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Præstens ordPræstens ord

”Gi’ os lyset tilbage”!
Af sognepræst Charlotte Rørdam Kristensen

”Her vil ties, her vil bies”
I skrivende stund har vi netop fejret kyndelmisse. Det blev markeret ved 
en fyraftensgudstjeneste i Seden Kirke med sang fra den nye udgave af 
Højskolesangbogen	flankeret	af	digte,	tekstlæsninger	om	lyset	vs.	mørket	
og	en	refleksion.	Kyndelmissegudstjenesten	blev	optaget	og	lagt	ud	på	
vores fælles facebookside – ”Seden og Åsum sogne”.

Kyndelmisse er en lysfest, der markerer midvinter, som for os bety-
der, at den mørke tid nu er på retur. En gammel og meget smuk skik ved 
kyndelmisse er at bringe lys ud til andre i mørket. Handlingen kan forstås 
både rent bogstaveligt som et fakkeloptog eller i overført betydning at 
række livsmod videre til andre – vore nærmeste og dem, som vi slet ikke 
kender.

”I er jordens salt og verdens lys” 
Næsten samtidig med kyndelmisse blev samfundet åbnet op. Restrikti-
onerne	forsvandt,	og	vi	fik	lov	at	smide	mundbindene.	Det	så	allerede	
lysere	ud	her	i	februar	–	forhåbentlig	samtidig	med,	at	lockdown	fik	rigtig	
mange	af	os	til	at	reflektere	over,	hvad	der	giver	livet	indhold	og	over	
hvilke værdier, vi vil leve vores liv efter. Først og fremmest mærkede vi 
afsavnet ved livet i fællesskaber, der fra den ene dag til den anden blev 
sat på standby. Særlig ungdommen og de ældre måtte betale prisen. 

”I er jordens salt og verdens lys”, bliver der sagt til os i evangeliet til 
allehelgens i november, hvor det samtidig understreges, at saltet ikke må 
miste sin kraft, og lyset ikke må sættes under en skæppe – altså gemmes 
væk. Vi er alle sammen skabt i Guds billede med krav på at blive mødt 
sådan og rummet med det særpræg, der er helt unikt for hver enkelt 
af os og gør os til dem, vi er. ”Vi kommer alle af en særegen brænding”, 
som digteren Sophus Clausen udlægger det. Allehelgens teksten er med 
andre ord aktuel hele året rundt.

Saltet er vores personlighed, som nogle gange kommer til udtryk i 
handlekraft og andre gange i salte tårer. Vores forskellige salte er det, 
der giver tilværelsen smag (”at smage på livet..”). Lyset er vores 
guddommelige DNA som ”skabt i Guds billede”. Det er Guds lys, 
der skinner i os og holder os i live. ”Øjnene er livets lys”, sagde de 
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gamle grækere. Det er fra øjnene vores lys skinner ud i verden og oply-
ser andre. 

”Bare gi’ mig et smil, når du møder mig på din vej, heyo, heyo, 
har kun et liv, så nyd hva’ du har tilbage”
Mit postulat er, at tiden, hvor vi var hegnet ind i mundbind, netop lærte 
os at kigge op (svært at kigge nedad og beskue sin egen navle med et 
mundbind på). Vi lærte at hilse på hinanden med øjnene, mens vi var 
afskåret fra håndtryk og ansigtsmimik. 

Det skal vi huske på her i genåbningen. Vi skal fortsat kigge op og lade 
vores livs lys skinne på medmennesket, der måske har brug for os. Må-
ske er den anden slet ikke blevet mødt og set af andre end dig eller mig i 
dag. Vi kan smile til hinanden igen!

”Gi’ os lyset tilbage!”
Lockdown	fik	rigtig	mange	af	os	ud	i	nyovervejelser	af,	hvad	der	fylder	
livet med indhold. Min oplevelse er dog ikke, at tendensen er helt ny, den 
fik	bare	mere	”kød	på”	under	lockdown:	

I de senere år af mit virke som præst har jeg i samtaler med dåbsfor-
ældre og brudepar observeret en tendens til ikke længere at begrunde 
valget af de kirkelige handlinger som dåb og vielse med ”tradition”, men 
med	svaret:	”for	at	samle	os	om	”fælles	værdier”.	Selv	konfirmander	er	de	
senere	år	begyndt	at	begrunde	valget	af	konfirmation	med	”jeg	tror	på	
noget”!

Som 40+ kommer jeg selv ud af en generation, der har haft travlt med 
at	opfinde	nye	værdier,	når	vi	blev	forældre.	Den	autoritære	opdragel-
se og 70’ernes ”laissez faire” tilgang havde spillet fallit, og vi måtte selv 
opfinde	nye	familiesamværsformer	på	et	demokratisk	grundlag.	Kan	det	
ske, at oprydningen nu er kommet til tidligere generationers afstandta-
gen til andre værdier også – f.eks. de traditionelt kristne (som hele vores 
velfærdssamfund bygger på)?

Jeg synes, det ligner en tanke. Jeg synes, det ligner en begyndende 
afstandtagen	til	ideen	om	hver	især	”at	opfinde	sine	egne	værdier”	med	
et blik for, at ”mine egne selvopfundne værdier” er et langt sejt træk, hvis 
alle	andre	også	”selv	opfinder	deres	helt	egne	værdier”.	Det	mest	gnid-
ningsløse er at læne sig op ad ”værdier, vi kan være fælles om” – selvføl-

gelig i gransket og renset form, så værdierne er brugbare og aktuelle i 
samfundet, som det ser ud i dag. 

Vi må godt bruge vores kritiske fornuft på gamle værdier holdt 
op imod den viden, der er kommet til. Forfatteren Mikkel Wold 



understreger i en artikel fra december måned sidste år, at vi bliver nødt 
til	at	kigge	på	hvilket	samfund,	vi	vil	have:	”Vi	kan	ikke	bare	opfinde	vores	
egne små værdier og forvente, at andre følger dem, når det ikke er et 
normativ..”

”Tro til salg” 
I programmet ”Tro til salg”, hvis hensigt er at gøre folkekirken til en bedre 
”sællert”, krediterer reklamefolkene kristendommen for at være ”verdens 
største brand”, men kritiserer brandet for at blive afsendt i for umoderne 
og irrelevant en indpakning ift. forbrugeren, som ønsker ”on demand” og 
underholdningsværdi. Samtidig påstås det, at budskabet (det kristne) er 
mere relevant end nogensinde..

