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Præstens ordPræstens ord

Af sognepræst Anders Skaanning Andersen

Ved siden af min præstegerning render jeg rundt og studerer på Aarhus 
Universitet, hvor jeg er ved at tage en kandidatuddannelse i diakoni. Jeg 
bliver en af de sidste, for desværre har man besluttet at spare uddannel-
sen væk. Det er jo populært at skære de små uddannelser væk, og må-
ske ligger der en stiltiende samfundsdiagnose gemt i, at vi optager over 
1.600 jurister, men ikke har råd til at uddanne 20 kandidater i diakoni.

I mine vielsestaler plejer jeg at understrege, at den kirkelige vielse ikke 
handler om lov, fordi lov er noget, vi griber til, når kærligheden ikke er 
der. Det, tror jeg sådan set, er lige så gyldigt det øvrige samfund, som det 
er i ægteskabet. Når loven skal være udgangspunktet for vores samar-
bejde, så er det, fordi der ikke er næstekærlighed, eller i alt fald tillid, at 
bygge på. 

Og der står det så galt til, at man hellere vil investere i jurister end i 
diakoner. Det er i bund og grund bekymrende, også selvom jeg for mit 
eget vedkommende kunne være ligeglad. Mit nuværende studie er ikke 
noget, min karriere eller fremtid afhænger af, og jeg har egentlig heller 
ikke tænkt mig bare at sidde og lyde som en gammel sur mand. 

For diakonien er hverken universitetets ansvar eller for den sags det 
politiske systems ansvar. Diakonien er et kirkeligt begreb, og det er først 
og fremmest kirkens ansvar, at diakoni praktiseres der, hvor vi også 
forkynder evangeliet. Det er rart, når universiteter og det øvrige civilsam-
fund bidrager til projektet, men ansvaret for diakonien er nu engang 
kirkens. 

I årtier er det en opgave, som i høj grad er blevet varetaget af dem, 
som vi kalder de frie kirkelige organisationer, som eks. KFUM, Kirkens 
Korshær, etc. Men mange af dem lider under dalende tilslutning, og den 
stigende grad af institutionalisering, som i høj grad reducerer dem til en 
forlængelse af enten kommune eller region. Det er på mange måder en 
styrke, men med de diakonale briller så rummer det også en svaghed, 
for med den form for institutionalisering forsvinder ånden hurtigt, og 
samme	vej	går	både	spontanitet,	fleksibilitet	og	i	værste	fald	også	nær-
været.
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Sognene møder de kommende Sognene møder de kommende 
 konfirmander!   konfirmander!  

Søndag	den	4.	september	er	der	konfirmandindskrivningsgudstjeneste	i	
Åsum Kirke kl. 11.00. Gudstjenesten er for begge sognes beboere! Kom 
og	mød	Seden	og	Åsum	sognes	kommende	konfirmander	ved	en	lidt	
anderledes gudstjeneste, hvor præsten gennemgår gudstjenesten led 
for led og præsenterer personalet!  

Charlotte	er	præst,	og	gudstjenesten	er	mhp.	konfirmander	fra	A-klas-
sen	og	de	konfirmander,	der	ønsker	undervisning	om	onsdagen,	samt	
alle i Seden og Åsum!  

Efter gudstjenesten er der et kort forældremøde i Seden Kirke kl. 
12.30	med	tanke	på,	at	konfirmander	og	forældre	ved	valg	af	konfirma-
tionskirke har haft mulighed for at besøge begge kirker. Indskrivnings-
gudstjenesten giver det første af i alt 10 kirkekrydser.

Hilsen
Charlotte Rørdam Kristensen

Vi er kun et kald væk! Vi er kun et kald væk! 

Det virkelige liv er ikke som et glansbillede på sociale medier eller i en 
hollywoodfilm!	I	kirken	tør	vi	mærke	og	møde	livet,	som	det	nu	engang	
er. En samtale med en præst er altid kun et opkald væk. Præsterne har 
tavshedspligt, tager gerne på hjemmebesøg og er med dig igennem alle 
livets faser. 

Siden sidst i ÅsumSiden sidst i Åsum

Døbte
24. april 2022  Julius Niels Hungeberg Justesen
1. maj  2022 William Kvarme Simmelkær Forsu

Døde, begravede/bisatte
1. april  2022  Helge Johns Nielsen



Nyt fra menighedsrådetNyt fra menighedsrådet

Vores regnskabsfører gennem de sidste rigtig mange år Ingrid Olesen 
er stoppet i sit job. Vi siger rigtig mange tak for en god og stabil indsats 
gennem årene. 

Vi har pr. 1. maj ansat Lotte Hammeken som kordegn og regnskabs-
fører for Seden Kirke og Åsum Kirke.  Lotte Hammeken får domicil på 
Kirkekontoret, Mindelundsvej 110, Seden. Vi ser frem til et godt samar-
bejde. 

Nuværende kordegn Ellen Rasmussen forsætter som kordegn. 

Menighedsrådet og præsterne har brugt vinteren til at tale om nye tiltag 
i kirken. Det synes vi selv, der er kommet nogle gode nye initiativer ud 
af. Så dem vil vi gerne afprøve i den nærmeste fremtid. Først og frem-
mest har vi haft nogle aftengudstjenester i maj måned, hvor vi har budt 
på en forfriskning enten før eller efter gudstjenesten. Der vil fremtidig 
blive	serveret	kirkekaffe	en	gang	om	måneden,	første	gang	den	19.	juni	
2022 efter gudstjenesten kl. 9.30. Vi håber med dette tiltag, at vi lige kan 
stoppe	op	et	øjeblik	og	hilse	på	hinanden	i	en	10	minutters	tid.	Kaffen	
serveres i våbenhuset. Fremtidige datoer vil i første omgang fremgå af 
opslagstavlerne ved Rytterskolen og ved indgangen til kirkegården. 

