Odense S til Åsum i det gamle mejeri, hvor malerfir-
maet Chrisiong hidtil havde haft sine lokaler.
Dyrup Autolakering og Fyens Lakerings-Industri er i dag arbejdsplads 
for 15 ansatte. Sammensætningen af ansatte spænder vidt fra faglærte 
autolakerer til ufaglærte, som firmaet selv oplærer i de relevante fag og 
understøtter med de nødvendige kurser. Med i det daglige ledelsesteam 
har malermester Leif Henriksen værkførerne Jakob og Steen.
På tværs af de to afdelinger er der et stærkt samarbejde, hvilket sikrer 
firmaets erhvervs- og privatkunder en optimal kvalitet, korte leveringsti-
der samt konkurrencedygtige priser.
Alt dette og meget 
mere vil Leif Henriksen 
fortælle os meget mere 
om samt vise os rundt 
i Åsum gamle mejeri, 
som nu igen er blevet 
en af Åsums relativt 
store arbejdspladser.  
Efter rundvisning m.v. 
vil der blive serveret 
kaffe.

9



Tirsdagscafe
 
Tirsdag d. 5. november 2019 kl. 14 

Tyskerbørns virkeligheder og konsekvenser af 
hemmeligheder og løgne

Vi får besøg af Henny Granum, der er født i 1942 som resultat af 
 forholdet mellem en dansk kvinde og en tysk soldat.
I foredraget berøres bl.a. emner som tyskerpigernes vilkår, da de var på 
vej til at blive mødre. 

Tyskerbørnenes generelt kaotiske opvækst, der derudover også 
 prægedes af mødrenes hårdnakkede tavshed vedr. det fædrene ophav, 
samt statens håndtering af de dansk/tyske faderskabssager. 
 Foredraget afsluttes med en personlig beretning om en barndom fuld af 
hemmeligheder, løgne og halve sandheder
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Sogneaften

Fredag den 8. november 2019 kl. 19 i Rytterskolen.

Vi vil i år invitere til ølsmagning.
 
Få en anderledes oplevelse med øl, hvor vores smagsløg kommer på 
prøve.

Der vil blive serveret en let anretning til smagningen. 

Med hensyn til planlægningen af dette arrangement beder vi om til-
melding senest mandag den 28. oktober 2019 til Inge Burmølle tlf. 
30660651 eller mail burmoellem@gmail.com.  Der er plads til 40 delta-
gere. 

Glæd dig til en munter aften.
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Arkivets dag 2019

Lørdag d. 16. november er det arkivets dag

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

Hvad samler de/vi dog på?

Kom og vis, hvad du samler/har samlet på.

Det kan være servietter, Richsbilleder, kaffedåser eller alt muligt andet.
Kom med dine ideer i arkivets åbningstid, der er onsdag kl. 
10-12 eller 1. torsdag i måneden kl. 16-18.

Vi er gerne behjælpelige med opsætningen af din samling.

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

Søndag den 17. november holdes åbent efter nærmere aftale.
Kontakt Poul Poulsen, tlf. 2174 6064, såfremt du ønsker at se udstillingen om 
søndagen.

Vores lille biograf med ca. 1200 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.
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Juletræet tændes

Første søndag i advent den 1. december 2019 efter 
 gudstjenesten.

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 byder på gløgg og kakao til at varme sig på.
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Julehygge d. 3. december kl. 14

Den tredje i tolvte cafè vi tilbyder.
 

Kl. fjorten vi alle hermed indbyder.
 

Hans Prehn så dejligt spille vil.

Vi supplerer med sang dertil. 

Vi spil og sjov vil lave.

Måske du får en gave. 

Lidt julekage vi spise vil

og nyde  en kaffetår dertil. 

Velkommen skal alle være,

også os, der er lidt sære. 
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Julekoncert i Åsum Kirke

søndag den 15. december kl. 14

 
Kor a la Carte

Kor a la Carte er et lille kor på 12 personer, der hvert år medvirker ved 
Odense Politiorkesters succesfulde julekoncerter og har derfor efter-
hånden lagt korstemmer bag mange kendte solister. Koret kan desuden 
gennem året høres ved forskellige udendørskoncerter sammen med 
Hjemmeværnets Musikkorps Syd. 

Kor a la Carte kan ved denne koncert opleves “helt alene” akkompag-
neret af deres egen korleder Therese Andreasen, klaver og cello, så 
man rigtig får glæde af de gode klange, dette lille håndplukkede kor kan 
fremtrylle.
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28. september 2019
Markedsdag & Årets sidste udendørs fællesspisning!

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

Kl. 10.00        Boderne stilles op foran Rytterskolen 
                       ”efter bestyrelsen anvisning”.
                       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.
Kl. 16.00        Markedet lukker.
                       Telte og borde omrokeres, og der dækkes bord.
Kl. 18.00        Fællesspisning begynder.
                       Musik/Underholdning.
                       
            Efter spisning serveres kaffe/te med en lille småkage.