Folkets kirke skal følge med tiden og forny sig, men sammenholdt 
med min oplevelse af en søgen efter nogle ”fælles værdier”, overvejer jeg, 
om det måske er ad andre veje, kristendom og folkekirke skal brandes. 
Kunne der f.eks. brandes på den kristne etik?

”Kunsten at blive et ordentligt menneske”
Noget andet, jeg oplever, er en større åbenhed og nysgerrighed blandt 
de generationer, der er yngre end jeg selv. Min egen selvrealiserende og 
narcissistiske	generation,	er	nu	afløst	af	videnskabens	udsagn	om,	at	de	
gener, der overlever og videreføres, er de, der mestrer social intelligens 
dvs. samarbejde og evne til relationsdannelse. 

Det gælder om at være ”ordentlige mennesker”, også mens vi handler 
og agerer. ”Du kan ikke gøre, hvad du vil!” (Brinkmann). Verden er ikke 
din egen legeplads! 

Vi er altid forbundet i relationer med andre. Verden er Guds, vi har 
den kun til låns (for en tid). Den yngre generation er i min optik meget 
mere	fællesskabsorienteret.	De	er	opflasket	med	samarbejdets	kunst	og	
meget optagede af at være ”ordentlige mennesker”. 

Vi lever i en tid, der mere end nogensinde efterspørger etik (Metoo, 
køns- og sexismedebatter, arbejdsmiljø/ arbejdspladskultur og mobning/ 
plads til forskellighed, samt klima og økologi mm.). Vi mennesker indser 
ofte umiddelbart, hvad der er anstændig og beundringsværdig opførsel 
og	tilsvarende,	hvad	der	er	kritisabelt	og	forkasteligt.		De	fleste	af	os	kan	
blive enige om, at det, at være ”et ordentligt menneske”, er et mål i sig 
selv	samtidig	med,	at	vi	har	svært	ved	helt	konkret	at	definere,	hvad	
det vil sige – andet end noget med samvittighed og empati..

Pia Søltoft skriver sammen med Tormod Tingstad (i ”Kun-
sten at blive et ordentligt menneske”), at det kræver erfaring og 
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	refleksion	at	blive	et	ordentligt	menneske.	Alder	er	i	den	henseende	en	
fordel	men	ingen	sikkerhed,	hvis	erfaringen	ikke	følges	op	af	refleksion:		
”Et ordentligt menneske” har bestemte udvalgte værdier som pejlemær-
ke, der viser vejen for sig. Sammen med værdierne følger en masse dy-
der (udtryksformer), som dagligt hjælper dig til at følge vejen og forblive 
tro mod dig selv og dine værdier. 

”Lykken du holder i hænderne nu, den er vist egentlig min. Og at 
du lever og bærer og er, gør at jeg også kan værne om din; denne 
smukkeste disciplin”
Ingen bliver nogensinde udlært i at være ”et ordentligt menneske”, lige-
som ingen nogensinde bliver udlært i at være kristen. Det er tværtimod 
en måde at leve sit liv på. Min handlen vil altid påvirke andre og omvendt 
(jf. overskriften fra vers 2 i ”Gi’ os lyset tilbage”).

”Den gyldne regel” (”vær mod andre, som du gerne selv vil, at andre 
skal	være	mod	dig”),	findes	i	biblen	såvel	som	i	andre	religioner	og	er	
et	bud	på	et	ideal	for	at	være	et	”ordentligt	menneske”.	Men	der	findes	
også	mere	specifikke	eksempler	på,	hvad	vi	forbinder	med	kristen	etik	og	
værdier f.eks. næstekærlighed, tilgivelse og princippet om ikke at gengæl-
de dårlig opførsel. Omdrejningspunktet i kristen etik er fællesskab. Tro 
er en tillid, som udmønter sig i relationer med andre. Samhørighed er en 
gratis dopamin-indsprøjtning, som får os til for en stund at glemme os 
selv og smelte sammen med helheden – måske i latter.

”-for ind imellem kommer fasten” 
De store højtider i kirkeåret har en forberedelsestid op til: Julen har ad-
ventstiden. Påsken – fasten. Fastetiden drejer sig først og fremmest om 
at gøre os modtagelige for opstandelsesbudskabet påskemorgen, og det 
kan	tage	sig	ud	på	flere	måder:

Det kan være et ekstra fokus på fysisk og mental sundhed (=overskud 
til	andre).	Det	kan	også	være	at	tage	sit	liv	op	til	revision	og	reflektere	
over, hvordan vi gerne vil opføre os som mennesker blandt andre men-
nesker. Ingen tager skade af to gange om året (advent og faste) fortsat at 
genoverveje sit liv, ligesom mange af os gjorde under lockdown. Tiden op 
til højtiderne levner i høj grad plads for etikken i kristendommen.

”Der venter bag langfredags nat en påske-morgenrøde”
Verden forandrer sig, men ikke mennesket i samme grad. Følel-
ser og forviklinger har været de samme til alle tider. Måske 
(nytte-)”værdien” i kristendom er dens rolle som konsulent for 



samfundssind, fællesskaber og klodens ressourcer? 
Mennesket må være i konstant udvikling for ikke at stagnere. Det 

samme må alle former for relationer (ven-, forældre-, ægte-, kollegaskab 
mm.). Opstandelse ”i levende live” er at kigge sig over skulderen og opda-
ge, at livet gik videre. Vi kan ærgre os over spildte timer på bekymringer, 
der aldrig blev til noget, at vi forbrød os mod hinanden eller livet, der ikke 
gik op, og vores egen handlingslammelse, men det er kriserne i vores 
liv, der udvikler os og gør os til rummeligere mennesker sammen med 
andre. 

Frelsen er, at Gud er med hele vejen ”indtil verdens ende” (ordene 
ved døbefonten) - ”in sickness and in health” uden at døden (fysisk som 
mentalt) skal skille os.