Søndag den 4. september 2022 kl. 11.00 vil vi byde årets kommende 
konfirmander	og	deres	forældre	velkommen	i	Åsum	Kirke	ved	en	kate-
tisk gudstjeneste ved Charlotte Rørdam Kristensen. Håber at se mange i 
kirken den dag, så vi kan fremme sammenholdet ved kirkegang. 

Nyd sommeren som står for døren. 

Åsum Sogns Menighedsråd
Inge Burmølle
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Gudstjenester  Gudstjenester  
juni, juli, august, september 2022juni, juli, august, september 2022

 JUNI SEDEN ÅSUM
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 11.00 HSK
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
Søndag 14.  9.s.e.trin 11.00 CRK 9.30 CRK
Søndag 21. 10.s.e.trin 9.30 ANSA 11.00 ANSA
Søndag 28. 11.s.e.trin 11.00 ANSA 9.30 ANSA
Søndag 28. katetisk gudstjeneste 17.00 ANSA
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 SEPTEMBER SEDEN ÅSUM
Søndag 4. 12.s.e.trin. 9.30 CRK 11.00 CRK
Søndag 11.13.s.e.trin. 11.00 ANSA Ingen  
 Friluftsgudstjeneste
Søndag 18. 14.s.e.trin. 9.30 ANSA 11.00 ANSA
Søndag 25. 15.s.e.trin. 11.00 ANSA 9.30 ANSA
 
 CRK    Charlotte Rørdam Kristensen
 ANSA  Anders Skaanning Andersen
 IBA   Ina Balle Aagaard
 HSK  Gæsteprædikant

Sangaften i Seden Kirke den 14. juni kl. 19.00 med sommersange.
En rejse gennem de danske sommersange.

Vi bliver ledet igennem sommersangene af Anders Skaanning Andersen 
og Hans Brehm.

Nye borde og bænke ved Rytteskolen til fri benyttelse
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Nadver skærtorsdag –                             Nadver skærtorsdag –                             
på en anden mådepå en anden måde

”Det var interessant, relevant og sjovt”. Ordene er Kirsten Haahrs, og de 
handler om det måltid, man kunne indtage i våbenhuset i Åsum Kirke i 
forlængelse af gudstjenesten skærtorsdag.

På Jesu tid spiste man i forbindelse med påsken stegt lam, en slags 
frugtgrød, usyret brød og ’bitre urter’, en slags salat. Salaten var ikke mild 
og sød som i dag, men bitter. I dag dypper jøderne salaten i saltvand for 
at mindes israelitternes bitre tårer. Dette måltid havde 

Carsten Sjødahl (menighedsrådet) tilberedt og serveret for menighe-
den i våbenhuset.

”Først havde vi den jødiske tilgang til påsken, og her var temaet jøder-
nes	flugt	fra	Ægypten	–	og	flugt	og	flygtninge	er	jo	meget	aktuelt	i	disse	
tider med Ruslands invasion af Ukraine, hvor vi hører så meget om folk, 

der	flygter	fra	krigen.	
Den anden halvdel var 
en almindelig gudstje-
neste om Jesus, der 
holder nadver med 
sine disciple.

Jeg synes, det er 
uhyre relevant og 
historisk givende at 
inddrage maden i for-
længelse af gudstjene-
sten – og lammekødet 
smagte ualmindelig 
godt. Dertil en salat 
med kanel, mange 
krydderier, æbler, dad-
ler	og	figner.	Og	salat	
dyppet i saltvand. Det 
smagte rigtig godt”, 
udtaler Kirsten.

ul



Spis sammen – for seniorer Spis sammen – for seniorer 

Aasum Menighedsråd
Bente Adelgod, Lene Bjørn, Bente Knudsen

Inviterer til
Spis sammen – for seniorer

Søndag den 12.06.2022 kl. 12.00 – 16.00
i Rytterskolen.

Vi	serverer	en	2	retters	menu,	samt	kaffe	og	kage.
(måske nogle overraskelser)

Pris: 100,00 kr.
Tilmelding og betaling senest fredag den 4. juni til
Bente B. Knudsen.
Mobil: 22 56 44 51 Mail: bentebknudsen@gmail.com
Mobilpay: 22 56 44 51 eller personlig henvendelse efter aftale.
Bemærk: Begrænset deltagerantal.

Vi glæder os til en hyggelig eftermiddag

Spis sammen – for seniorer er et samarbejde mellem Åsum Menigheds-
råd og initiativgruppen, som de sidste år har afholdt spisning og hygge 
søndag middag cirka en gang om måneden kun afbrudt af corona og 
sommerferie.

Vi afslutter med dette arrangement, men vender tilbage den 
4. september.
Hvis du/I er interesseret kan I komme på vores mailliste ved at henvende 
jer til Bente Knudsen.

God Sommer

9



10

SKT. HANS AFTENSKT. HANS AFTEN

Torsdag d. 23.06.22
Kom til Skt. Hans bål med fællesspisningen 

Programmet for aftenen er følgende:
Kl. 18.00: Fællesspisning ved Rytterskolen i telte.
 Medbring kød eller andet til grillen samt diverse tilbehør.  
 (ingen salatbar)
 Husk også bestik og grillredskaber.
 Der er salg af øl/vand/vin - Al drikkelse bør købes på pladsen 

Kl. 20.00:  Båltale v. Charlotte Rørdam Kristensen

Kl. 20.15:  Bålet tændes – ved kanopladsen
 
Alle er velkomne – også venner og familie. 