Praktisk:      Alle er velkomne!
                       I år får vi italiensk inspireret mad (5 retter) fra
                       AL BUON CIBO på Skibhusvej 150. (www.albuoncibo.com)
                       Tag selv bestik/tallerken med (plastik/pap 
                       forefindes).Sart bag del - husk pude!
Prisen:          100 kr. for voksne og 50 kr. for børn (3–14 år).
                       Der kan/bør købes øl/vin & vand til gode priser.
Tilmelding: Senest den 14. sept. - både til boder og spisning.
                       Mail:bentebknudsen@gmail.com tlf. 2256 4451
HUSK:           Det gode vejr og dit gode humør!

Vi glæder os til at se jer alle!!
Aasum Sogns Beboerforening.
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VÆR MED
og få klistermærker tilsendt

Gå ind på www.nabohjælp.dk, opret din profil og bliv nabohjælper

Med Nabohjælp er der altid nogen hjemme - du mindsker risikoen for 
indbrud og øger samtidig trygheden i dit nabolag.

DEREFTER REGISTRERER  DU MINDST 3 NABOHJÆLPERE, DER ALTID FÅR 
BESKED NÅR DU LAVER FERIEPLANER.
DER ER INGEN ANDRE DER KAN SE, AT DU ER PÅ FERIE.

DERUDOVER KAN MAN SENDE:

ADVARSEL TIL NÆROMRÅDET 
HAR DU SET NOGET MISTÆNKELIGT?
Send en advarsel til dit nærområde, så kan andre nabohjælpere holde 
ekstra øje. Det er også en god idé at ringe 114 og fortælle politiet, hvad 
du har set.

HAR DER VÆRET INDBRUD?
Kontakt politiet på 114 og send en advarsel til nabohjælperne i dit 
 nærområde. Så ved de, at de skal være ekstra opmærksomme. 

BESKED TIL MIT PERSONLIGE NETVÆRK 
BRUG FOR AT GIVE DINE NABOER EN BESKED?
Send en besked til én eller flere i dit personlige netværk. F.eks. hvis der 
kommer håndværkere, mens I er væk i på ferie, nogle venner låner jeres 
bolig eller moster Anne kommer og fodrer katten på torsdag.
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Lad os bane vejen 
for dit fi bernet!
Vi graver lige nu for 0,-* op til 30 m.

Vi graver (max. 30 m.)

Din bolig

*Du sparer 6.000,- kr. 
Tilbuddet gælder alle 
husstande, hvor nef

allerede har fi ber i jorden.

nef · Tårupstrandvej 15 · 5300 Kerteminde · www.nef.dk

For at kunne benytte tilbuddet skal du 
som minimum bestille en 100/100 Mbit 

internethastighed i 6 måneder. 

Ring på tlf. 63 32 11 00 og bestil nu!
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Ryttervejen 19 Åsum 
5240 Odense NØ  
Tlf.: 6614 4006 
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Din  lokale 
Malermester  
Carsten Larsen 
Snedkerstræde 5 
Åsum 
22616222 
’’Er det Larsen der 
maler, får du ingen 
kvaler’’. 
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Aktivitetskalender for Åsum Sogn

SEPTEMBER
d. 3. tirsdag  17.00-18.00 Gymnastik starter
  18.30-20.00 Yoga starter
d. 5. torsdag 16.00-18.00 Arkiv og Bogbytter  
   åbent
d. 8 søndag  Ingen gudstjeneste 
d. 15. søndag 9.30 Gudstjeneste
d. 28. lørdag 11.00-16.00 Markedsdag
  18.00 Fællesspisning
d. 22. søndag 11.00 Gudstjeneste
d. 29. søndag 14.00 Høstgudstjeneste
  15.30 Menighedsmøde –  
   Rytterskolen
d. 30. mandag 19.00 Den Gamle Smedje-  
   stiftende   
   generalforsamling

OKTOBER 
d. 1. tirsdag  14.00 Tirsdagscafé
d. 3. torsdag 16.00-18.00 Arkiv og Bogbytter  
   åbent
d. 5. lørdag  13.00-17.00 Brætspilscafé
d. 6. søndag 11.00 Gudstjeneste
d. 13. søndag 9.30 Gudstjeneste
d. 20. søndag 11.00 Gudstjeneste
d. 27. søndag 9.30 Gudstjeneste
  15.00 Andespil
  16.00 Halloween –  
   Rytterskolen
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NOVEMBER 
d. 2. lørdag  13-17 Brætspilscafé
d. 3. søndag 16.00 Gudstjeneste
d. 7. torsdag 16-18 Arkiv og Bogbytter  
   åbent
d. 8. fredag  19.00 Sogneaften –  
   Ølsmagning
d. 5. tirsdag  15.00 Tirsdagscafé
d. 10. søndag 11.00 Gudstjeneste
d.  16. lørdag 10-16 Arkivernes Dag -  
   Rytterskolen
d. 17. søndag 9.30 Gudstjeneste
  15.00 Andespil
d. 24. søndag 11.00 Gudstjeneste
 