Siden sidst i ÅsumSiden sidst i Åsum

Døbte
26. december  2021 Åsum Malthe Haastrup Krogh Kromann
23. januar  2022 Åsum Holger Højhus Skovbakke

Døde, begravede/bisatte
15. december 2021 Åsum Inge Kirstine Nielsen
21. december  2021 Åsum Jesper Outzen Hansen 
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Gudstjenester  Gudstjenester  
marts, april, juni, juli 2022marts, april, juni, juli 2022

 MARTS SEDEN ÅSUM
Søndag 6. 1.s.i fasten Ingen  9.30 IBA
Søndag 13. 2.s.i fasten 9.30 CRK 11.00 CRK
Søndag 20. 3.s.i fasten 11.00 ANSA Ingen
Søndag 27. 4.s.i fasten 11.00 ANSA 9.30 ANSA  

 APRIL SEDEN ÅSUM
Søndag 3. Mariæ bebudelse 11.00 CRK 9.30 CRK
Søndag 10. Palmesøndag 9.30 ANSA 11.00 ANSA
Torsdag 14. Skærtorsdag Ingen 11.00 CRK
Fredag 15. Langfredag 17.00 CRK Ingen
Søndag 17. Påskedag 11.00 ANSA 9.30 ANSA
Mandag 18.Anden påskedag 11.00 ANSA Ingen
Søndag 24. 1.s.e. påske 9.30 CRK 11.00 CRK 

 MAJ SEDEN ÅSUM
Søndag 1.  2.s.e. påske 11.00 CRK 9.30 CRK
Søndag 8. 3.s.e. påske 10.00	konfirmation	ANSA Ingen
Fredag	13.	Bededag	 10.00	konfirmation	CRK	 Ingen
Søndag 15. 4.s.e. påske 10.00	konfirmation	ANSA Ingen 
Søndag 22. 5.s.e. påske 19.00 ANSA 17.00 ANSA
Torsdag 26. Kr.himmelfartsdag 11.00 CRK 9.30 CRK
Søndag 29. 6.s.e. påske 17.00 CRK 19.00 CRK

8



 JUNI SEDEN ÅSUM
Søndag 5. Pinsedag 9.30 ANSA 11.00 ANSA
Mandag 6. Anden pinsedag 11.00 ANSA Ingen
Søndag 12. Trinitatis søndag 9.30 CRK 11.00 CRK
Søndag 19. 1.s.e. trin. 11.00 ANSA 9.30 ANSA
Søndag 26. 2.s.e. trin. 9.30 CRK 11.00 CRK 

 JULI SEDEN ÅSUM
Søndag 3. 3.s.e. trin. Ingen 9.30 IBA 
Søndag 10. 4.s.e. trin. 9.30 IBA Ingen
Søndag 17. 5.s.e. trin. Ingen 9.30 IBA
Søndag 24. 6.s.e. trin. 11.00 ANSA Ingen 
Søndag 31. 7.s.e. trin. Ingen 11.00 ANSA  

 AUGUST SEDEN ÅSUM
Søndag 7. 8.s.e. trin. 9.30 CRK 11.00 CRK 

 
 CRK    Charlotte Rørdam Kristensen
 ANSA  Anders Skaanning Andersen
 IBA   Ina Balle Aagaard
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Nyt fra MenighedsrådetNyt fra Menighedsrådet

Nu kan vi igen se frem til forårets komme, det er altid dejligt, når lyset 
kommer tilbage. 

Arrangementer, som vi kan være sammen om, vil være omtalt i dette 
blad, og hvor vi glæder os til at se jer og nyde skærtorsdagshøjmesse, 
sogneaftener,	tirsdagscafeer	og	udflugt	til	Medicinhaverne	i	Tranekær.	
Menighedsrådet vil gerne slå et slag for en dejlig naturoplevelse, som alle 
børn, unge og gamle kan deltage i. I vores andet sogn i pastoratet Se-
den-Åsum, har Seden Menighedsråd arbejdet ihærdigt med at omdanne 
den gamle skydebane til et naturskønt rekreativt område. Med sin unikke 
placering i overgangen mellem skov og fjord fås et helt særligt udsyn 
over den sydlige del af Odense Fjord. På området er der tillige 6 sheltere, 
bålplads og fugletårn. Der kan parkeres ved Seden kirke. 

Udsigt fra fugletårnet over en af shelterne og Odense Fjord.

Åsum Menighedsråd
Inge Burmølle



Folkekirkens nødhjælp i Aasum og SedenFolkekirkens nødhjælp i Aasum og Seden

Der er stadig mulighed for at ”give et par timer” 
søndag den 13. marts 2022.

På grund af den aktuelle coronasituation bliver indsamlingen måske ikke, 
som vi plejer: med eller uden kontanter. Det kan være, det bliver uden 
kontanter, og så derfor kun med mobilepay eller girokort.

Indsamlingen starter fra kirkekontoret, Mindelundsvej 110  i Seden fra 
klokken 10-12.

Seden Menighedsråd sørger for forplejning, og Åsum Menighedsråd 
belønner en indsamler med 2 biografbilletter (lodtrækning).

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

Vil du vide mere se www.nødhjælp.dk
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Forårskoncert med gospelkoret EmmausForårskoncert med gospelkoret Emmaus

Søndag den 13. marts kl. 16.00

Det er med stor glæde, at vi igen kan byde til forårskoncert i Åsum Kirke. 
I år får vi besøg af gospelkoret Emmaus, som lover os en koncert fyldt 
med glæde og engagement.

Emmaus er et gospelkor, som består af en række nøje udvalgte sange-
re, der udstråler energi og synger med et udtryk, som er i særklasse. 
Emmaus er et respekteret live gospelkor med et genremæssigt bredt 
 repertoire, der både favner traditionel og nyere gospelmusik. 

Koret møder stor anerkendelse og ros for deres mange koncerter i  kirker 
rundt om i Danmark. Koret ledes af Mette Risager.
Og så lover de os, at vi får mulighed for at synge med.

Åsum Menighedsråd



SogneaftenSogneaften

Torsdag den 17. marts 2022 kl. 19.00 i Åsum Kirke 

Humor som medicin
Om livsmod, livslyst og livsglæde

Erik Lindsø er en af landets mest efterspurgte foredragsholdere - kendt 
for med humorens bid at sætte tilværelsen under lup.