Praktiske hjælpere – sankthansaften
Beboerforeningen søger igen i år hjælpere til følgende opgaver:
- opsætning af telte m.m. onsdag kl.16.00
- nedtagning af telte fredag.
 
mvh
Åsum Sogns Beboerforening 



TirsdagscafeTirsdagscafe

Tirsdag den 6. september 2022 kl. 14.00 i Rytterskolen
 

En ny sæson starter, hvor vi dykker ned i den nye højskolesangbog. 
Organist Hans Brehm og kirkesanger Sine Rüttel vil spille op til såvel nye 
som gamle sange fra Højskolesangbogen.  

Der	bliver	serveret	kaffe	og	
kage. 

Alle er meget velkomne, og 
vi glæder os til en hyggelig 
eftermiddag. 

Åsum Sogns Menighedsråd
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Referat af generalforsamling i Aasum Referat af generalforsamling i Aasum 
Sogns Beboerforening den 30. marts 2022Sogns Beboerforening den 30. marts 2022

Tilstede var 24 medlemmer inkl. 4 fra bestyrelsen (Alex Hold, Poul Poul-
sen,	Nicolai	Jacobsen	og	Jess	Wulff-Hansen),	Claus	Bøge	Huulvej	havde	
meldt forfald.

1. Valg af dirigent
Trine Lykke Hansen blev foreslået og valgt til dirigent og konstaterede 
herefter, at indkaldelsen til generalforsamlingen var sket rettidigt, og at 
generalforsamlingen derfor var lovlig og beslutningsdygtig.

2.  Aflæggelse af bestyrelsens beretning  
Alex fremlagde beretningen og fastslog, at beretningen kun omfattede 
perioden fra d. 26. maj 2021 og frem til d. 30. marts 2022, da sidste års 
generalforsamling blev forskudt grundet coronaepidemien. Alex nævnte 
bl.a. herudover, at foreningen har 167 medlemmer, at teltene har været 
lejet ud 30 gange og kanoerne lånt ud 14 gange. Det blev også nævnt, 
at der i perioden var afholdt 7 bestyrelsesmøder, 3 fyraftensmøder og 4 
andre møder samt 1 online møde. I perioden har der været gennemført 
6 større arrangementer. 

Herefter	orienterede	Poul	om	den	kommende	Aasumfilm	og	nogle	
af	de	tiltag,	som	trafikgruppen	har	været	involveret	i.	Poul	orienterede	
ligeledes om tiltag i forbindelse med Lokalhistorisk Arkiv og Bogbytteren.     

Trine takkede Alex og Poul for hver deres del af beretningen og satte 
den herefter til debat. Da der ikke var spørgsmål til den samlede beret-
ning, blev denne herefter godkendt.

3.  Fremlæggelse af revideret regnskab for 2021, herunder regnskab 
for Sognebladet og Lokalhistorisk Arkiv

Poul gennemgik regnskabet for Aasum Sogns Beboerforening og nævnte 
herunder et beløb for medlemskontingent på 32.776, 25 kr., samt at der 
havde været et overskud i 2021 på 11.273,85 kr., hvilket dog skyldtes 
aflyste	arrangementer.	Formuen	pr.	31.12.2021	var	på	43.711,42	kr.	Der	
var ingen bemærkninger til regnskabet.     



Herefter gennemgik Poul regnskabet for Aasum Sogneblad, hvor der i 
2021 var et underskud på 6.557,01 kr., hvilket dog skyldtes, at der var 
givet et stort tilskud til årets markedsdag. Formuen pr. 31.12.2021 var på 
32.096,93 kr. Der var ingen bemærkninger til regnskabet.

Slutteligt gennemgik Poul regnskabet for Aasum Lokalhistoriske Arkiv, 
hvor der i 2021 var et underskud på 797,55 kr. samt en formue pr. 
31.12.2021 på 51.043,95 kr. Heri er dog også inkluderet de 30.000 kr., 
som	er	reserveret	til	Aasumfilmen.

Der var ingen bemærkninger til regnskabet. Regnskaberne blev heref-
ter godkendt. 

4. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet blev foreslået og fastsat uændret for det kommende år, så 
det fortsat er 400 kr. pr. husstand, dog 200 kr. for enlige.

5. Indkommende forslag
Der var ingen indkomne forslag. 

6. Valg til bestyrelsen og suppleanter samt valg til revisorer og 
 revisorsuppleanter
Poul Poulsen, Nicolai Jacobsen samt Claus Bøge Huulvej var på valg til 
bestyrelsen. Poul og Nicolai var villige til genvalg og blev valgt. Claus stille-
de ikke op til genvalg. Bestyrelsen indstillede Henriette Cederholm til 
valg til bestyrelsen. Ingen andre stillede op til valg, hvorefter 
Henriette blev valgt.
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Liv Marei Nybroe og Bente Knudsen var på valg som suppleanter til be-
styrelsen. Liv, som ikke var til stede, havde ikke ønsket genvalg, og Bente 
ønskede heller ikke genvalg. Bestyrelsen indstillede Iben Bager Sjødahl 
og Lene Bøtker- Rasmussen til valg som suppleanter til bestyrelsen. Da 
ingen andre stillede op til valg, blev Iben indvalgt som 1. suppleant og 
Lene som 2. suppleant til bestyrelsen. 