DECEMBER 
d.  1. søndag 16.00 Gudstjeneste  
  16.45 Juletræet tændes
d. 3. tirsdag  14.30 Tirsdagscafé – 
    Julehygge
d. 5. torsdag 16-18 Arkiv og Bogbytter  
   åbent
d. 7. lørdag  13-17 Brætspilscafé
d. 8. søndag 11.00 Gudstjeneste
d. 15. søndag 14.00 Gudstjeneste –  
   Julekoncert 

Alle arrangementer er omtalt andetsteds i bladet
Om idrætsforeningen: se side 37-38
Arkiv og Bogbytter har åbent hver onsdag 10-12.
Se i øvrigt på hjemmesiden www.aasumby.dk
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Aasum	Open	
Skal	du	have	pokalen	med	hjem	i	år?	

Deltag	i	en	hyggelig	dag	med	spil,	grin	og	spisning,	samt	mulighed	for	at	lære	din	nabo	bedre	at	kende.	

Aasums	helt	egen	petanqueturneringen	”Aasum	Open”	løber	af	stablen	Lørdag	d.	18.08.18	kl.	13.00	

Vi	starter	turneringen	kl.	13.30	og	afslutter	med	at	tænde	op	i	grillen.		

Medbring	mad,	service	og	godt	humør.		
Kolde	Øl	og	Sodavand	kan	købes	hele	dagen	til	rimelige	priser.	

Pris:	voksne	kr.	25,-	børn	gratis.	

Turneringen	forgår	ved	petanquebanen	på	Fichsstræde.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Ses	vi?	
Aasum	Sogns	Beboerforening	

	

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

• Alle bilmærkers værksted
• Personlig service i øjenhøjde

johansen biler A/s odense
henovej 8-10 • 5270 odense n • telefon 66 18 95 92 • johansen-biler.dk • ps@johansen-biler.dk

Ring til Michael
Mobil: 40 52 34 68

Ring til Palle
Mobil: 22 79 43 74

Her har DU mulighed 
for at indrykke en 

annonce i næste blad
kontakt 

Poul Poulsen, tlf. 2174 6064, 
hogppoulsen@gmail.com
Alex Hold, tlf. 2222 2282

AlexHold@live.dk
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Ryttervejen 19 Åsum 
5240 Odense NØ  
Tlf.: 6614 4006 

 

www.havnensgourmet.dk 
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   Virksomheds/Flytning 
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Husker du denne gule seddel:

Kontingentopkrævning 2019.

Hermed fremsendes opkrævning for 2019, der ifølge beslutning på generalfor-
samlingen er 400,- kr. pr. husstand, dog 200,- kr. for enlige. 
Kontingentet kan indbetales:
- overføres til konto: 1551-9647643, 
- betales på mobile pay: 80763 eller i
- lokalhistorisk arkivs åbningstid, der er hver onsdag kl. 10.00–12.00
 samt 1. torsdag i måneden kl. 16.00 - 18.00. 
  

De fleste har betalt kontingent, men enkelte mangler at betale. 
Måske er den røget i papirkurven.

Udover at styrke det lokale sammenhold, giver medlemskab af 
 beboerforeningen mulighed for at anvende foreningens materiale.
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VIGTIGT:
Så skulle arbejdsgruppen, der blev nedsat til at klarlægge omstændighe-
derne ved overtagelsen af den 200 årige gamle smedje midt i byen, være 
klar med forslag til love, kontingenter, overdragelsesbetingelser, planer 
og meget mere. 

