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Præstens ordPræstens ord

Åsum kirke genåbnede lige før jul, kun for så at blive lukket ned igen, og 
nu er der så atter gudstjenester i både Seden og Åsum, men kun for en 
yderst begrænset skare og med en endnu mere begrænset liturgi. 

Det er efterhånden svært at følge med i, hvad der er op og ned med 
de konstant skiftende regler for kirken såvel som resten af samfundet. 

Vi prøver at følge med, så godt vi kan, men vi må også erkende, at det 
er næsten umuligt at planlægge noget som helst, og det gør selvfølgelig, 
at aktivitetskalenderen er en kende fattig i både Seden og Åsum. Når det 
er sagt, så skal der til gengæld nok komme gang i den, når vi engang får 
lov. Hvis pandemien kan siges at være godt for noget, så er den det i alt 
fald for kreativiteten, for man skal være kreativ i alt lige fra hverdagen til 
drømmene for at få det til at hænge sammen, og den kreativitet smitter 
også af på drømmene om, hvad vi skal, når vi engang vender tilbage til 
normalen. Og hvis vi så får lov til bare halvdelen, så er der noget at se 
frem til!

Teologisk set er vi i skrivende stund i en af de mest oversete perio
der  i kirkeåret: Helligtrekongertiden og fasten. Påske, pinse, skt. Hans, 
allehelgen og ikke mindst jul, det kan vi forholde os til, men helligtrekon
gertiden, den har ikke rigtig nogen helligdage og fejringer at byde på, og 
fasten kendes efterhånden kun for fastelavn, som i bund og grund er 
det modsatte af fasten. Fastelavn var der, hvor man åd og drak de sidste 
rester fra julen for at ruste sig til den kommende faste. En faste, som, 
hvis man går langt nok tilbage i tiden, var omtrent lige så meget en nød
vendighed, som den var en religiøs tradition. Der var typisk ikke meget 
tilbage at muntre sig med, når man nåede februar, og vinteren havde 
grebet om landet endnu. Fastelavn var i øvrigt en temmelig vild festdag, 
hvis man går omtrent 100 år tilbage i tiden. Man kan læse i gamle politi
rapporter om, hvordan lastbiler blev kørt i Århus Å, og svinebesætninger 
blev sluppet løs i byerne og meget andet. Det greb så meget om sig, at 
politiet ikke kunne følge med, og man endte med stort set at forbyde 
fastelavnsfejringer, i alt fald for voksne, hvorfor det nu er en noget mere 
rolig børnefest. 

Teologisk set er det den tid, hvor der i teksterne er  fokus  
på Jesu liv og virke frem til påsken. Særligt dåben. Jesu om
skærelse, Herodes’ dødsdom over Israels drengebørn, Jesu 
besøg ved templet som 12årig og Jesu dåb, kaldelsen af 
de første disciple og Johannes evangeliets mirakler og ikke 
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mindst bjergprædikenen fylder det meste af disse to perioders tekster, 
så det er altså temmelig fundamentale dele af evangeliet, der er på spil, 
til trods for at tiden ofte er lidt overset. Min erfaring siger mig også, at 
det er den tid på året, hvor kirkegangen er på sit laveste, og det er egent
lig synd, når der er så meget afgørende, der prædikes over i den periode. 

Dåben har en helt særlig plads i denne tid. I mange kirker bruger man 
kyndelmissen (som betyder lysmesse), der markerer midvinteren, til at 
holde	dåb,	særligt	for	konfirmander	og	voksne.	Og	netop	lyset	og	dåben	
er noget af det, jeg savner allermest for tiden. Jeg har aldrig været begej
stret for de mørke vintre, og jeg giver de mørke morgener en stor del af 
skylden for det før nævnte fald i kirkegangen, og netop i år har vi utrolig 
få dåb på grund af restriktionerne i samfundet. Og jeg forstår godt, at 
man gerne vil udskyde noget så vigtigt som fejringen af dåben til en tid, 
hvor man kan samles og gøre det med maner. Men det gør det, at de 
manglende dåbsfejringer står i en stærk kontrast til de tekster, der læses, 
og de traditioner, der hører tiden til, og det kan mærkes i præstesjælen. 

Men både dåben og kyndelmissens lys er en påmindelse om, at håbet 
lever endnu, og at håbet altid er der til at bære os igennem de mørke ti
der. Det har ikke været vigtigere at blive mindet om i mine år som præst. 
Håbet om hvad fremtiden bringer og ikke mindst drømmene om alt det, 
vi skal, når vi når igennem vinteren og pandemiens mørke. 

Det er lidt vej endnu, men med håbet er det en vej, hvor der er noget 
at glæde sig til fremfor at kigge ind i en tom kalender og en stadig mørk 
vinter. Jeg kan slet ikke få mit hoved rundt om, hvor fantastisk det bliver, 
når det her endelig er overstået, men jeg glæder mig! 

Indtil da, så må vi på bedste vis hjælpes ad, også selvom det ikke helt 
er til at gøre i klassisk forstand. Men det er en svær tid for alle, og der er 
ingen skam i at bede om hjælp, når man har brug for det, også, hvis det 
bare er for at snakke med et andet menneske. Og der er I selvfølgelig 
også velkomne til at tage fat i os præster. 