Trine Lykke Hansen og Ken Lyndrup var på valg som revisorer. Begge 
ønskede genvalg og blev valgt. Inge Høj Nielsen og Annette Bøge Huulvej 
var på valg som revisorsuppleanter. Annette ønskede genvalg og blev 
valgt. Inge er afgået ved døden, så Mogens Burmølle blev i stedet valgt 
som revisorsuppleant.

7. Eventuelt
Poul takkede for den altid store villighed til at deltage i telt-opstilling og 
nedtagning samt folks store villighed til at deltage i diverse arrangemen-
ter. Herefter blev der givet information omkring Odense Kommunes 
kampagne ”Velfærdens Fundament”, og der udspandt sig en efterfølgen-
de drøftelse. Sluttelig takkede Alex de tilstedeværende for et godt møde.

Ref.	Jess	Wulff-Hansen	/	31.03.2022

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med:
Formand: Nicolai Jacobsen  
Næstformand: Henriette Cederholm  
Kasserer: Poul Poulsen  
Sekretær:	 Jess	Wulff-Hansen	 	 	

Igangværende udvalg
Aktivitetsudvalget: Henriette, Iben og Jess
Trafikudvalget	 :	Poul	+	ekstern	gruppe									

Nye udvalg/følgegruppe
Velfærdens Fundament: Poul og Nicolai
Historisk udvalg: Alex og Henriette
 



Bylaugsgeneralforsamling den 4. martsBylaugsgeneralforsamling den 4. marts

Vi var 25 deltagere i år. 

Mindeord: 
Gartner Jørgen Bredskov. Han dyrkede agurker og tomater på Gart-
nervænget.	Jørgen	har	ikke	deltaget	i	bylaugsmøderne.	Æret	være	hans	
minde.

Valg af dirigent     
Harald Jensen blev valgt

Udvalgets beretning ved oldermanden Mogens Burmølle:

Aasum rundt
Samarbejdet med Stadsgartneren er gået uden problemer, og arealerne 
er efter vor mening passet tilfredsstillende. Aasumgårds Allé står pænt. 
Sprøjtehuset: Sprøjtehusgruppen (Gert Kingo, John Nielsen og Mogens 
Burmølle) har gennem året været samlet hos John Nielsen på Staupu-
devej. De har istandsat en gammel hesteplov, som er blevet skænket af 
Morten Winther Pedersen. Det blev besluttet at opstille ploven på Stæv-
nepladsen, så den kan ses fra vejen, når man kører gennem byen. Anlæg 
overfor kirken tager sig pænt ud, og det er mit indtryk, at naturlegeplad-
sen falder godt ind. Træerne, der står ud til Ryttervejen, blev i foråret 
beskåret. Bystævnet står pænt. Smedens Plads/Aasum Gamle Smedje: 
Der blev afholdt en kunstauktion i efteråret hos Aasum Smedie. Anlæg 
Staupudevej/Snedkerstræde/Aasum Bygade tager sig godt ud. 

Aasum sogneblad og Aasum Sogns hjemmside
Tak for et godt blad. Husk at bruge det, for netop på den måde vedbliver 
det	at	være	interessant.	Oplysninger	om	Bylauget	kan	findes	på	hjemme-
siden. Kik ind på hjemmesiden og brug den.   

Aasum Sogns Beboerforening
Når der er nye naboer/købt-solgt et hus, meddel det til Poul Poulsen, 
gerne på mail til aasumby@gmail.com
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Byen rundt:
Åsum Idrætsforening
Fodbold: Der har været et senior serie 3 og et serie 4 hold. Begge hold 
har klaret sig pænt og sluttede midt i deres rækker. Superveteranerne 
har	igen	i	år	opnået	en	flot	1.	plads	i	deres	kreds	og	blev	kredsvindere,	
efter at holdet havde vundet 18 kampe i træk. Holdet gik herefter videre 
til	kampen	om	Fynsmesterskabet.	I	finalen	mødte	Aasum	en	rigtig	god	
modstander, nemlig Skamby, som vandt 3-0.

Gymnastik og yoga: P.g.a. ændrede tilskudsregler har foreningen set 
sig	nødsaget	til	at	flytte	fra	Havnens	Gourmet	til	gymnastiksalen	på	Ejer-
slykkeskolen på Rødegårdsvej. Der har været en pæn tilslutning til begge 
hold, som fortsat ledes af Kirsten Illum Marcussen.

Lancier: Efter næsten to sæsoner uden lancierdans og fællesspisning 
er foreningen gået i gang igen.

Børneafdelingen: Der er nu gang i afdelingen to gange om ugen. Trine 
lægger et stort arbejde her. Morten er stoppet, fordi der ikke kunne sam-
les børn nok, der ønskede at spille fodbold. 

Markedsdagen
Blev	gennemført	i	flot	vejr.	Der	var	fin	tilslutning,	og	der	var	også	fin	til-
slutning til spisningen om aftenen.

Der har ikke været så stor aktivitet i byen, som der plejer at være. Det 
skyldes coronaen. Lad os håbe, det snart er ovre.

Velfærdens fundament
Jeg har sammen med Poul fra beboerforeningen og Preben Schack fra 
idrætsforeningen været til møde vedrørende ”Velfærdens fundament”, 
der er et projekt, som Odense Kommune har iværksat. På et møde med 
foreningerne i Åsum var der enighed om, at der skal satses på:

- Udvidelse af den bestående naturlegeplads ved Væverstræde. 
Udvidelsen	skal	bl.a.	omfatte	en	madpakkehytte,	lidt	flere	aktiviteter	og	
belysning på Væverstræde/ Fichstræde. Vi har set på området, og der er 
god plads, hvis man rydder lidt selvsået bevoksning

- Anlæggelse/reetablering af trampestier i området. Carsten Sjødal, 
Kirkestræde 2, har ideer til forløbet af stierne. Stierne anlægges på 
etablerede stier og stræder. Derudover skal der anlægges stier i forbin-
delse med markskel, hvor de berørte lodsejere skal give tilsagn. Stierne 
er forbeholdt gående, og hvis man har hund med, skal den være i snor. 