Vi indkalder derfor til

Stiftende 
Generalforsamling

Mandag den, 30.09.2019
i Rytterskolen kl. 19.00

M.v.h.      Arbejdsgruppen

Aasum Gamle Smedje

25



Aasum Gamle Smedje

Det var et godt møde, vi fik afholdt den 25. juni 2019. Ok tilstrømning af 
deltagere, der ikke sprængte Rytterskolens rammer, men de 25, der var 
mødt op, havde virkelig noget at byde ind med. Interessen var stor, og vi 
fik en god konstruktiv diskussion. 
Det på trods af at vi – den lille ”gamle” smedegruppe – startede mødet 
med et kritisk og på ingen måde optimistisk oplæg. Det skyldtes, vi nogle 
dage før havde været til møde med Odense Kommune for at få afklaret 
forskellige spørgsmål ved en evt. overdragelse af Smedjen. 
Efter mødet med kommunen sad vi tilbage med det indtryk, at kommu-
nen helst ser, vi opgiver vores planer. Det blev mere end antydet, at en 
sådan opgave kunne vi som by ikke løfte. Og i øvrigt havde man meget 
travlt med at skille sig af med bygningen, så et hurtigt salg til den højstby-
dende private køber ville for kommunen være en optimal løsning. 
Vores frygt for at bygningerne ville risikere at blive misligholdt ved salg 
til en privat, var efter kommunens mening helt ubegrundet. Vi glemmer 
vist, sagde en embedsmand med forstand på sådanne sager, at landets 
love er så effektive, at ingen kan misligholde en fredet bygning. Og dog… 
da vi kom hjem, kunne vi læse i nogle dokumenter, at kommunen siden 
2017 har valgt at ignorere et ”straks påbud”. I en rapport, de selv har fået 
udarbejdet, blev de pålagt at istandsætte en utæt skotrende! Men vi har 
ved selvsyn set, at man valgte at løse problemet ved at sætte en spand 
under, som naturligvis for længst er fyldt. Men selvfølgelig hvis en eks-
pert i lovgivning om fredede bygninger i 2019 siger, der er intet at frygte, 
må det jo passe?
Det var en noget deprimeret oplevelse. Vi var tæt på at smide håndklæ-
det i ringen. 
Vores åbenbart naive forestilling om, at politikere og embedsmænd ville 
være lykkelige, hvis aktive borgere i et område vil tage ansvar og frivil-
ligt hjælpe med at sikre et bevaringsværdigt miljø og en kulturarv, som 
smedjen er! Men heldigvis vil kommunen fastholde det gamle tilbud 
om, at vi kan overtage bygningerne, hvis vi kan oprette en demokratisk 
forening til at drive bygningerne – bare vi skynder os lidt.
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Heldigvis ville de fremmødte på borgermødet det anderledes. Naturligvis 
kan man se, der ligger en kæmpeopgave, som ikke lige kan klares med et 
hurtigt snuptag.  Men interessen for at sikre miljøet ved smedjen i byens 
centrum er så stærk, at forsamlingen blev enige om sammen at løfte den 
store opgave. 
Vi fik valgt en arbejdsgruppe bestående af syv personer med meget 
forskellige kompetencer. Gruppens opgave bliver at lave en arbejdsplan 
for det videre arbejde og udarbejde et oplæg til en snarligt stiftende 
generalforsamling, så vi sikrer os et juridisk grundlag for overtagelsen af 
Aasum Gamle Smedje.

Gruppen består af:  Emil K. Held - Jens Ole Melsen - Jonathan P. Kvist - 
Sinnet Bunde - Annette Huulvej - Jess Wulff-Hansen - Alex Hold.

Alex Hold
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Bagværk: Æggerede a la Hjørdis

På utallige opfordringer bringer vi opskriften på Hjørdis’ velsmagende 
boller. Hvis du ikke allerede har smagt dem, vil der sikkert være mulighed 
for at sætte tænderne i bollerne, når der skal samles affald til foråret.
Ingredienser:

Smelt smørret ved svag varme. Tilsæt mælken – udrør gæren heri. Tilsæt 
¼ af melet og rør til dejen er ensartet. Tilsæt det sammenpiskede æg, 
sukker og salt. Resten af melet kommes i. Hæves 1 time. Slå dejen ned 
og del den i 3 portioner. Heraf formes 6 boller (æg) samt 2 pølser, der 
flettes (reden). Efterhæver ½ time. Bages ved 225 i ca. 20 min.
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Bylaugsgeneralforsamling d. 31. januar 