 

 Anders Skaanning Andersen
 Sognepræst



Gudstjenester 14. marts – 27. juni 2021Gudstjenester 14. marts – 27. juni 2021

MARTS  SEDEN ÅSUM
Søndag 14.  4.s.i fasten kl.  11.00 ANSA kl.  9.30 ANSA
Søndag 21. 5.s.i fasten kl.  9.30 ANSA kl.  11.00 ANSA
Søndag 28.  Palmesøndag kl.  11.00 CRK kl.  9.30 CRK
 
APRIL  SEDEN ÅSUM 
Torsdag 1. Skærtorsdag Ingen  kl.  11.00 CRK
Fredag 2.  Langfredag kl.  11.00 CRK Ingen
Søndag 4. Påskedag kl.  9.30 ANSA kl.  11.00 ANSA
Mandag 5. Anden påskedag kl.  11.00 ANSA ingen
Søndag  11. 1.s.e.påske kl.  9.30 ANSA kl.  11.00 ANSA
Søndag 18. 2.s.e.påske kl.  11.00 CRK Ingen
Søndag 25. 3.s.e.påske kl.  9.30 ANSA kl.  11.00 ANSA
Fredag	30.	 Bededag	 konfirmation	CRK
 
MAJ  SEDEN ÅSUM 
Søndag	2.	 4.s.e.påske	 konfirmation	ANSA
Søndag 9. 5.s.e.påske kl.  11.00 ANSA Ingen
Torsdag 13 Kr. himmelfarts dag kl.  9.30 ANSA kl.  11.00 ANSA  
Søndag 16. 6.s.e.påske kl.  11.00 ANSA kl.  9.30 ANSA
Søndag 23. Pinsedag kl.  9.30 CRK kl.  11.00 CRK
Mandag 24. Anden pinsedag kl.  11.00 CRK Ingen
Søndag 30.  Trinitatis søndag kl.  9.30 CRK kl.  11.00 CRK
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Gudstjenester 14. marts – 27. juni 2021Gudstjenester 14. marts – 27. juni 2021

JUNI  SEDEN  ÅSUM
Søndag 6.  1.s.e.trin. kl. 11.00 ANSA kl. 9.30 ANSA
Søndag 13. 2.s.e.trin kl. 9.30 CRK kl.  11.00 CRK
.Søndag 20. 3.s.e.trin. Ingen kl. 9.30 IBA
Søndag  27. 4.s.e.trin kl. 9.30 ANSA kl.  11.00 ANSA

CRK   Charlotte Rørdam Kristensen
ANSA Anders Skaanning Andersen 
IBA  Ina Balle Aagaard  

Siden sidst i ÅsumSiden sidst i Åsum

Døde, begravede, bisatte
12. januar 2021 Jørgen Bredskov



Nyt fra Menighedsrådet Nyt fra Menighedsrådet 

Vinteren er over os med kulde, sne, regn og blæst. Også dejlige dage 
med solskin. Og dagen er forlænget med et par timer. Det lysner forude. 

Der har i Menighedsrådet som overalt i samfundet været skruet helt 
ned for blusset. Der har dog været lyspunkter, hvor vi har kunnet mødes 
udendørs. 

Lige inden første søndag i advent mødtes vi for at få juletræet op og 
sætte belysning på. I år var vi så heldige, at Åsum Smedje producerede 
en længe ønsket julestjerne til vores træ. En stor tak til Åsum Smedje for 
at hjælpe med at få det ønske opfyldt. Vi håber, I alle har nydt det smuk
ke træ, som Glen Nielsen, Ryttervejen, har udvalgt og leveret til os. 

Først	i	januar	2021	mødtes	vi	igen	og	fik	juletræet	ned	igen.	Der	var	
dejlig hjælp fra Viggo Føns, som kom med traktor og kørte træet til gen
brug. Hvis alt går vel, vil vi kunne se træet blive futtet af til Sct. Hans. 

Trods den beskedne åbning af kirken kom adventskransen op og gav 
liv til kirkerummet ved åbningen af kirken den 20. december efter endt 
kirkekalkning. 

Julen blev alt andet end forventet. Vi havde glædet os til at skulle 
afholde 4 gudstjenester i Åsum Kirke. 

Alt personale fra Seden og Åsum samt ekstra sangere var klar til at 
møde op. Menighedsrådet havde planlagt og var klar til at hjælpe med 
afvikling af gudstjenesterne. Men sådan gik det som bekendt ikke, alt 
blev	aflyst	i	sidste	øjeblik.	Formanden	for	menighedsrådet	var	taget	på	
juleferie, men der skal lyde en stor tak for den store indsats, som med
arbejdere, præster og menighedsråd ydede inden, for at vi skulle have 
haft en dejlig dag i kirken, inden julefreden sænkede sig over Åsum by. 

Der vil ikke i dette blad være omtale af arrangementer, som afholdes 
af menighedsrådet, idet vi stadig afventer, hvornår vi igen kan bruge 
vores lokaler. 

Vi er gået i gang med planlægning af aktiviteter, så vi er klar, når den
ne svære tid er forbi. Pas forsat godt på hinanden. 

Åsum Menighedsråd
Inge Burmølle
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Folkekirkens Nødhjælp i Aasum og SedenFolkekirkens Nødhjælp i Aasum og Seden

Der er stadig mulighed for at give ’et par timer’ 
søndag den 14. marts 2021.

På grund af den aktuelle coronasituation bliver indsamlingen ’kontantløs’ 
med  anvendelse af MobilePay.