Stierne må ikke benyttes af cyklister/mountainbikene eller hesteryttere.
- Anlæggelse af klatrevæg/motionsbane/redskaber i forbindelse med 

multibanen/petanquebanen på sportspladsen.
- Anlæggelse af ’hundebane’/ hundeluftningsområde. Placering blev 

diskuteret, og aktuelt er der forslag om et område i forbindelse med 
sportspladsen.

Forelæggelse af regnskab ved oldermanden
Regnskab for 2021 udviser et underskud på kr. 2.483,00. Formuen udgør 
kr. 65.925,32.

Forslag fra medlemmer og udvalg
Der var ingen indkomne forslag.

Valg af udvalgsmedlemmer
I år er følgende på valg: 
 Klaus Nørgaard Nielsen
 Claus Vinther Vennekilde
 Martin Bergholdt
Alle var villige til genvalg og blev valgt. 

Valg af revisorer
Begge revisorer er afgående.
 Nicolai Thinggård Jacobsen
 Erling Larsen
Begge var villige til genvalg og blev valgt.

Eventuelt
Vi har aftalt i bestyrelsen, at Martin Bergholdt bliver den nye oldermand, 
og jeg vil gerne takke af efter 33 år som oldermand. Jeg fortsætter i be-
styrelsen og er på valg til næste år. Jeg har syntes, det har været en dejlig 
periode, og jeg beder om, at I vil behandle Martin på samme måde, som 
I har behandlet mig.

Aasum, den 30. april 2022 
Mogens Burmølle 
Oldermand
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Bedemand Yde 
www.bedemandyde.dk

Marcus Hjerrild
Exam. Bedemand

tidl. Socialpædagog

Lene Yde
Exam. Bedemand
tidl. Sygeplejerske

Lau H. Persson 
Exam. Bedemand 

tidl. Gartner 

Stilfulde og miljøvenlige 

produkter. Priser 

der holder – ingen 

overraskelser

Træffes efter aftale

Bullerup 
Begravelsesforretning

66 10 85 90

Korsløkke - Munkebjerg 
Begravelse
66 10 85 00

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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Aktivitetskalender for Åsum SognAktivitetskalender for Åsum Sogn

 JUNI 
d. 2. torsdag 16-18 Arkiv og Bogbytter åbent
d. 5. søndag 11.00 Gudstjeneste
d. 6. mandag  Ingen gudstjeneste
d. 12. søndag 11.00 Gudstjeneste   
   12.00 Spis sammen
d. 19. søndag 9.30 Gudstjeneste
d. 23. torsdag 18.00- Skt. Hans fest   
   20.00 Skt. Hans bål
d. 26. søndag 11.00 Gudstjeneste 
 
 JULI 
d. 3. søndag 11.00 Gudstjeneste
d. 10. søndag  Ingen gudstjeneste
d. 17. søndag 9.30 Gudstjeneste
d. 24. søndag  Ingen gudstjeneste
d. 31. søndag 11.00 Gudstjeneste 
 
 AUGUST
d. 4. torsdag 16-18 Arkiv og Bogbytter åbent
d. 7.  søndag 11.00 Gudstjeneste
d. 13. lørdag 13.00 Aasum Open – Petanque
d. 14. søndag 9.30 Gudstjeneste
d. 21. søndag 11.00 Gudstjeneste
d. 28. søndag 9.30 Gudstjeneste



Efter renovering blev Aasum gamle Smedje d. 17. maj indviet med en 
 udstilling af malerier og skulpturer af Helle Baslund og Helle Vinter”.

 SEPTEMBER
d. 1. torsdag 16-18 Arkiv og Bogbytter åbent
d. 4. søndag 11.00 Gudstjeneste
d. 6. tirsdag 14.00 Tirsdagscafé
d. 11.  søndag  Ingen gudstjeneste
 
 
Alle arrangementer er omtalt andetsteds i bladet
Om idrætsforeningen: se side 36 - 37
Arkiv og Bogbytter har åbent hver onsdag 10-12, men lukket i juli måned.
Se i øvrigt på hjemmesiden www.aasumby.dk
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Åsum Open 2022Åsum Open 2022

Så er det tid til årets petanqueturnering!

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

Åsums helt egen petanqueturneringen ”Aasum Open” løber af stablen 
lørdag den 13.08.22 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 på petanquebanen ved Åsum Idrætsforenings anlæg.

  

Ses vi?
Åsum Sogns Beboerforening



HUSKHUSK
MarkedsdagMarkedsdag

Sæt allerede nu X i kalenderen

 Den 24. september 2022 afholdes markedsdag
Info ang. dagens arrangement vil blive meldt ud senere på sæsonen

mvh
Åsum Sogns Beboerforening
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Nyt fra trafikudvalgetNyt fra trafikudvalget

Vi forsøger fortsat at lægge pres på såvel forvaltningen som rådmanden 
for at få lavet de supplerende fartdæmpende foranstaltninger, som vi 
har	nævnt	flere	gange,	og	at	der	skal	arbejdes	med	at	lave	tiltag,	der	
begrænser	trafikmængden	gennem	Åsum.