2019 – Referat

Vi var 34 deltagere i år.
Mindeord.
Hans Erik Hansen Dybkjær, Staupudevej 8, 94 år. Hans Erik var en rigtig god 
gammeldags købmand i Aasum i mange år, men kunne også tage ansvar i 
alvorligere sager, blandt andet som modstandsmand under anden verdenskrig. 
Som 14-årig, et par uger efter konfirmationen, kom Hans Erik i lære i Fangel 
Købmandsgård. I 1942 kom han hjem for at hjælpe i forældrenes købmandsbu-
tik midt i Aasum. 10 år senere overtog han og Grethe forretningen og drev den 
frem til 1970. Hans Erik var aktiv i foreningslivet med bestyrelsesposter i forsam-
lingshuset, i sygekassen og Julens glæde, hvor folk i byen gennem året sparede 
op, så der var penge til julen. Hans Erik deltog i bylaugsmøderne. Æret være 
Hans Eriks minde.
Valg af dirigent. Nicolai Thinggård Jacobsen blev valgt.
Udvalgets beretning ved oldermanden: Aasum rundt. 
Vedligeholdelse af arealerne. Samarbejdet med Stadsgartneren er gået uden 
problemer, og arealerne er efter vor mening passet tilfredsstillende. Aasum-
gårds Allé står pænt. Jeg har taget kontakt til stadsgartneren om hullerne i 
vejen. Hun vil forsøge at få det ordnet. Sprøjethuset blev malet af Chrisiong i 
foråret. Vi fik rodskåret den træstub, der stod lige op ad huset. Det kostede kr. 
500,00, som jeg lagde ud. Jeg har først fået pengene fra bylaugets konto her i 
januar 2019. Jeg havde glemt det. Gert Kingo og John Nielsen har lagt småsten 
omkring huset, således det ikke sprøjter op på væggene, når det regner. Gert 
Kingo har også skrabet kanterne på Aasumgaards Allé, således vandet ikke så 
nemt løber ud på vejen. Christian Gørtz udlånte sin lille gravemaskine, som Gert 
Kingo forstod at køre. Ken Lyndrup har sørget for, at taget igen er tæt. Han ud-
skiftede en tagsten og sørgede for, at den tagsten, der var gledet ned, blev sat 
på plads igen. Tusind tak for hjælpen til alle. Nu mangler vi bare at få tømt huset 
og taget stilling til, hvad der skal ske med inventaret. Skal vi lave en sprøjtehus-
gruppe, som besigtiger pumpen, tønderne og hvad der ellers er i huset? Skal 
den istandsættes, og er det noget, vi selv kan klare? Jeg vil gene høre, om der 
er nogen, der har interesse i at deltage i en sådan gruppe? Anlægget overfor 
kirken tager sig pænt ud og det er mit indtryk at naturlegepladsen falder godt 
ind. Træerne, der står ud til Ryttervejen, blev beskåret ud til vejen. Ved arealet 
ned til bækken er der igen i år talt med parkforvalter om at beskære skrånin-
gen, så kun piletræerne står tilbage. Det er en invasiv art pileurt, så hun ville se, 
hvad der skal gøres. Det træ, der blev påkørt ved bystævnet, er blevet fældet. 
Der skal plantes et nyt. Ved broen over bækken er pullerterne også påkørt. Der 
er blevet sat nye op. Ved Smedens plads er der kommet et
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endog stort skilt op. Som det fremgik af Aasum Sogneblad arbejdes der på at få 
opsat en skulptur samt lavet en egentlig plads. I den forbindelse har stadsgart-
neren lovet at shine arealet op. Anlægget Staupudevej/Snedkerstræde/
Aasum Bygade tager sig godt ud. 
Aasum By: Etablering af 5 nye bump i byen samt omlægning af udkørsel fra 
Snedkerstræde til Staupudevej. Der er blevet fældet to store egetræer, men der 
er plantet 3 nye samt beplantet i hele området. Jeg synes, det tager sig godt ud. 
Der er blevet 40 km zone i hele byen. Jeg har taget kontakt til stadsgartneren om 
fortovet efter det gamle forsamlingshus og op til Karsten Smidt. Græsset bedes 
stoppet, inden det går ud på fortovet. Hun ville se på sagen.
Aasum sogneblad. Tak for et godt blad. Husk at bruge det, for netop på den 
måde vedbliver det at være interessant.  
Aasum sogns hjemmeside. Jeg har lagt oplysninger om Bylauget ind på hjem-
mesiden. Kik ind på hjemmesiden og brug den.   
Aasum Sogns Beboerforening. Vi har igen lavet en støtteerklæring til Aasum 
Sogns Beboerforenings ansøgning – oktober 2018 til Bydelspuljen - projekttitel: 
Aasum Filmen - ansøgt beløb kr. 40.000,00 incl. moms. Poul Poulsen har bedt 
mig om at slå et slag for, at I meddeler, når der er nye naboer/solgt et hus, gerne 
på mail til aasumby@gmail.com
Sidste nyt fra Trafikudvalget v. Kai Teilmann (se Åsum Sogneblad nr. 70 for 
nov., dec. 2018 og januar 2019).
Aasum Idrætsforening. Træning i sæsonen 2019 starter onsdag d. 6. februar, 
nye medlemmer er velkomne. Aasums superveteraner fik turneringen gennem-
ført i 2018 på trods af mange afbud, men ved hjælp af gode venner blev turne-
ringen gennemført. 
Man mangler spillere fra 47 år og opefter, så foreningen vil meget gerne have 
nye medlemmer i den aldersgruppe. Foreningen har gode faciliteter og hygge-
ligt samvær. De er nu i den heldige situation, at børn fra Aasum og omegn er 
begyndt at komme i klubhuset. Takket være nogle aktive forældre med Trine i 
spidsen er dette initiativ sat i gang, og en stor børneflok mødes her hver onsdag 
eftermiddag. En stor tak skal lyde til jer alle fra bestyrelsen i Aasum Idrætsfor-
ening.
Nabohjælp. Brug det. Der har været flere indbrud i byen.
MARKEDSDAG d. 22. september 2018. Der var flot opbakning til dette års 
markedsdag med efterfølgende udendørs spisning og underholdning.
Der er, som det fremgår endog stor aktivitet i byen, hvilket vi alle kan glæde os 
over.
Sognearrangementer samt tirsdagscafe. Der er fin tilslutning. Tak for det. 
Beretningen blev vedtaget.
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Aasum Filmen

I 2005/2006 blev der sat et arbejde i gang omkring en ny Aasum film. Der 
blev nedsat 2 arbejdsgrupper, en til at skaffe penge og en redaktions-
gruppe. Det lykkedes aldrig at skaffe penge, men redaktionsgruppen fik 
med støtte fra Niller Madsen optaget en del film. Disse film har indtil nu 
været hos Niller, og det er der jo ingen, der har fornøjelse af.
I 2018 søgte Lokalhistorisk Arkiv om midler i Odense Kommunes By-
delspulje. Kommunen bevilgede 30.000 kr., og vi håber i løbet af året at 
kunne præsentere en ny Aasum film.