Indsamlingen starter fra kirkekontoret, Mindelundsvej 110 i Seden 
fra klokken 1012.

Seden Menighedsråd sørger for pizza, og Åsum Menighedsråd belønner 
en indsamler med 2 biografbilletter.

Indsamlingen styres af Hjørdis Poulsen, der kan kontaktes på 
tlf. 2337 3067 eller
hogppoulsen@gmail.com 

Vil du vide mere se www.nødhjælp.dk



Karins havregrynskager Karins havregrynskager 

Havregrynskager: ca. 60 stk.

75 g (2 dl) havregryn
Ca. ½ dl. olie
125 g (1½ dl) sukker
1 æg
1 spsk. hvedemel
1 tsk. vanillesukker
1 nip salt
1 tsk. bagepulver

Kom havregrynene i en skål, tilsæt æg og rør rundt. 
Kom olien i  rør rundt. 
Tilsæt de øvrige ting og rør dejen sammen. 
Sæt dejen i små klatter på et stykke bagepapir med god afstand.
Bag kagerne ved 180 grader ca.10 min.
Lad kagerne stå lidt på pladen, inden de tages af. 
Vanille kan erstattes af f.eks. ingefær, kanel eller kakao. 

Hermed Karins opskrift, som flere har efterspurgt.
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Forårskoncert i Aasum KirkeForårskoncert i Aasum Kirke

Søndag den 28. marts kl.19.00

Akademisk Kor Århus
 
Vi håber virkelig, at vi endelig igen kan byde alle velkomne til en koncert i 
Aasum Kirke.
Vi kan love, at det bliver en stor oplevelse med ”verdensmestrene”  fra 
Århus, og hvis I vil have en smagsprøve, så søg dem på YouTube.
 
Akademisk Kor Århus er et af landets førende professionelt arbejden
de amatørkor og består af sangere i alderen 2035 år med tilknytning 
til  musiklivet omkring Aarhus Universitet og Det Jyske Musikkonserva
torium.
 
Hvert år synger koret omkring 15 koncerter rundtom i Danmark samt 
turnerer i udlandet, bl.a. Japan, England, Tyskland, Italien, Østrig og USA.
Akademisk Kor Århus deltager desuden jævnligt i konkurrencer i hele 
verden. Senest har koret vundet VM for kor i 2019 i Tokyo, Japan. 
 
Ud over koncertvirksomhed udbreder Akademisk Kor Århus også kend
skabet til den danske sangskat via indspilninger – herunder de anmel
derroste cd’er Jul i Den Gamle By og Forår og sommer i Den Gamle By. 



Åsum affaldsindsamlingÅsum affaldsindsamling

HJÆLP SØGES!!!
Lad os alle give naturen en hjælpende hånd.

Beboerforeningen har igen i år meldt sig til Danmarks 
Naturfredningsforenings	årlige	indsamling	af	affald	i	naturen.	

Søndag den 18. april kl. 14.00
MØD OP PÅ RYTTERSKOLEN

Tag hele familien med og få nogle hyggelige og meningsfulde timer, 
hvor I samtidig er med til at gøre vores by renere.

(medbring gerne en gul refleksvest) 

Efter	indsamlingen	er	der	kaffe/kage,	samt	øl	og	vand

Vel mødt
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ForårsrengøringForårsrengøring

Vi har brug for en hjælpende hånd til forårsrengøring og 
vedligehold af vores legeplads lørdag den 24. april fra kl. 10.30

I år skal legepladsen have ny flis på bunden, så den igen er sikker og 
hyggelig at lege på for sognets børn. 

Træværket skal rengøres og males + diverse reparationer.

Medbring derfor gerne diverse malerværktøj samt skovl/rive m.m.
Efter endt arbejde giver Beboerforeningen pølser med kartoffelsalat, 

samt en øl eller sodavand.

Så kom og giv en hånd med. Vel mødt

Med venlig hilsen
Åsum Sogns Beboerforening



 

 

 

 

 

 

KOM TIL KANOSØSÆTNING! 
Tirsdag den 11. maj kl. 16.30  

ved Rytterskolen. 

 

Vi henter Gurli og Nønne og går samlet til 
kanopladsen.  

Efter søsætning og muligheden for en tur på åen, 
giver beboerforeningen grillpølser m. brød. 

Drikkevarer kan købes.  

MØD OP TIL EN HYGGELIG FAMILIEDAG i Åsums 
skønne natur. 

Med venlig hilsen 

Åsum Sogns Beboerforening 

 

Vi ses! 

KanosøsætningKanosøsætning

Bydelspuljen:
Beboerforeningen har i 4. runde 2020 fået bevilget 23.750 kr fra bydels
puljen.
Beløbet skal anvendes til indkøb af 1 kano med tilhørende udstyr samt 
supplering af vores teltmateriel.
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Beboerforeningens generalforsamlingBeboerforeningens generalforsamling

Aasum	Beboerforening	har	det	sidste	år	været	en	stor	aflysning!	
Lige meget hvad vi rørte ved, blev det ikke som forventet: Vores arrange
menter, teltudlejning, sankthansbål, markedsdag, ja selv vores general
forsamling	blev	vi	nødt	til	at	aflyse!	
Så det var med stor forventning, vi gik ind i det nye år, for nu skulle vi i 
gang! Desværre kom de mørke skyer igen ind over os. Nye meget smit
somme corona varianter dukkede op! 