“Humor er det bedste værn mod stress. Med humor når vi det samme, 
men for nedsat tempo – vi bliver langsomme i vendingen, men hurtigere 
i replikken,” siger Erik Lindsø.

“Med humor får vi overskud til at drage virkeligheden i tvivl. Som Peter 
Plys siger: ”Folk siger ingenting er umuligt, men jeg laver ingenting hver 
dag.”

Alt er, som det plejer, der serveres 
kaffe	og	kage	for	kr.	20,-.
Vi glæder os til at se rigtig mange til 
denne fornøjelige aften i humorens 
tegn. 
 
Seden og Åsum Menighedsråd 
og Åsum Beboerforening
Inge Burmølle
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TirsdagscaféTirsdagscafé

Tirsdag den 5. april 2022 kl. 14.00 i Rytterskolen 

Ved denne tirsdagscafe kommer sognepræst Iben 
Sjødahl, Kirkestræde 2, Åsum og underholder os med 
fortællinger og anekdoter inden for emnet 
”Da jeg kom hjem”.  

Eftermiddagen vil blive krydret med et par fælles sange 
og	selvfølgelig	kaffe	og	kage.

Åsum Menighedsråd

SkærtorsdagshøjmesseSkærtorsdagshøjmesse

Skærtorsdag den 14. april 2022 kl. 11.00 i Åsum Kirke

En liturgisk gudstjeneste, der fører os 
tilbage til Jesu tid via det jødiske påske-
måltid frem mod den kristne nadver. 
Rejsen ledsages selvfølgelig af sang 
og musik samt smagsprøver fra den 
jødiske påske.

Tag din ven, nabo, eller familie med og 
få en god start på påsken. 

Åsum Menighedsråd

 

”Da jeg kom hjem” 
 

 



UdflugtUdflugt

Tirsdag den 24. maj 2022 med bus fra Rytterskolen kl. 11.15 
til Medicinhaverne i Tranekær, Langeland

Jeg	ved,	hvor	der	findes	en	me-
dicinhave så skøn --- Kom med 
og oplev Nordeuropas største 
samling af medicinplanter, ca. 
650 stk.
I Medicinhaverne er der plan-
ter for folk med fodsved, for 
de tissetrængende og for dem 
med dårlig hals.

Der bliver rundvisning i haverne kl. 13.00. KL. 15.00 bliver der serveret 
kaffe	med	hjemmebagt	bolle	og	2	slags	kage	ude	eller	inde,	alt	efter	hvad	
vejret tillader. 
Rent praktisk: Der vil være tid til at spise en medbragt sandwich, frugt 
eller lign. inden rundvisningen. Husk også drikkelse.  
Tag praktisk tøj og fodtøj på, da vi skal være udenfor. I alle haver er der 
borde og bænke. 
Området er ikke større end gangbesværede har mulighed for at deltage. 
Medbring evt. rollator. 
Forventet hjemkomst til Rytterskolen kl. 18.00.
Turen	er	inkl.	transport,	entre	i	medicinhaverne,	rundvisning	samt	kaffe	
med tilbehør. Tilmelding til: Karin Lundsgaard senest fredag den 20. maj 
tlf. 30550165 eller mail Lundsgaardkarin@gmail.com                
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Generalforsamling -   Generalforsamling -   
Åsum Sogns BeboerforeningÅsum Sogns Beboerforening

Onsdag den 30. marts 2022 kl. 19.30 
i idrætsforeningens klubhus, Ryttervejen 21 

Mød op og deltag i debatten om beboerforeningens arbejde.

Dagsorden iflg. vedtægterne: 

1)  Valg af dirigent 
2)		 Bestyrelsens	beretning	aflægges	
3)   Revideret regnskab for 2021 fremlægges til godkendelse, herunder 

regnskab for Sognebladet og Lokalhistorisk Arkiv 
4)  Fastsættelse af kontingent 
5)   Indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse, der ønskes behand-

let på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 
dage før generalforsamlingen (tirsdag d. 22.03.22) 

6)   Valg af bestyrelse 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter, 2 reviso-
rer og 2 revisorsuppleanter 

7)  Evt. 

Efter generalforsamlingen serveres et mindre traktement. 

Mvh bestyrelsen 

Alle	indkomne	forslag	offentliggøres	løbende	på	vores	hjemmeside	
www.aasumby.dk



Åsum affaldsindsamlingÅsum affaldsindsamling

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

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

Søndag den 3. april kl. 14.00
MØD OP PÅ RYTTERSKOLEN

Tag hele familien med og få nogle hyggelige og meningsfulde timer, 
hvor I samtidigt 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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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. 3. torsdag 16-18 Arkiv og Bogbytter åbent
d. 6. søndag 9.30 Gudstjeneste
d. 13. søndag 11.00 Gudstjeneste
d. 13. søndag 10-12 Folkekirkens Nødhjælp
d. 13. søndag 16 Forårskoncert
d. 17. torsdag 19.00 Sogneaften
d. 20. søndag 9.30 Ingen gudstjeneste
d. 27. søndag 9.30 Gudstjeneste
2. 30. onsdag 19.30 Generalforsamling –   
    Beboerforeningen
 
 APRIL 
d. 3. søndag 9.30 Gudstjeneste
d.	 3.	 søndag	 14.00	 Affaldsindsamling
d. 5. tirsdag 14.00 Tirsdagscafé
d.  7. torsdag 16-18 Arkiv og Bogbytter åbent
d. 10. søndag 11.00 Gudstjeneste
d.  14. torsdag 11.00 Gudstjeneste
d.  15. fredag  Ingen gudstjeneste
d. 17. søndag 9.30 Gudstjeneste
d. 18. mandag  Ingen gudstjeneste
d. 24. søndag 10.00 Forårsrengøring
d. 24. søndag 11.00 Gudstjeneste



 MAJ 
d. 1.  søndag 9.30 Gudstjeneste 
d. 5. torsdag 16-18 Arkiv og Bogbytter åbent
d.	 7.	 lørdag	 9.45	 Udflugt	–	Jernalderlandsbyen
d. 8. søndag  Ingen gudstjeneste
d. 11. onsdag 16.30 Kanosøsætning
d. 13. fredag  Ingen gudstjeneste
d. 15. søndag  Ingen gudstjeneste
d. 17. tirsdag 17-19 Fernisering – Den gamle Smedje
d. 22. søndag 17.00 Gudstjeneste
d.	 24.	 tirsdag	 11.15	 Udflugt	–	Langeland
d. 26. torsdag 9.30 Gudstjeneste
d. 29. søndag 19.00 Gudstjeneste
 