Det er svært konkret at komme nogen vegne. For kommunen er det 
store dyr i åbenbaringen lige nu den grønne mobilitetetsplan, som er en 
del af kommunens klimahandleplan. Her skal der ses på tiltag, der be-
grænser	såvel	hastighed	som	trafikmængde	i	hele	kommunen,	herunder	
også i Åsum, får vi at vide. Vi har tilkendegivet, at vi så i høj grad har visse 
forventninger og nogle konkrete forslag, der er lige til at gå til. Hvad der 
sker, og hvad tidshorisonten er, er ikke til at sige for nuværende.

Man kan læse om mobilitetsplanen på https://www. odense.dk/by-
ens-udvikling/klima/klimaneutral-2030/klimahandleplan-2022

     kt

De tre herrer der har renoveret den nyopsatte plov på Smedens 
Plads



Dialog med Odense Kommune  Dialog 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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Refleksioner på en kirkegårdsbænkRefleksioner på en kirkegårdsbænk

Af Hans Lohmann

Påskemorgen 2022: Jeg sidder ikke, som John Mogensen engang gjorde, 
på et værtshus nær ved Gammel Strand, men på bænken på ÅSUM Kir-
kegård lige vest for graverhuset! Klokken er godt 9 og gudstjenesten star-
ter	9.30	-	altså	lidt	tid	til	visse	refleksioner!	Den	velholdte	kridhvide	kirke	
og den velholdte kirkegård er samme syn, som vore forfædre oplevede 
igennem generationer! Ligeledes udsender de kimende kirkeklokker den 
samme lyd, som vore forfædre hørte, og de aktive skovduer er aldeles 
ugenerte af klokkernes kimen, i gang med en af fugleverdenens mest sju-
skede redebygningsprojekter! Rederne blæser ofte ned, så æg og unger 
forgår, men never mind, vi bygger bare igen mange gange i sommerens 
løb, så slægten er sikret! Fugleverdenens ubetingede optimist - og så er 
duesteg jo ikke så ringe endda!

Snart begynder nogle af den håndfuld endnu overlevende fra min 
årgang at arrivere, så man kan få en lille snak om den forandringens 
verden,	som	vi	jo	alle	oplever,	inden	vi	skal	ind	til	gudstjenesten!	De	fleste	
navne på gravminderne husker vi jo fra forskolen i 1930erne, RYTTER-
SKOLEN i 1940’erne og fra vintersporten i de legendariske isvintre under 
og efter WW2. Der dyrkede vi slæde, skiløb og skøjteløb på de oversvøm-
mede og tilfrosne enge vest for ÅSUM ! DET VAR TIDER!!

Nå, kirkesangeren skal snart i gang med indgangsbønnen, så vi må ind 
i	kirken	og	stoppe	med	videre	refleksioner	for	i	dag!!

Venlig hilsen Hans
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Helge Nielsen – MindeordHelge Nielsen – Mindeord

Af Lis Barnkob

Helge Nielsen døde den 1. april 2022, en lille 
måned før han ville være fyldt 87.

Helges familie har mistet en omsorgsfuld 
ægtemand, far, svigerfar, farfar og oldefar, en 
stor omgangskreds har mistet en god, loyal og 
munter ven. Vi i Åsum har mistet et altid imøde-
kommende og engageret menneske. 

Da	Ulrik	og	jeg	med	vore	to	drenge	flyttede	
fra Roskilde til Åsum, var Helge og hans hustru 
Grethe	nogle	af	de	første,	vi	fik	kontakt	til.	De	
to fantastiske mennesker har i den grad været 
med til at føle os velkomne i Åsum, til at få del i 

Åsums historie og ikke mindst til at få del i Helges og Grethes fantastiske 
liv og virke.  I årenes løb er det blevet til mange spændende samtaler 
om familieliv, arbejde, engagement i foreningslivet i Åsum, deres rejser 
til Island, Færøerne, Norge, Italien, Tyskland, aktuelle sociale, politiske og 
kulturelle spørgsmål. Samtaler om såvel den lille som den store verden 
skabte en uvurderlig oplevelse af fællesskab, samvær, indsigt og udsyn. 
Det er derfor med taknemmelighed og varme, jeg vil mindes Helge.

Helge var barnefødt i Åsum. Forældrene Svend og Victoria Nielsen 
overtog slægtsgården Bækgården i 1929, hvor Helge voksede op sam-
men med sine tre søskende Ejner, Inge og Bent. Helge tog del i arbejdet 
på gården samtidig med syv års skolegang i Åsum. Helge så dog ikke sin 
fremtid i landbruget, men nærede en stor interesse for teknik og me-
kanik. Han kom i lære som maskinarbejder hos Dansk Elektronikfabrik 
(DAE) i Odense, blev udlært som smed og maskinarbejder i 1954, indgik 
kontrakt	med	Flyvevåbenet	og	blev	efteruddannet	som	flymekaniker	på	
Flyvestation	Karup.	Helge	kunne	derefter	være	endt	som	flymekaniker	
hos SAS i København. Men så mødte han sit livs udkårne, Grethe. Gre-
the var i færd med at uddanne sig som husholdningslærer i Sorø. I to år 
kørte Helge jævnligt på motorcykel mellem Karup og Sorø. Det var før 
Storebæltsbroen, så det var en bedrift sammenlignelig med en kærlig-
hedshistorie	fra	en	film.	
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Parret blev gift i 1958 og slog sig ned i Gyldenløvesgade i Odense, hvor 
de	med	to	års	mellemrum	fik	drengene	Peder,	Ib	og	Finn.	Den	toværel-
ses var noget trang for de fem, og behovet blev vakt for noget større, 
gerne	hus	og	have.	I	1966	fik	Helge	og	Grethe	byggetilladelse	til	at	bygge	
hus på en udstykning af Bækgårdens jord i Åsum, og i 1967 kunne fami-
lien	flytte	ind	på	Ryttervejen	15.	En	grund	med	høj	beliggenhed	og	med	
skøn udsigt til mark og bæk. En grund som Helge og Grethe omdannede 
til en righoldig urte- og frugthave samt en stor prydhave. Da de nåede 
pensionsalderen i slutningen af 90´erne og valgte at gå på efterløn, 
købte de yderligere et stykke grund, hvor de plantede grantræer og blev 
fåreavlere i de følgende næsten tyve år. Projekter som igen vidner om 
deres energi og handlekraft. 