Sprøjtehusgruppe: Følgende meldte sig Per Skou Christensen, Gert Kingo, 
John Nielsen, Ken Lyndrup, Martin Bergholdt.
Alex foreslog, at der blev opsat en mikrofon, så alle kunne høre hvad der blev sagt.
Bump i Rågelund. Poul vil tage det op med kommunen.
Gang/cykelsti fra Snedkerstræde til Staupudevej bør gå lige ud i stedet for at dreje ud i 
Staupudevej. Der skal bare fjernes lidt beplantning.
Regnskab. Regnskab for 2018 udviser et underskud på 7.282,92 kr.. Formuen 
udgør 82.677,92 kr.
Alex vedr. underskuddet: Det forventes også i de følgende år. Hvad så? Mogens 
svarede, at formuen fortsat kan klare det, men på sigt må et kontingent op-
kræves. Evt. sammen med deltagelsen i generalforsamlingen. Alex foreslog, at 
Bylauget evt. kunne stå for salg af noget til beboerforeningens sankthansbål.
Valg til bestyrelsen. På valg er Klaus Nørgaard, Claus Vennekilde og Martin 
Bergholdt. Alle blev genvalgt.
Valg af revisorer. Begge revisorer er afgående.  
Nicolai Thinggård Jacobsen og Erling Larsen. Begge blev valgt.                                                                                                                                           
 
Eventuelt. Mogens oplyste, at der er givet tilladelse til at hjulmagerens hus må 
nedrives. Endvidere oplyste han, at Bylauget på trods af at regnskabet udviser 
underskud, giver yderligere 1 øl, 2 snapse og et glas solbærrom til hver deltager.
Aftenen afsluttedes med sædvanlige gule ærter og hyggeligt samvær.

Aasum, den 19. februar 2019
Mogens Burmølle

Oldermand
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Trafiksaneringen i Åsum - siden sidst

Som de fleste nok har bemærket, er rundkørslen blevet tegnet op/malet. 
Af større knaster mangler vi nu kun forhøjelse af det gamle bump på 
Staupudevej. Det står fortsat i stampe. Vi kan muligvis sætte vores lid til, 
at det kan ske i forbindelse med etablering af ny vejbelægning, som er 
ved at være tiltrængt og /eller i forbindelse med etablering af udkørsel 
fra de boliger, der formentlig kommer på et tidspunkt på den første del 
af marken ud for Slagenvej/ ved siden af det gamle forsamlingshus.
      
     kt

Fold Dig Ud’

Er en paraplyorganisation, der dækker den gamle Fjordager Kommune 
(Seden, Agedrup, Bullerup og Aasum).
Gruppen tæller 31 foreninger, der mødes 2 gange om året til gensidig 
orientering.
Fra vores områder deltager Aasum Idrætsforening, Grundejerforening 
Utzons Alle og Beboerforeningen.
Arrangementer annonceres på hjemmesiden www.foldidgud.dk.
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”Jeppe-Nielses hus ”
Af Jørgen Lohmann Rasmussen   

Åsums mindste hus er utvivlsomt ”Jeppe-Nielses hus” på hjørnet af Karet-
magerstræde og Snedkerstræde. Mange har i årenes løb spurgt om den-
ne lille bygnings historie, men ingen har rigtig vidst besked. Der findes 
et gammelt foto af huset, hvor der på bagsiden står, at det har været en 
skole, men det kan jo ikke passe?
For ikke længe siden havde lokalarkivet besøg af Rita Thomsen fra Mid-
delfart, som gerne ville høre, om vi kunne hjælpe hende med oplysnin-
ger om hendes barndomshjem, Karetmagerstræde 2, som jo netop er 
bemeldte hus. Rita Thomsen, som har forsket i sin slægt, kunne fortælle, 
at hendes oldefar Jeppe Andreas Andersen købte huset i år 1900, og det 
blev senere overdraget til sønnen Niels Andersen, som er Ritas morfar. 
Rita flyttede ind sammen med sin familie i 1966, og de boede sammen 
med hendes morfar til hans død i 1977. Niels datter Grethe (Ritas mor) 
boede i huset til sin død i 2007, så huset har været i familiens eje i over 
100 år.
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Som så mange andre huse i Åsum fik dette hus et ”kalde-navn” efter 
tidligere beboere; i flere generationer i 1900-tallet hed huset aldrig andet 
end ”Jeppe-Nielses hus”. Dengang var husets facader og en del af taget 
overgroet af en tyk vedbendbevoksning, der gav huset et yndigt lille-
putagtigt udseende. (Har nogen i Åsum et billede af husets udseende 
dengang, vil vi på arkivet meget gerne have en kopi).
Rita Thomsen nævnte ved sit besøg også den kraftige bevoksning på hu-
set. Endvidere nævnte hun en lille bog, der handlede om en tidligere ejer 
af huset, Oline Marie Brandstrup – desværre og til stor ærgrelse kunne 
hun ikke opspore bogen igen.
Her kunne arkivet hjælpe: Mikkel Tønnes vidste, at vi en gang fik et ek-
semplar af denne bog fra en åsumborger, og bogen blev straks draget 
frem fra gemmerne, og Inger Reitz vidste sågar, at der i Sogneblad nr. 
30 var skrevet en lille artikel om denne bog, forfattet af Kristian Loh-
mann, Hlidarende, i 1918. Omtalen i Sognebladet nr. 30. er ganske kort 
og tænkt som en invitation til åsumborgerne til selv at kigge i arkivets 
gemmer.