 JUNI 
d.  5. søndag 11.00 Gudstjeneste
d. 6. mandag  Ingen gudstjeneste
d. 6. torsdag 16-18 Arkiv og Bogbytter åbent
d. 12. søndag 11.00 Gudstjeneste
d. 15. onsdag 19.00 Fællesveje – møde
d. 19. søndag 9.30 Gudstjeneste
d. 23. torsdag 18.00 Skt. Hans 
d. 26. søndag 11.00 Gudstjeneste
 
 JULI 
d. 3. søndag 9.30 Gudstjeneste
d. 10. søndag  Ingen gudstjeneste
d. 17. søndag 9.30 Gudstjeneste
d.  24. søndag  Ingen gudstjeneste 
 
Alle arrangementer er omtalt andetsteds i bladet
Om idrætsforeningen: se side 38 - 39
Arkiv og Bogbytter har åbent hver onsdag 10-12. 
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’’. 
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5240 Odense NØ  
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www.havnensgourmet.dk 

Her er der plads til 

din 
annonce
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Mindeord Mindeord 

Midt i december sidste år døde Inge Kirstine Høy Nielsen. Hun var til det 
sidste rask og rørig, men blev, efter at have puslet i sin have, ramt af et 
ildebefindende	forårsaget	af	en	hjerneblødning	og	døde	heraf	få	dage	
senere. Hun blev 79 år.

Inge, af mange kendt som ”Inge Damefrisør”, var en af byens kendte 
skikkelser. Først og fremmest var hun kendt for at have grundlagt og i 
mange år drevet Salon Helle på Åsum Bygade. Hun var datter af Johan-
nes og Kirstine, som drev den tidligere tommestokfabrik på Åsum Byga-
de overfor Gartnervængets udmunding.

Inge blev uddannet som frisør i starten af 60’erne, og i 1964 som 22-årig 
startede hun sin frisørsalon, i første omgang i lejede lokaler på Walt-
hergården. Året før var hun blevet enlig mor til datteren Helle, og hun 
påbegyndte byggeriet af sin kendte salon, som snart efter blev taget i 
brug. Salonen, som også indeholdt privatbolig, blev bygget, hvor Walt-
hergårdens	nedbrændte	avlsbygninger	havde	ligget.	Salonen	fik	sit	navn	

efter datteren Helle.
Otte	år	senere	mødte	hun	sin	mand	Ebbe.	De	fik	yderligere	to	

døtre sammen, og privatboligen blev udvidet, så der var plads til 
den voksende familie.

Salonen engang i 60´erne  Inge ordner hår på sin søster i et af salonens  
 første år



Salonen blev også udvidet og blev en god forretning med op til 7 
ansatte. Inge var god til at følge med i fagets udvikling. Hun var med i me-
sterforeningen og fandt inspiration, når hun var rundt som skuemester.

Datteren Helle blev også uddannet som frisør og blev først ansat i 
salonen i en årrække. Derefter overtog hun forretningen i 2007. Inge og 
Ebbe blev boende i privatboligen, og Inge fortsatte med at arbejde i sa-
lonen og trappede efterhånden ned og stoppede helt som 70-årig. Hun 
var dog helt frem til sin pludselige død med til at sørge for, at alt så pænt 
og indbydende ud, når kunderne kom.

Som ældre så man hende stadig i gang med at passe haven, men der 
var også tid til yoga, golf og skiløb. Og ikke mindst de mindste børnebørn 

(og oldebørn), som mormor var klar til at kramme, transportere og alt 
andet godt, hun kunne bidrage med.

Inge døde blot tre måneder før sin 80-års fødselsdag, og hun efterla-
der sig ægtefællen Ebbe, tre døtre, fem børnebørn og tre oldebørn.

      
 kt

I bogen Mit Åsum kan man læse mere om Inge, hvor hun selv fortæller om sit 
liv.
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Forårsrengøring  Forårsrengøring  
og vedligehold af vores legepladsog vedligehold af vores legeplads

Søndag den 24. april fra kl. 10.00

Vi har brug for en hjælpende hånd

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
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Familiedag i Jernalderlandsbyen  Familiedag i Jernalderlandsbyen  

Lørdag den 7. maj 2022 

Pletskud !!… Invitér din nabo med i Jernalderlandsbyen og prøv at skyde 
med bue og pil, samt lave mad over bål.
Kom til familiedag i Jernalderlandsbyen, hvor vi skal på guidet tur rundt 
og se og høre om landsbyen. Vi slutter dagen af med at lave fælles mad 
over	bål	efterfulgt	med	kaffe.	Hvis	forældrene	har	mere	energi,	er	der	fri	
leg, til Jernalderlandsbyen lukker.

Så kom med til rundvisning og en hyggelig familiedag med børnene i fokus.
Husk påklædning efter vejr og vind – vi er meget ude.

Program:
Kl. 9.45 Vi mødes på parkeringspladsen
Kl. 10.00 Fælles indgang (Gratis)
Ca.	kl.	13.00	 Bålmad	med	kaffe	(Gratis)

Fri leg i jernalderlandsbyen – Tak for i dag
 
Da der er et begrænset antal pladser, er der tilmelding efter først-til- 
mølle-princip.

Tilmeld senest den 30. april 2022 til: aasumby@gmail.com

Mvh
Åsum Sogns Beboerforening & Åsum Menighedsråd
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Kano søsætningKano søsætning

 

 

 

 

 

 

 

Vi henter kanoerne og går samlet til kanopladsen.  
Efter søsætning og mulighed 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 
 

 

 

KOM TIL KANO 
SØSÆTNING! 
den 11. maj kl. 16.30  

ved Rytterskolen 
 

Vi ses!                                                                       



Dialog med Odense KommuneDialog med Odense Kommune

Onsdag den 15. juni 2022 kl. 19.00 på Rytterskolen

Henrik Talbro og Jacob Harberg fra Odense Kommune 
vil gøre rede for og svare på spørgsmål om:

 Private fællesveje i Åsum,
 hvad er min ret og min pligt,
 vejenes tilstand,
 trafikale udfordringer.