Helge var en handymand ikke kun med stål og træ, men også i køk-
kenet.		Da	Grethe	i	1970erne	underviste	som	husholdningslærer	flere	
aftener om ugen, var det Helge, der på forkant med tidens ligestillingsde-
bat og med stor ekspertise varetog funktionen som hjemmets husholder 
og kok – til stor inspiration for de tre sønner. 

 Samarbejde, fællesskab, at skabe gode rammer for sine omgivelser, 
retfærdighed i verden, hvor alle skal have det godt, var grundstof i Helges 
tanke	og	handling.	Med	dette	retsind	bestred	han	flere	tillidshverv	blandt	
andet i Smedenes Seniorklubs bestyrelse i Kerteminde og i Åsums 
Idrætsforening og Beboerforening.

Musik og sang var også en vigtig del af Helges liv. En interesse som 
han delte med Grethe, og som blev udfoldet i både korsang og som til-
hører ved koncerter med Odense Symfoniorkester. Dertil kom, at Helge 
var en dreven danser.

At være sammen med Helge var som at være i et rum af harmonisk 
rytme og tryghed.

Vi savner Helge, men er taknemmelige og glædes over alle de gode 
minder, han har efterladt.



Størst er kærlighedenStørst er kærligheden

– En sand kærlighedshistorie fra Åsum

I familien på Lundsgård, Åsum, var der ved midten af 1800-tallet elleve 
børn. Nummer otte i rækken var Jens Frederiksen, der blev født i januar 
1853.	Som	14-årig	blev	han	i	april	1867	konfirmeret,	og	så	var	skole-
gangen i Åsum Skole forbi. Herefter blev han en del af folkeholdet hos 
forældrene på Lundsgård.

Åsums første idrætsforening og ’røveren fra Lundsgård’
Jens tog aktivt del i foreningslivet i Åsum. Han deltog som ganske ung i 
skytteforeningen i Åsum og var med ved dens stiftelse. Senere blev han 
også formand for skytteforeningen. Skytteforeningerne var en del af den 
nationale oprustning efter nederlaget i 1864-krigen, og man øvede sig 
ikke udelukkende i at skyde, men indøvede også eksercits og trænede i 
bajonetfægtning. Skytteforeningerne var forløbere for de senere gymna-
stik- og idrætsforeninger. Jens var da også senere en drivende kraft og 
leder af Åsum Gymnastikforening, hvor han bl.a. var med til at indføre 

Aasum Skytteforening tredje juledag 1872. Jens står i midten i den bagerste 
række. Hans broder Hans Peder sidder yderst til venstre i forreste række. 
Til venstre i bagerste række står Kristian Lohmann
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den på den tid moderne lingske gymnastik. Denne form for gymnastik 
blev	fremmet	via	højskolerne	og	bestod	af	øvelser,	der	blev	udført	i	flok	
og sigtede mod at styrke muskulaturen og den ranke holdning både i 
fysisk og overført forstand.

Ved Åsum Sangforenings stiftelse i 1871 var den nu 18-årige Jens 
også med. Sangforeningens formål var ”at nære Sansen for aandeligt Liv 
ved Modersmaalets Brug i sang og tale” – dvs. ligesom skytteforeningen 
og gymnastikforeningen en forening med en stærk national orientering.

Jens var også engageret i datidens politiske kamp mellem Højre og 
Venstre. Modsat faderen var Jens stærkt optaget af Venstres kamp for 
parlamentarisme. Den symbolske markering heraf var Jens’ store fuld-
skæg, der stod i modsætning til de højreorienterede storbønders bak-
kenbarter.	Det	store	fuldskæg	bevirkede,	at	han	fik	tilnavnet	”røveren	fra	
Lundsgård”.

Familien på Lundsgård
I 1878 døde Jens’ far, og i 1886 døde hans mor. Af den store søsken-

deflok	var	der	på	det	tidspunkt	kun	Jens	(33	år)	og	hans	storebror	Hans	
Peter (35 år) samt søstrene Amalia (31 år) og Juliane (29 år) tilbage på 
Lundsgård. De øvrige brødre og søstre var blevet gift og var i ”gode går-
de”. I 1889 blev Juliane gift, så nu var der tre søskende tilbage på Lunds-
gård samt en tjenestedreng og to tjenestepiger. Desuden blev der efter 
behov hyret daglejere til arbejdet. 

I 1893, hvor ungkarlen Jens var blevet fyrre år, tog hans liv imidlertid 
en ny og overraskende drejning.

En ung tjenestepige kommer til Lundsgård
I 1893 blev der på Lundsgård ansat en ung tjenestepige, Marie Hansine 
Andreasen.	Hun	var	atten	år	og	kom	fra	en	fisker-	og	daglejerfamilie	i	
Seden.	Allerede	som	fjortenårig	var	hun	efter	konfirmationen	kommet	
ud at tjene. 