Igen.... igen må vi ændre vores planer. Beboerforeningens generalfor
samling, som var berammet til den 24.marts, vil blive rykket til:

Onsdag den 26. maj 2021 kl. 19.30
i Idrætsforeningens klubhus.

Dagsorden er ifølge vores vedtægter:
1. Valg af dirigent.
2.	 Bestyrelsens	beretning	for	2019	+	2020	aflægges.
3. Revideret regnskab for 2019 + 2020 fremlægges til godkendelse,
 herunder Sognebladet og Lokalhistorisk Arkiv.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
 Forslag fra medlemmer og bestyrelse, der ønskes behandlet på  
 generalforsamlingen (gf), skal være formanden i hænde senest  
 8 dage før gf.
6. Valg til bestyrelsen: 2 bestyrelsesmedl. (Alex & Jess) er på valg, 
 2 suppleanter, 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
7. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen serveres et traktement.
Vi håber naturligvis, vi kan overholde denne dato! 
Med optimisme og lidt god vilje må det ikke slå fejl!
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Generalforsamling Generalforsamling fortsatfortsat

Til orientering arbejder bestyrelsen med, at vi i samarbejde med de 
øvrige	foreninger	i	byen	vil	lave	en	genåbningsdag/fest	for	Aasum,	hvor	
vi alle får liggehalmen rystet ud af kroppen, så vi sammen kan komme i 
gang med en lys fremtid for vores fællesskab.    

Mvh.
bestyrelsen
www.aasumby.dk 

VinterdigtVinterdigt

Hvid dejlig sne der faldt i nat.
Hvad tænker mon den lille kat,
som liste må på sine poter,
tænker ej på anekdoter. 

Den himmel er så blå så blå,
dog er der ingen stjerner på.
Måske de lyser op i nat, 
når jeg er blevet ganske mat. 

Inspiration jeg får af lys.
Det giver næsten kuldegys.
Ideerne de vælter op 
som forårsblomsten med en knop.

Det gode lys det vil jeg gemme
til dagene de rigtigt slemme
med tåge, regn og grå kulør.
Dem kør’ jeg væk i trillebør.
  Karin Lundsgaard
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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	

	

A/S

Henovej 8 · 5270 Odense N · Tlf. 66 18 95 92 · ps@johansen-biler.dk
Palle Søderholm 22 79 43 74 · Michael Søderholm 40 52 34 68

Åbningstider: Mandag-fredag 7.30-17.30. Lørdag-søndag efter aftale.
Klik ind på www.johansen-biler.dk - Service og reparation af alle bilmærker

Alle bilmærkers
værksted

Køb og salg af
nyere brugte biler

Ny samarbejds

men hele holdet
bag - er det samme...

Vi ses til personlig service i øjenhøjde til fair fynske priser!
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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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Aktivitetskalender for Åsum SognAktivitetskalender for Åsum Sogn

MARTS 
d. 7. søndag 11.00 Gudstjeneste
d. 14. søndag 9.30 Gudstjeneste
d. 14. søndag 1012  Folkekirkens nødhjælp
d. 17. onsdag 19.00  Generalforsamling –   
    Aasum Idrætsforening
d. 21. søndag 11.00 Gudstjeneste
d. 28. søndag 9.30 Gudstjeneste
d. 28. søndag 19.00 Forårskoncert
APRIL 
d. 1. torsdag 11.00 Gudstjeneste
d. 2. fredag  Ingen gudstjeneste
d. 4. søndag 11.00 Gudstjeneste
d. 5. mandag  Ingen gudstjeneste
d.  8. torsdag 1618 Arkiv og Bogbytter åbent
d. 11. søndag 11.00 Gudstjeneste
d.	 18.	 søndag	 14.00	 Affaldsindsamling	
d. 24. lørdag 10.30 Forårsrengøring
d.  25. torsdag 11.00 Gudstjeneste
d.		30.	 fredag	 	 Konfirmation



MAJ
d.	 2.	 søndag	 	 Konfirmation
d. 6. torsdag 1618 Arkiv og Bogbytter åbent
d. 6. torsdag 19.00 Generalforsamling –   
    Den Gamle Smedje
d. 9.  søndag  Ingen gudstjeneste
d. 11. tirsdag 16.30 Kanosøsætning
d. 13. torsdag 11.00 Gudstjeneste
d. 16. søndag 9.30 Gudstjeneste
d. 23. søndag 11.00 Gudstjeneste
d. 26. onsdag 19.30 Generalforsamling –   
    Beboerforeningen
d. 30. søndag 11.00 Gudstjeneste
JUNI 
d. 3. torsdag 1618 Arkiv og Bogbytter åbent
d. 6. søndag 9.30 Gudstjeneste
d. 13. søndag 11.00 Gudstjeneste 

Alle arrangementer er omtalt andetsteds i bladet
Om idrætsforeningen: se side 32  34
Arkiv og Bogbytter har åbent hver onsdag 1012.
Se i øvrigt på hjemmesiden www.aasumby.dk
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Din  lokale 
Malermester  
Carsten Larsen 
Snedkerstræde 5 
Åsum 
22616222 
’’Er det Larsen der 
maler, får du ingen 
kvaler’’. 