Alle er velkomne, men mødet retter sig specielt mod beboere og bruge-
re af de private fællesveje: Bødkerstræde, Fichstræde, Hjulmandsstræde, 
Slagenvej, Væverstræde og Åsumgårds Allé.
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Skt. Hans aftenSkt. Hans aften

Åsum Beboerforening afholder Skt. Hans aften
med fællesspisning ved Rytterskolen

Sæt allerede nu X i kalenderen  

den 23. juni 2022 kl. 18.00 

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

Mvh
Åsum Sogns Beboerforening



Indvielse  Indvielse  
og fernisering i Aasum gamle Smedjeog fernisering i Aasum gamle Smedje

Tirsdag den 17. maj kl. 17-19

I foreningen Aasum gamle Smedje er vi nu glade over at kunne invitere til 
åbning den 17. maj kl. 17-19 med udstilling af værker af Helle Baslund og 
Helle Vinther.

Der bliver tale om den første fernisering af forhåbentlig mange i gal-
leriet i det gamle vognrum, og selvsagt bliver der samtidig lejlighed til at 
besigtige resultatet af den forsigtige renovering af den fredede bygning.

Vi er stolte over at kunne præsentere en udstilling med to af Fyns 
højt	profilerede	kunstnere.	Det	drejer	sig	om	Helle	Baslund,	der	med	en	
diskret	og	raffineret	brug	af	komplementærfarver	viser	sig	som	en	frem-
ragende kolorist, og med sine oliemalerier og akvareller vil hun bringe 
nyt liv til væggene. Samtidig vil skulptøren Helle Vinther overraske med 
sin fantasifulde og kreative brug af materialer og indtage borde og reoler 
med sine små skulpturer.

Vi glæder os til at se dig/jer til en lille forfriskning.

                   Helle Baslund                                           Helle Vinther
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Frivillige vagter  Frivillige vagter  
til galleriet i Aasum gamle Smedjetil galleriet i Aasum gamle Smedje

Vi søger frivillige vagter til galleriet i Aasum gamle Smedje i udstillings-
perioder. Hvis du er kunstinteresseret eller kunne tænke dig at blive det 
og har et par ledige timer, ja, så hører vi gerne fra dig.

Fra juni måned har vi brug for hjælp til at passe vores nye galleri i den 
gamle bygning (se udstillingsomtale s. 31). Det kan dreje sig om blot at 
komme og låse op og lukke galleriet for kunstnere, der selv passer deres 
udstillinger, men også om dage med egentlige vagter, onsdag – søndag 
fra	kl.	12-17,	hvor	man	gerne	må	lave	en	kop	kaffe	og	te	og	snakke	med	
gæsterne.

Vi håber at kunne supplere vores kunstgruppe med et hold glade 
Aasumboere eller odenseanere, kunstinteresserede eller kunstnere, 
der sammen med os vil passe og holde Smedjens galleri åbent onsdag – 
søndag fra kl. 12-17. Hvis du har lyst, må du meget gerne kontakte os.

På vegne af kunstgruppen ved Aasum gamle Smedje
Bente Adelgod Agnete Strandgaard Ole Melsen
tlf. 6151 7620 tlf. 2563 1586 tlf. 2366 9939
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Frands Guldmann  Frands Guldmann  
– 90 år og mange år i Åsum– 90 år og mange år i Åsum

Af Alex Hold     

Jeg var sendt i byen af bestyrelsen for Aasum Gamle Smedje. De havde 
bedt mig kontakte maleren Frands Guldmann, Ryttervejen 1, i det håb, 
at han ville donere et billede til Smedjens Kunstauktion, efteråret 2022. 
Heldigvis	viste	Frands	igen	storsind	og	forærede	Smedjen	to	af	sine	flot-
te billeder med motiver fra Christiansø!
Men det er en helt anden historie.

Frands er de senere år blevet meget dårlig til bens, samtidig er hans 
syn	blevet	så	svækket,	at	han	har	mistet	evnen	til	at	male	flere	billeder!	
Men heldigvis har Frands stadig sit stille lune og et hoved, som stadig er 
fuldt intakt. Under vores hyggelige snak kunne han fortælle, at han i ja-
nuar rundede 90 år! Som den nysgerrige sjæl jeg er, ville jeg gerne høre, 
hvordan han så har formøblet de 90 år? 

Frands Guldmann fortæller:
I	1928	flyttede	faderen	Peter	Emil	Guldmann	ind	i	sit	nybyggede	hus	på	
Åsum Bygade 12, på en grund han havde købt af Krogsgaard over for. 
I 1931 blev han gift med Tove Elisabeth (Rump) Guldmann. Hun havde 
som Peter Emil ingen særlig tilknytning til Aasum. De arbejdede i Odense 
ved Post- og Telegrafvæsenet, hvor Peter Emil Guldmann var inspektør. 
Den 19. januar 1932 kom Frands til verden og blev deres eneste barn. 
Efter den obligatoriske skolegang på de to skoler i Aasum fortsatte han 
på Nørregade Friskole og kunne afslutte fra Giersing Realskole med en 
realeksamen.

Frands havde en idé om at blive elektroingeniør, men det krævede 
dengang, at man først måtte erhverve sig en relevant håndværksud-
dannelse! Han valgte at gå i lære som elektriker og gennemførte uddan-
nelsen, uden den helt store begejstring for faget. Men pyt, han havde 
planlagt at læse videre. Der var dog lige en detalje, han i farten havde 
overset: som ingeniør skal den højere matematik være på plads! Da det 
nok kneb lidt, fandt Frands hurtigt ud af, at det blev op ad bakke, og han 
valgte derfor at stoppe den ingeniørdrøm!

Lysten og evnen til at male har altid fyldt meget, ikke mindst med 
inspiration fra sin mormor og moster, som var ivrige malere! Så, 
efter sin soldatertid som landkrabbe ved Søværnet med tjeneste 
på Langelandsfortet begyndte maleriet at fylde mere og mere.  
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I slutningen af 50’erne var han i sommermånederne begyndt at opholde 
sig	på	Christiansø,	hvor	lyset	og	den	flotte	natur	var	en	stor	inspiration.	