Hvem var så Oline Marie Brandstrup, født 1821 i Frederikshavn? Her et 
par citater fra det lille hæfte på 15 sider:
– ”Jeg mindes hendes høje, fine skikkelse med det blege, lidt sørgmodige ansigt 
og hendes stemmes lyse muntre klang med det jydske tonefald”.
– ”En stor sorg er gået over Oline i de unge år. En ung sømand, hun holdt af, 
blev borte på søen”.
– ”Oline fandt plads forskellige steder. Under ”Nådsensåret” passede hun 
således huset for pastor M. Wad, som fra 1850 til 1860 var sognepræst i 
Seden-Åsum”.
 – ”På den tid, da Oline tog bopæl i Åsum, gaves der endnu ikke i vor folkesko-
le undervisning i håndgerning, og Oline så, at der her var en trang tilstede og 
indrettede sig straks en privat håndgerningsskole i lejede lokaler, som vandt 
stor tilslutning.”
Imidlertid længtes hun efter at få sit eget hus. Da den gamle byvægter i 
Åsum, Jens Rasmussen døde, købte Oline hans gamle faldefærdige hus 
og lod det lille nye
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hus opføre. Her underviste hun byens piger i håndgerning indtil sin tidli-
ge død som 52-årig i 1873. Det er altså rigtigt, at der har været skole på 
dette sted.
Olines indsats for byens ve og vel blev behørigt påskønnet af byens 
borgere; for eksempel hjalp gårdejer Morten Hansen, Krogsgård, med de 
praktiske og formelle ting ved husbyggeriet, ligesom han var medvirken-
de ved skifteretten, da Olines arvinger i Frederikshavn skulle dele boet.
Ifølge lokalhistorikeren Hans Kristian Nielsens værk om åsummatrik-
lernes historie blev denne ejendom handlet nogle gange i de følgende 
årtier, ligesom tilbygningen helt ud mod Karetmagerstræde blev opført i 
denne periode.
Sadelmager Mads Pedersen købte i 1891 ejendommen, som han solgte 
igen år 1900 til Jeppe Andreas Andersen som nævnt i indledningen. I 
forbindelse med denne handel blev grundarealet delt, så Mads Peder-
sen kunne bygge et nyt grundmuret hus ved siden af det gamle (nuvæ-
rende Snedkerstræde 11). Som næsten alle bygninger i Åsum dengang 
var Olines hus opført med stråtag, men Jeppe Andersen udskiftede det i 
forbindelse med købet med tegltag.
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Er du en spiller? 
Er du voksen, men holder stadig af at 

spille brætspil?  

Så er vores nye forening måske lige 
noget for dig. 

Hver den første lørdag i måneden kl. 
13-17 mødes vi i Aasum 

idrætsforenings klubhus og hygger os 
med at spille forskellige brætspil. 

Vi starter lørdag den 5. oktober. 

 

Der er ingen tilmelding—bare mød op 

Tag gerne selv spil med. 
Med venlig hilsen 

Annette Ryttervejen 11  
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Aasum Idrætsforening
Så er ferien forbi for alle skolebørn og sportsfolk, og alle udendørs aktiviteter er i 
fuld gang. Vores to seniorfodboldhold trænes igen i denne halvsæson af Parwiz, 
og Preben Schack er leder. Træningsaftner er mandag og onsdag kl. 18.00. Til 
den nye sæson har vi tilmeldt et hold i serie 3 og et hold i serie 4. Nye spillere er 
meget velkomne og kan møde op eller kontakte Parwiz eller Preben. Udover de 
to seniorhold har vi også et Superveteran hold for spillere fra 47 år og opefter. 
Holdet ledes af Hasse Frimodt og Preben Schack.
Nu er der gået godt et år siden, vi med stor succes flyttede brætspilscafeen op 
i Aasum Idrætsforeningen. Derfor har vi besluttet at holde åbent en dag mere 
således, at klubben fremadrettet vil være åben tirsdag og torsdag, sam-
tidig med vi udvider med en halv time, så vi har åbent 16.00 til 17.30. 
Dette kan lade sig gøre, fordi Dennis Berg vil være med til at tage tjansen. Med 
Dennis på banen får vi flere muligheder for forskellige aktiviteter. Dennis kan 
som fodboldtræner også give lidt instrukser, når der alligevel spilles fodbold på 
multibanen.