 
 

Ryttervejen 19 Åsum 
5240 Odense NØ  
Tlf.: 6614 4006 

  

 www.havnensgourmet.dk 
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Ryttervejen 19 Åsum 
5240 Odense NØ  
Tlf.: 6614 4006 
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Formandsberetning 2021Formandsberetning 2021

Vi ser os nødsaget til at udsætte generalforsamlingen for Aasum Gamle 
Smedje fra den 24. februar til den 6. maj kl. 19. Hvor den afholdes vil 
blive oplyst senere. Vi vil dog gerne allerede nu oplyse jer alle om årets 
gang i Smedjen. Beretningen vil blive uddybet på generalforsamlingen, 
hvor der også vil blive fremlagt regnskab til godkendelse.

Overtagelse
Papirarbejdet i forbindelse med overtagelsen – herunder skøde, fred
ningspåtegnelse, landzonetilladelse og matrikeldragning og forsikringer – 
har været opgaver, der har krævet meget tid, da mange formaliteter ikke 
har været ajour fra Odense Kommune ved overtagelsen. Det har betydet 
ekstra udgifter til ejendomsskat for 1. halvår 2020, men nu er alt faldet 
på plads og Smedjen er fritaget for skatter grundet fredning.

Landzonetilladelse
For at vi kan benytte Smedjen til de formål, der er beskrevet i vores ved
tægter, har kommunen stillet krav om landzonetilladelse. Det har krævet 
dokumentation for 20 parkeringspladser og en nabohøring. Vi takker 
Per Schack og Heidi, Hans Jørgen og Gurli Nielsen og Bylauget for deres 
velvillighed med hjælp til, at vi kan løse parkeringsudfordringerne, og vi 
har pr. 21. januar 2021 fået landzonetilladelsen i hus.

Renovering
Hele renoveringsarbejdet er sket med 
rådgivning fra Vaag arkitekterne fra 
Hverringe. Det har været et krav fra 
Realdania, at der skulle stå erfarne råd
givere bag renoveringen, og der er ydet 
særskilt økonomisk støtte til udgiften 
med kr. 100.000. Vaag arkitekterne har 
stået bag tegninger og beskrivelser til 
brug for godkendelser ved Slots og 
Kulturstyrelsen.
1. etape af renovering består af klo
akering og opførelse af wc og tekøk
ken, samt varmepumpe i værkstedet 
(vestligste del af Smedjen). Der er sket 



udbudsrunde	og	valg	af	håndværkere.	Arbejdet	finansieres	af	midler	fra	
Bydelspuljen, som har støttet os med kr. 474.000. Arbejdet er i gang og 
forventes afsluttet med udgangen af februar.
 
2. etape bliver nyt tag og tagkonstruktion på den centrale del af Smed
jen, renovering af skorsten og esse.
Der er tale om arbejde, der skal udføres af erfarne håndværkere udi 
fredede bygninger. Arbejdet forventes i gang i april og afsluttet i august 
måned. Finansieringen sker med kr. 800.000 fra Realdania.
En mulig 3. etape indeholdende isolering af beslagsmedjen (østligste del 
af Smedjen) med forsatsruder, isolering af vægge og døre samt opsæt
ning af en yderligere varmepumpe er der søgt midler om ved Energi Fyns 
Fond. Vi forventer tilbagemelding i slutningen af marts.

Frivillige
Det har været vigtigt at få frivillige med i renoveringsprocessen, og vi 
takker meget for den indsats, en god håndfuld frivillige har ydet hen over 
efteråret både ude og inde. Der er blevet gjort rent, ryddet op og kalket 
indvendigt, og også udvendigt er arealerne blevet holdt.
I løbet af foråret 2021 vil vi forsøge at danne en frivillig gruppe, der skal 
planlægge rammer og regler for, hvordan Smedjen kan benyttes af 
kunstnere, kunsthåndværkere og andre kreative folk – både voksne og 
børn. Det er et håb at ’bebo’ Smedjen med kreative kræfter fra lokalom
rådet, men bestemt også fra Odense og hele vores opland.
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Kunstauktion
Den	29.	november	2020	holdt	vi	kunstauktion	over	50	flotte	donationer,	
som	var	skænket	foreningen	fra	private,	firmaer	og	gallerier.	Auktionen	
blev afviklet i lokaler hos Havnens Gourmet og indbragte foreningen 
omkring kr. 30.000. På trods af corona blev der tale om en dag med 
mange gæster og godt humør. Tak til alle, der bidrog med donationer 
eller med at købe kunst og kunsthåndværk. Bestyrelsen har besluttet, at 
vi fremover vil holde auktionen hos Havnens Gourmet, og datoen for 
næste auktion er fastsat til søndag den 21. nov. 2021. Vi har allerede 
de første donationer af kunst på plads!

Gaver
Vi har i årets løb fået bænke fra Dennis på Grønløkkegård og en stor 
gammel reol, der muligvis stammer fra Smedjen, fra Aasum Smedie ApS. 
Tak for bidragene. På vores ønskeseddel står lige nu en gammel ambolt, 
en industristøvsuger og planker til nyt dæk over mekanikergraven.