Under sit ophold i 1960, kom den helt store åbenbaring... en smuk 
kunstner fra Norge var den sommer taget helt fra Oslo til Christiansø 
for at lade sig inspirere! Det må man sige, hun blev, for da hun mødte 
Frands, blev det kærlighed ved første blik. Liv Kari Johansen, som hun 
hed, og Frands blev så forelskede og uadskillelige, at de fortsatte deres 
elskovsrus til det sydlige Spanien. Her dyrkede de sammen deres be-
gejstring for malerkunsten. Men fra det høje nord kom deres forældre 
med en morale... om dydens smalle vej, som – naturligvis – kunne løses 
med et ægteskab. Det så Liv og Frands ingen problemer i, så de var  

straks indstillet på at få det løst! Men... i det katolske Spanien var det 
at indgå et ægteskab ikke noget, man sådan lige ordnede over efter-
middagskaffen.	Der	var	mange	papirer	og	tilladelser,	der	skulle	falde	
på plads! De valgte derfor at rejse til det nærliggende engelske og pro-
testantiske Gibraltar, hvor en hurtig borgerlig vielse kunne forene dem 
som mand og kone!

Ud over at være en dygtig akvarelmaler var Liv også en fremragende 
tøjdesigner. Efter et år i Spanien vendte de næsen mod nord. Liv havde 
fået arbejde i Randers som strikdesigner. Med sin norske baggrund og 
sit kendskab til norsk strikkekultur blev hendes evner som kreativ de-

signer	hurtigt	kendt	i	branchen.	1964	fik	hun	tilbudt	et	designerjob	
ved det kendte Norske Dales Fabrikker (Dale Of Norway), som er 
førende	inden	for	norsk	strikkedesign.	De	måtte	derfor	flytte	til	
Dale v/ Bergen, hvor fabrikkerne ligger. 

 Liv Kari Frands (2022)
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Liv	steg	hurtig	i	graderne,	og	Frands	fik	tid	til	at	male	sine	billeder	og	
passe deres hjem! Efter ca. 7 år i Norge mistede Frands sin mor. Da fa-
deren	nu	blev	alene,	valgte	de	at	flytte	tilbage	til	Danmark	for	at	bosætte	
sig i nærheden af ham. De var så heldige at få tilbudt at leje Aasum Gam-
le Forskole, Ryttervejen 1. Det er en bygning, der med de store vinduer i 
det gamle klasselokale er ideel som atelier.  

I	1980	fik	de	tilbudt	at	købe	skolen	af	Odense	Kommune.	De	slog	til	
og sikrede sig en tryg base til deres kreative udfoldelser. Liv fortsatte i 
mange	år	som	designer	for	et	kendt	fransk	tøjfirmas	afdeling	i	Køben-
havn. Så det meste af ugen opholdt hun sig i sin lille lejlighed i Køben-
havn, mens Frands kunne holde hus og male sine billeder i Aasum. De 
fik	aldrig	nogen	børn.	I	2018	døde	Liv,	96	år	gammel.	Det	er	et	tab	og	et	
stort savn for Frands, da de sammen havde opbygget et liv, hvor de i en 
usædvanlig grad var hinandens forudsætning. 

Traktorer i ÅsumTraktorer i Åsum

Af Hans Lohmann Andersen
Jeg	var	i	1936	flyttet	fra	Hunderupkvarteret	til	Åsum	RYTTERSKOLE,	
hvor min far var blevet førstelærer. En tidlig forårsdag i marts eller april 
i	1938	eller	1939	så	jeg	fra	RYTTERSKOLENS	have	for	første	gang	en	
landbrugstraktor! (SÅ OG HØRTE!) Jeg var 7 år gammel. Fra indkørslen til 
DALHOLM, der lå lige på den anden side af Åsum Bygade, kom pludselig 
under voldsom larm en International 10-20 traktor på jernhjul og dreje-
de ud på bygaden med kurs nord mod DALHOLMS marker bag mejeri-

bakken! Ved rattet sad Dalholms ejer, PEDER NIELSEN, i sit sædvanligt 
meget lidt prangende hverdagstøj med kasketten helt omme i nakken 
og hænderne knuget fast om rattet! Hastigheden var ca. lig med god 
gangfart og opmærksomheden var fuldt fokuseret på vejen foran! 
Forårsarbejdet på DALHOLM skulle i gang! Denne traktor var 

Fordson traktorInternational 10-20
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under WW2 og den tyske besættelse i 1940-45 opklodset og ude af drift 
under krigen!
I 1946 eller 1947 gentog scenariet sig næsten. Jeg sad på loftsværelset 
mod	vest	i	RYTTERSKOLEN	og	var	ved	al	læse	lektier	til	min	skolegang	
på Odense Katedralskole! Endnu engang en voldsom alarm på Åsum 
Bygade fra en traktor på jernhjul! Denne gang var det RUBEN LOHMANN 
RASMUSSEN,	BRYDELAND,	der	hjembragte	en	brugt	FORDSON	TRAKTOR	
PÅ JERNHJUL, erhvervet for 2000 kr. I den følgende tid kunne man i Åsum 
høre hans hyppige starter af motoren, når han eksperimenterede med 
motorens	justering	bag	BRYDELANDS	lade,	eller	man	kunne	høre	den	
karakteristiske hylen fra traktorens forældede SNEKKETRÆK til baghju-
lene! Den kørte kun få år, før RUBEN, sammen med STEVNSMOSE på 
BJERGAGER, var de første i sognet til at købe de første GRÅ FERGUSON 
TRAKTORER, der i de følgende tiår blev verdenshistoriens største succes 
på traktormarkedet! 
Understøttet af en massiv reklameindsats kom FERGUSON-traktoren 
til i 1950’erne at dække halvdelen af traktorsalget, og i Åsum Sogn blev 
der solgt omkring en snes af dem! I Åsum by var dog et par undtagelser: 
DALHOLM	fik	som	første	traktor	efter	krigen	en	rød	FARMALL	H,	der	var	
fra	samme	firma	som	den	førkrigs	INTERNATIONAL!	Senere	fik	DALHOLM	
også, blandt mange andre traktormærker, en GRÅ FERGUSON i stalden! 
KNUD MØLLEGÅRD, ÅSUMGÅRD, var også lidt atypisk i valg af traktor! 
Han købte en FORD 8 N! Denne traktor kræver et lille tilbageblik i historien! 
DEN GRÅ FERGUSON blev udviklet allerede lige før WW2 i et samarbejde 
imellem	englænderen	HARRY	FERGUSON	og	den	amerikanske	bilkonge,	