Flg. kampe spilles på Aasum Sportsplads:

Serie 3: 
 Fredag d. 23. 8.  kl. 18.45  Aasum – Chang 
 Fredag d.   6.  9.  kl. 18.15  Aasum – OB
 Lørdag d.  21. 9.  kl. 15.00  Aasum – BBB
 Lørdag d. 12.10.  kl. 15.00  Aasum – Stige
 Søndag d. 17.10.  kl. 11.00  Aasum – Hjallese

Serie 4: 
 Torsdag d. 22.  8.  kl. 18.45  Aasum – Nyborg
 Torsdag d.   5.  9.  kl. 18.30  Aasum – Agedrup BK
 Lørdag   d.   5. 10.  kl. 14.30  Aasum – VB/KRIF
 Søndag  d. 20. 10.  kl. 11.00  Aasum – Herrested/Ørbæk

Super Veteraner:   
 Tirsdag d. 27.  8.  kl. 19.00  Aasum – Aunslev
 Tirsdag d.   3.  9.  kl. 18.45  Aasum – Agedrup
 Tirsdag d.  17. 9.  kl. 18.15  Aasum – Aarslev 1
 Tirsdag d.    1.10.  kl. 17.45  Aasum – Vindinge

Gymnastik for damer.
Start tirsdag d. 3. 9. kl. 17.00-18.00, ny leder: Kirsten Illum Marcussen 
fra  Tommerup.
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Vi håber, at nye og gamle medlemmer i gymnastikafdelingen vil tage godt 
imod Kirsten. Kirsten er veluddannet indenfor mange former for gym-
nastik blandt andet Pilates, Demens venlig gymnastik, Smart træning og 
Yoga.

Jytte Storm er desværre stoppet efter 40 års tro tjeneste, fordi hun er 
flyttet fra Aasum. Vi takker Jytte for de mange års lederskab i Aasum 
Idrætsforening, og vi håber at have en ny leder klar til første træningsaf-
ten.

Yoga for både damer og herrer.
Start tirsdag d. 3. 9. kl. 18.30-20.00, under Hannah Maryah Epsteins 
ledelse.

Gymnastik og Yoga er i store sal ved Havnens Gourmet, Ryttervejen 19, 
Aasum.
Evt. henvendelse kan ske til Henny Schack tlf. 2920 7623.

Lancier:
Start søndag d. 13. 10. kl. 17.00 i klubhuset. Evt. henvendelse til Preben 
Schack tlf. 2011 7338.

Andespil
De to årlige andespil afholdes i klubhuset søndag d. 27. oktober og 
søndag d. 17. november begge dage kl. 15.00. Som noget nyt afholdes 
begge spil på søndage. Alle er velkommen. Der spilles hver gang om 20 
ænder og 2 hele svinekamme, der er sidegevinster under hele spillet. Alt 
er skænket af vore trofaste sponsorer. Der kan købes kaffe og kage, øl og 
vand. 

Med støtte fra Odense Kommune har Per Schack anlagt to Petanque 
baner på vores flotte anlæg. Banerne har de internationale mål, så vi vil 
være i stand til at afholde turneringer. Vi håber at mange vil komme og 
spille på banerne.

Aasum Idrætsforening
Preben Schack

Formand
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Kirkekontoret:
Ellen Rasmussen
Mindelundsvej 110, 5240 Od. NØ
Tlf. 6610 9447
 Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag 
kl. 9-13
ELR@km.dk

Graver: 
Signe Håkansson
tlf. 5134 5541
(ikke mandag)
aasumgraveren@gmail.com

Regnskabsfører: 
Ingrid Olesen
Hyldegårdsvej 23, 5240 Od. NØ
Ingrid43@jubii.dk

Organist: Hans Brehm
Egholmen 7, 5240 Od. NØ
Tlf. 2049 8532
HansBrehm42@gmail.com

Beboerforeningens hjemmeside
www.aasumby.dk

Idrætsforeningen
Formand: Preben Schack
Ryttervejen 14, 5240 Od. NØ
Tlf. 66102423, 20117338
Klubhuset tlf. 6610 5522
PrebenSchack@privat.dk

Åsum Sogns lokalhistoriske 
arkiv
Poul Poulsen
Gartnervænget 17, Åsum
Tlf. 2174 6064
aasumby@gmail.com

Sognepræst, kirkebogsfører,
vielses- og begravelsesmyndig-
hed:
Anders Skaanning Andersen
Mindelundsvej 45, 5240 Odense NØ
tlf. 30125562
ansa@km.dk
Træffes ikke mandag ellers efter 
aftale.

Menighedsrådsformand:
Inge Burmølle
Staupudevej 10, 5240 Od. NØ
Tlf. 3066 0651
burmoellem@gmail.com

Beboerforeningen
Formand: Alex Hold
Åsum Bygade 4, 5240 Od. NØ
Tlf. 2222 2282
AlexHold@live.dk

Bylauget
Oldermand: Mogens Burmølle
Staupudevej 10, 5240 Od. NØ
Tlf. 2136 6589
burmoellem@gmail.com
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Skt Hans

Petanque

Aktiviteter siden sidst

Klubfest

40