Medlemmer og økonomi
De store donationer giver os gode muligheder for at få renoveret den 
200 år gamle smedje, og man må sige, at den også trænger til det. Men 
penge fra fonde er bundet til faste formål og må derfor af gode grunde 
ikke bruges til driftsudgifter. Så de penge, vi kan rejse gennem medlem
stegning og kunstauktionen, udgør de eneste driftsmidler, vi har, indtil vi 
kan begynde at få indtægter fra benyttelse af lokalerne og fra det ’tiende’, 
vi vil opkræve på kommende salg fra udstillinger. Derfor er jeres med
lemsbidrag meget velkomment og tiltrængt, og vi opfordrer alle, nye og 
tidligere medlemmer, til at betale dette års kontingent på kr. 200 pr. 
person eller støttemedlemsskab på kr. 1000. Benyt bankoverfør-
sel til 5389 0245672 (Arbejdernes landsbank) eller via Mobile Pay 
304602. Husk at skrive navn og mailadresse på indbetalingen, så vi har 
styr på medlemslisten og på hvem, der er stemmeberettiget til general
forsamlingen. 
Vel mødt og på gensyn den 6. maj.

Sinnet Bunde/formand



Hildas hus er jævnet med jordenHildas hus er jævnet med jorden

Som	de	fleste	sikkert	har	bemærket,	er	et	af	de	ældre	huse	på	Staupude
vej blevet revet ned. Det drejer sig om Staupudevej nr. 5, et ældre gul
stenshus fra 1890. Husets ejer John Nielsen oplyser, at huset trængte til 
en grundig renovering, og han var nået frem til, at det var mere hensigts
mæssigt at rive det ned og bygge et nyt, som bliver et Milton gulstenshus 
på 117 m2. 

Dermed forsvinder et af byens ældre huse også kendt som ”Hildas hus”. 
Her i Åsum bor mange jo i andres huse: i Esters hus, Martins hus, Katin
kas	hus,	Herman	Madsens	hus	m.fl.,	og	John	Nielsen	boede	således	i	
Hildas hus.

Hilda var syerske og ejede og boede i huset fra engang i 30’erne til om
kring årtusindeskiftet.
Men nu kommer John til at bo i sit eget hus.
      

kt

25



26

Vitaderm – nu i ÅsumVitaderm – nu i Åsum

Der sker noget i Åsum. 
I forhold til antallet af 
beboere er der en over
raskende stor aktivitet i 
vores landsby. Et af de 
seneste skud på akti
vitetsstammen tegner 
Louise Huszar og Martin 
Vestergård sig for. For 
tre	år	siden	flyttede	
de fra Døckerslunds
vej til Walthervænget. 

”Dobbelt så meget plads til den halve pris”, forklarer de selv som en af 
grundene	til,	at	de	slog	sig	ned	i	Åsum.	Louise	arbejder	i	et	kaffefirma	i	
Middelfart, og Martin arbejder i Bygma.
I sommeren 2020 overtog Louise og Martin rettighederne til salget af 
hudplejeproduktet Vitaderm, som de nu sælger dels via nethandel, dels 
til butikker. Vitaderm er et naturhelseprodukt, som er udviklet til behand
ling af bl.a. psoriasis og andre hudproblemer. De har selv været begej
strede brugere af hudcremen i mange år, og derfor er cremen lidt af et 
hjertebarn for dem. Ved lidt af en tilfældighed kom de under vejr med, at 
ophavskvinden Minna Winberg var interesseret i at afhænde Vitaderm. 
Derfor kontaktede de Minna Winberg og overtog forhandlingen af hud
cremen. 
Indtil videre er forhandlingen af Vitaderm et hobbyprojekt ved siden af 
det daglige arbejde, men Louise og Martin håber, de med tiden kan udvi
de deres varesortiment. 
   ul
 



Gratisbutik på NyborgvejGratisbutik på Nyborgvej

Som	man	måske	har	læst	i	Ugeavisen,	findes	der	en	gratisbutik	på	Ny
borgvej	for	folk	i	økonomisk	nød.	I	den	kan	flygtninge,	hjemløse	og	andre	
i	økonomisk	nød,	der	står	for	at	skulle	flytte	i	egen	bolig	og	mangler	de	
mest basale ting, komme og få noget af det, de skal bruge.
Butikken modtager derfor gerne alt, hvad der kan dække disse behov. 
Det kan være elektriske køkkenapparater af alle slags: elkedler, håndmik
sere,	kaffemaskiner	mm.	og	alt	muligt	andet	til	køkkenet,	bestik,	tallerk
ner, glas, krus, gryder, opvaskebaljer, spande, andre ting til rengøring, 
bordlamper osv. osv. Alt sammen gerne brugt, men i brugbar og ren 
stand.
Butikken indehaves af Lene Marie Hornskov Eriksen, og den nøjagtige 
adresse er Nyborgvej 618. Det er kort efter den sidste rundkørsel på 
venstre hånd på vej mod Nyborg. Det er en gul bindingsværksejendom, 
og i indkørslen er der et skilt med teksten ”Sjaler med sjæl”.
Hvis man har noget i overskud af ovennævnte eller andet, man tænker 
er relevant til formålet, modtager Lene det gerne. Det sker ved, at man 
kontakter hende på tlf. 2398 3885 på en hverdag mellem 9 og 18 og 
fortæller, hvad man har og aftaler et tidspunkt, hvor man kan komme og 
aflevere	det.
     kt

 
Lene Marie Eriksen i sin butik
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Åsum Beboerforening afholder Skt. Hans aften 

m. fællesspisning ved Rytterskolen 
 

Sæt allerede nu X i kalenderen den 
 

23. juni 2021 kl. 18.00 
 

 
Information følger 

Vi glæder os til at se jer alle til en hyggelig aften 
 

Mvh 
Aasum Sogns Beboerforening 

 

 
 