HENRY	FORD!	Den	centrale	nyskabelse	var	DET	HYDRAU	LISKE	LØFTESY-
STEM	AF	REDSKABER,	OPFUNDET	AF	HARRY	FERGUSON!	Dette	betød,	

at en let traktor på kun 1100 kg kunne trække lige så meget som langt 
tungere traktorer på 2 eller 3 tons! Jordens vægt på redskaberne 

blev ved en topstang overført til traktorens baghjul!! Samarbej-
det	brød	sammen,	da	HENRY	FORD	kunne	være	en	kontrær	



ældre herre at samarbejde med, hvis ikke han svingede taktstokken!! 
HARRY	FERGUSON	byggede	sin	egen	fabrik	i	COVENTRY,	der	var	een	af	
ENGLANDS mest ødelagte byer efter den tyske blitz i sommeren 1940 
og senere! En helt nybygget fabrik kom i 1950’erne til at spytte 400 grå 
Ferguson	ud	om	dagen,	og	HARRY	FERGUSON	byggede	senere	en	fabrik	
i USA, så det amerikanske marked kunne forsynes derfra!
Imidlertid	begyndte	HENRY	FORD	at	bygge	FORD	8	N,	der	havde	nøjagtig	
samme mål som den grå! Dog var motoren en ældre, sideventilet mo-
tor,	som	gamle	HENRY	ikke	kunne	slippe!	Den	grå	FERGUSON	havde	en	
mere	moderne,	topventilet	motor!	Men	HENRY	FORD	begik	en	brøler:	I	
sin nye FORD 8 N brugte han, uden tilladelse, Harry Fergusons hydrauli-
ske løft, som Harry Ferguson havde patent på! Det medførte een af histo-
riens største retssager i den industrielle verden, som FORD tabte med 
et brag! Foruden en kæmpeerstatning til FERGUSON blev det forbudt at 
producere FORD 8 N!
Nogle år efter tog FORD dog revanche, da han markedsførte en ny FOR-
DSON	DEXTA	med	en	TRECYLINDRET	DIESELMOTOR!	Den	havde	så	hans	
eget hydrauliske system, og den blev i 1960’erne en hård konkurrent til 
DEN LILLE GRÅ!! Intet kunne dog fratage FERGUSON TRAKTOREN æren 
af at være den mest solgte traktor såvel i DANMARK som i den øvrige 
verden!
Hvad min egen personlige Ferguson-traktor angår, kan det oplyses, at 
den blev leveret i marts måned i 1950 til min forgænger på gården på 
Rågelundvej. Den trak op igennem 1960’erne en bugseret mejetærsker 
UDEN HJÆLPEMOTOR uden at kny, selvom det var i toppen af motorens 
ydeevne!	I	1972	fik	den	så	assistance	af	efterfølgeren,	en	MASSEY	FER-
GUSON 135 med dieselmotor!
Alle disse traktorer til alle disse gårde var, på længere sigt, det gamle 
bondesamfunds svanesang! Den nye IT-VERDEN kom med så mange nye 
erhvervsmuligheder, at praktisk talt ingen af bøndernes børn ønskede at 

TAGE OVER, som det hed den-
gang! Udviklingen går sin gang, 
og tiderne skifter! Og iøvrigt 
døde	HARRY	FERGUSON	i	1960	i	
sit badekar!!

Traktorkirkegård, udsnit af maleri 
af Allan Otte.
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Aasum IdrætsforeningAasum Idrætsforening

Generalforsamling
Aasum Idrætsforening afholder ordinær generalforsamling søndag den 
10. marts kl. 10.00 i klubhuset.
Dagsorden	iflg.	lovene.	Tidligere	indkaldelse	var	i	blad	nr.	82.

Fodbold 
Senior serie 3 og serie 4 er startet med træning mandag og onsdag  
kl. 18.00 på sportspladsen.
Hjemmekampe i foråret senior serie 3:
Fredag den 1. april kl. 18.15 Aasum – Røde Stjerne
Langfredag den 15. april kl. 11.00 Aasum – ØB
Fredag den 29. april kl. 18.45 Aasum – B67
Søndag den 15. maj kl. 11.00 Aasum – OKS
Fredag den 20. maj kl. 18.45 Aasum – Langtved
Fredag den 10. juni kl. 18.45 Aasum – Marslev

Senior serie 4, kampprogrammet er endnu ikke klar.

Superveteraner og Veteraner
Superveteraner i OB70 for spillere over 50 år med 3 fra 47 år spiller hver 
tirsdag. Som noget nyt har Aasum i år tilmeldt et veteranhold med spille-
re fra 45 år og 3 spillere fra 40 år. Spilledag hver torsdag.
Program for disse to hold er endnu ikke fastlagt.

Gymnastik og yoga	har	haft	en	rigtig	fin	sæson	på	Ejerslykkeskolen.	En	
trofast	skare	og	leder	af	begge	hold,	Kirsten	Marcussen,	flyttede	med	fra	
Aasum, hvor gymnastikken har været i det meste af de sidste 60 år. Vi 
var heldige at komme ind i en dejlig gymnastiksal på Ejerslykkeskolen, og 
mon	ikke	vi	kan	få	lidt	flere	med	i	næste	sæson.

Børneafdelingen
Trine	tager	sig	stadig	af	børneafdelingen,	som	har	været	ramt	af	flere
aflysninger	pga	corona.	Når	foråret	kommer,	håber	vi	at	se	flere	børn	på	
sportspladsen.

Aasum Idrætsforening
Preben Schack



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 
 
Gymnastik og Yoga: 
Henny Schack 
Telefon: 2920 7623 

Åsum OpenÅsum Open

Sæt allerede nu X i kalenderen 
Lørdag den 13. august 2022 kl. 13.00 afholdes Åsum Open 
Information følger

Mvh
Åsum Sogns Beboerforening

AdresserAdresser
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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

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. 2011 7338
Preben@prebenschack.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