Skt. Hans aftenSkt. Hans aften



Runeristeren fra AasumRuneristeren fra Aasum

Der er runer på Jellingstenene. Der er også noget, der skal ligne runer 
på bystævnestenen og Ryttervejen 17. For at give en indskrift et historisk 
løft i retning af vikingetid og glorværdig fortid udstyrede en runerister i 
190304 indskrifter med runelignende skrift. Bemærk de identiske b’er, 
y’er, e’er, a’er.
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Nu ringer alle klokker mod skyNu ringer alle klokker mod sky
Hans Lohmann

Da	jeg	fornylig	genså	den	hyggelige	familiefilm	Nøddebo	præstegård	
på TV, var der en scene, hvor præstedatteren Andrea Margrete var på 
besøg i kirketårnet hos manden, der forestod ringningen! Tårnmiljøet 
fremkaldte hos undertegnede følgende minder: 

Min far, S.B. ANDERSEN, var fra 1936 til 1959 ansat i Åsum som så
kaldt kirkebylærer! Det indebar, at han, foruden lærerjobbet ved Rytter
skolen tillige skulle fungere som KIRKESANGER eller ORGANIST! Han nå
ede, i perioden, at fungere i begge job, dog ikke samtidig! Mine søskende 
og jeg assisterede på skift vores far ved hver lørdag eftermiddag at sætte 
søndagens salmenumre op på tavlerne, imens far sikrede, at faciliteterne 
til en evt. altergang om søndagen var på plads!

I	mit	lille	job	ved	kirken	fik	jeg	et	fint	forhold	til	graveren	HANS	JENSEN	
og hans husbestyrerinde, THORA, der boede i det lille kirkehus øst for 
kirken. Det medførte, at jeg faktisk, selv fra ret lille, havde fri adgang til 
kirketårnet, når de skulle op og ringe! Det var jo ret spændende at obser
vere på. Ved de almindelige gudstjenester blev der ringet med den store 
klokke en time før gudstjenestens start. Med den lille klokke en halv time 
før start, og endelig blev der ringet sammen med begge klokker lige 
før start! Den almindelige ringning foregik fra den næstøverste etage i 
tårnet, hvorfra der var et par reb op til klokkerne! Mest spændende var 
det, når der skulle kimes enten ved bryllupper eller ved de store højtider! 
Så steg vi op på øverste etage lige tæt ved klokkerne! Der blev så bundet 
reb fra kneblen i klokkerne hen til et punkt i glamhullet ud mod det fri! 
Rebene blev så strammet, så kneblen var ganske tæt på klokken. Når 
man så slog på rebet med gentagne slag, var kimningen i gang! Det var 
virkelig spændende at iagttage HANS JENSEN og hans HUSALF stå der og 
tæve løs på rebene! OG JEG KAN GODT SIGE JER, AT DET KUNNE HØRES! 

Den længste kimning, som jeg var med til, var i MAJ 1945, DANMARKS 
BEFRIELSESDAG. Få dage efter havde Kirkeministeriet dekreteret en kim

ning på een eller to timer for at fejre freden! Ved den lejlighed var der, 
så	vidt	jeg	husker,	hidkaldt	en	afløser,	som	periodisk	skulle	afløse	

HANS JENSEN og THORA! Det var, såvidt jeg husker, SVEND MI
KAEL, der boede i huset midt i Kirkestræde! Og lille mig, 14 år 

gammel, sad ( gudhjælpemig!) to meter fra klokkeværket og 
nød det. Uden så meget som en tot vat i ørerne!! Mine for

ældre havde meget andet at tænke på i de dage end vat i 



ørerne!	Kun	en	nådig	skaber	forhindrede,	at	jeg	fik	varige	høreskader!	Og	
skulle een og anden i Åsum i dag synes, at jeg ikke altid er helt med i en 
samtale, så er det altså DERFOR!

I dag ringer alle kirkeklokker i landet med automatik! Det er simpelt
hen FORBUDT for mennesker at opholde sig tæt på kirkeklokker i drift! 
De kunne jo få høreskader! ARBEJDSMILJØET ER OPFUNDET! MEN DET 
VAR NU ALLIGEVEL HYGGELIGERE DENGANG I 1940ERNE!!

Kirkeværgen dengang var PETER NIELSEN, DALHOLM. Han havde 
dengang en jagthund, der, så snart kirkeklokkerne begyndte at ringe, 
stak i et ULVEHYL, der kunne høres lige så langt væk som kirkeklokkerne! 
Hertil bemærkede min far engang: En kirkeværge burde ikke have en så 
ugudelig hund, at den ikke kan tåle lyden af kirkeklokker!!

 

Åsum Kirkes klokker, støbt af Conrad Kleimann, 
Lübeck, i 1701 og 1702. Ringningen blev automatiseret i 1960.
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Aasum IdrætsforeningAasum Idrætsforening

I skrivende stund er det ikke nemt at informere om opstart af aktiviteter i 
foråret 2021 på grund af coronanedlukning i hele februar og måske også 
i en del af marts. Vi håber, at alle aktiviteter kan komme i gang igen, og at 
alle vores medlemmer vender tilbage for at dyrke sport og have hyggeligt 
samvær.

Generalforsamling
Generalforsamling afholdes som tidligere annonceret onsdag den 17. 
marts kl. 19.00 i klubhuset.
Dagsorden	iflg.	lovene.	Ved	evt.	aflysning	pga.	coronarestriktioner	vil	vi	
orientere om en ny dato.

Gymnastik og yoga
Når det bliver muligt at genoptage gymnastik og yoga, vil vi også tilbyde 
træning i april måned. Kirsten er glad for sine to hold i Aasum, og hun vil 
gerne stå for træningen også i april. Alle medlemmer bliver orienteret, 
når vi får lov til at starte igen.
Er der spørgsmål, kan Henny kontaktes på tlf. 2920 7623.

Fodbold
Vi håber, at vi kan komme i gang med seniorafdelingen mandag og ons
dag i starten af marts. Fodboldanlægget er desværre lukket ned i hele 
februar.
Til	forårsturneringen	i	DBU/Fyn	har	vi	tilmeldt	seniorhold	i	serie	3	og	i	
serie 4, under ledelse af Parwiz Jamal med hjælpetræner Yunus Civelek.
Kampprogram komme senere.

Superveteraner er også i år tilmeldt i OB70 turneringen med kampe på 
tirsdage. Vi har igen lavet et samarbejde imellem Aasum og Nr. Lyndel
se	v/Hasse	Frimodt	og	Preben.	Vi	håber,	at	mange	vil	være	med,	gamle	
såvel som nye medlemmer. Spillerne på superveteranholdet er fra 47 år 

og opefter.



Børnefodbold
Morten Winther Pedersen er en dygtig fodboldtræner, der vil tage sig 
af fodboldtræning for børn, drenge og piger, når coronarestriktionerne 
giver os lov til at komme på sportspladsen igen.

Børneafdelingen
Vores trofaste leder af børneafdelingen med leg og boldspil, Trine Lykke, 
vil, ligeså snart det er muligt, orientere om start igen på sportspladsen og 
i klubhuset.

Lancier
Vi	har	desværre	også	måttet	aflyse	vores	aftener	med	lancier	og	spis
ning, men vi håber, at vi kan mødes, inden sommeren kommer. Medlem
merne orienteres, når vi får mulighed for at mødes.

Petanque
Når	foråret	kommer,	håber	vi,	at	Aasums	borgere	vil	benytte	de	to	flotte	
petanquebaner, der er etableret på sportspladsen. Her kan alle være 
med. Vi håber, at mange vil benytte faciliteterne på sportspladsen, som 
skal være til glæde og gavn for alle.

Aasum Idrætsforening
Preben Schack
Formand

33



34

Aasum Idrætsforening 
Ryttervejen 21 
5240 Odense NØ 

Formand: 
Preben Schack 
Telefon: 2011 7338  

Senior afdeling: 
Preben Schack 
Telefon.2011 7338 

Oldboys afdeling: 
Preben Schack 
Telefon: 2011 7338 

Hasse Frimodt 
Telefon: 9192 2709 

Ungdomsafdeling: 
Trine Lykke 
Telefon: 2016 7007 
 
Børn- og ungefodbold: 
Morten Winther Pedersen 
Telefon: 5353 7081 

Gymnastik og Yoga: 
Henny Schack 
Telefon: 2920 7623 

NB. Jeg har erfaret, at to ejendomme i Walthervænget er sat til salg. Den 
ene er Inger og Kurth Eriksens, Ingolf og Maria Rasmussens er den an
den. Begge familier har igennem rigtig mange år været tilknyttet Aasum 
Idrætsforening som aktive deltagere og med støtte til foreningen: Ingolf 
som bestyrelsesmedlem, god fodboldspiller og leverandør af to gode 
drenge, som var både spillere og trænere. Kurth med kæmpe opbakning 
til foreningen på alle måder, som håndboldspiller, bestyrelsesmedlem, 
holdleder og ikke mindst som stor sponsor. Jeg vil gerne takke de to fami
lier for deres store støtte til foreningen igennem rigtig, rigtig mange år.
Vi håber at begge familier stadig vil bakke op, når der spilles kampe og 
er arrangementer i foreningen, f.eks. andespil. Jeg ønsker jer alle mange 
gode år på jeres nye adresser.

Preben Schack



Kirkekontoret
Ellen Rasmussen
Mindelundsvej 110, 5240 Od. NØ
Tlf. 6610 9447
Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag 
kl. 913
ELR@km.dk

Sognepræst, kirkebogsfører,
vielses- og begravelsesmyndighed
Anders Skaanning Andersen
Mindelundsvej 45, 5240 Odense NØ
tlf. 3012 5562
ansa@km.dk
Træffes	ikke	mandag	ellers	efter	
aftale.

Sognepræst
Charlotte Rørdam Kristensen
tlf. 2916 6013
crk@km.dk
Træffes	ikke	mandag	ellers	efter	
aftale.

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

Graver
Anette Larsen
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

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

Beboerforeningens hjemmeside
www.aasumby.dk

Idrætsforeningen
Formand: Preben Schack
Ryttervejen 14, 5240 Od. NØ
Tlf. 6610 2423, 2011 7338
Klubhuset tlf. 6610 5522
PrebenSchack@privat.dk

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

Aasum Gamle Smedje
Formand: Sinnet Bunde
Buchwaldsgade 15, st.tv. 5000 Od C
Tlf. 4118 6081
Sinnet.Bunde@mail.dk

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

35



36

Den Gamle Smedje                               Den Gamle Smedje                               
holdt kunstauktion d. 29. novemberholdt kunstauktion d. 29. november

Aktiviteter siden sidst