På Lundsgård udviklede Marie og Jens trods aldersforskellen et for-
troligt forhold. Til at begynde med optrådte Jens godt nok ikke specielt 
venligt over for Marie, som han nærmest behandlede som et barn – til 
hendes store fortrydelse. Hun betragtede ham som den perfekte mand, 

som hun slet ikke kunne stå for. Snart havde Jens dog tabt sit hjerte 
til Marie.

Det var dog ikke let for Marie og Jens at vise deres kærlighed i 
fuld	offentlighed.	Både	aldersmæssigt	og	socialt	var	der	afstan-
de, der skulle overvindes. Kun Maries søster Rebekka og Jens’ 
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søster Amalie blev indviet i kæresteparrets fortroligheder.
I foråret 1894 rådede Jens sin elskede Marie til at rejse til Jylland en 

tid, så hun var borte fra Lundsgård, og Jens kunne overveje sin situation 
og blive helt klar over sine følelser.       
Til maj forlod Marie Lundsgård og rejste til Jylland, hvor hun havde fået 
plads som tjenestepige på en gård i Skovby pr. Klank. Først på som-
meren	deltog	hun	sammen	med	andre	unge	fra	egnen	i	en	udflugt	til	
Himmelbjerget. I et brev til Jens fortalte hun om turen, og han svarede 
hende:

”Det var da godt, at du kom en tur til Himmelbjerget. Ja, det er overordent-
ligt smukt; jeg har selv været der engang som soldat. Det vil da sige, jeg kom 
kun til foden af bjerget, men omgivelserne der var overordentlig skjønne. En 
sådan tur kan du have gavn og glæde af, sålænge du lever. Du skriver, at det 
koster så mange penge at komme sådan ud omkring, ja, det kender jeg godt, 

men du har jo heller aldrig før prøvet at give penge ud for at more dig og 
for at se dig om i verden. Jeg tror ikke, Marie, at de penge er givet ilde ud, du 
ødsler jo ikke med dem. Hvad pengespørgsmålet angår, husker du jo nok vor 
aftale”.

Postillon d’amour og anstændig opførsel
Brevkorrespondancen mellem Marie og Jens foregik i det 
skjulte. For ikke at røbe deres forhold benyttede de sig af 
forskellige dækmanøvrer, der involverede henholdsvis Jens’ og 
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Maries søster. Jens sendte ikke sine breve fra Åsum, men tog dem med 
til	Odense,	når	han	leverede	kartofler	og	andre	madvarer	til	Fattiggår-
den. Marie lagde sine breve til Jens i kuverter stilet til sin søster Rebekka, 
der nu var blevet ansat på Lundsgård. Andre breve sendte hun i breve 
stilet til Jens’ søster Amalie.
Trods Marie og Jens’ ’skjulte’ brevudveksling rygtedes det i Åsum, at der 
vist nok var noget mellem de to. I et af sine breve skrev Jens: 

”Amalia er herovre for at hjælpe mig med mejeriregnskabet, men vi taler 
det meste af tiden om dig. Når Amalia tier, så begynder jeg, for det glæder 
mig så meget at tale om dig. Hun fortæller, at folk her omkring har så travlt 
med at tale om os. Nogle fortæller et og nogle et andet”.

Jens	ønskede	derfor	at	gøre	deres	forhold	officielt	med	en	forlovelse	
og ville i den anledning besøge Marie i Jylland. Han var dog ikke meget 
for at besøge Marie i Klank, da det så ville blive åbenlyst, at Maries kære-
ste var ”en gammel mand – her i sognet kender de mig jo”. Så overvejede 
de at mødes i Aarhus. At indlogere sig på et hotel kunne der dog ikke 
være tale om, da Jens fandt et sådant arrangement upassende. Han 
mente ikke, at Marie kunne være borte fra sin plads en nat over, uden at 
det ville skade hendes rygte. Alt, hvad han ønskede, var, ”om jeg kan give 
dig et kys på panden, når vi mødes på perronen. Der er jo ingen, der kender 
os i Aarhus”. Det ender dog med, at Marie i august tager til Åsum, og de 
bliver forlovede.

Marie blev i sin plads og vendte først tilbage fra Klank i maj 1895, hvor 
hun	flyttede	ind	hos	sine	forældre	i	Skibhusene,	indtil	hun	blev	gift	med	
Jens i Skt. Hans Kirke d. 29. november 1895. Før brylluppet gik snakken 
om, at Marie havde taget Jens for gårdens skyld. Hendes mor formane-
de hende dog om, at hun skulle sidde snakken overhørig: ”Du er så ung, 

min pige, og han er for gammel. Men bare 
han dog er god. Gid jeg dog aldrig skal høre 
fra mine børn, at de ikke lever godt sammen 
med sin mand. Han kan ikke være andet end 
god mod dig”.
 
At være nummer otte i børneflokken
Marie tog ikke Jens for Lundsgårds skyld, 
for Jens kom aldrig til at eje Lundsgård. 
Af de fem brødre havde tre allerede før 
midten af 1880’erne forladt Lundsgaard. 
Jens var den yngste af de to tilbageværen-
de brødre, og derfor måtte han overlade 
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Lundsgård til storebroderen Hans Peter, der også blev sent gift: I 1896 i 
en alder af 45 år.

Efter	brylluppet	flyttede	Marie	og	Jens	ind	i	den	firelængede	gård	Hor-
sebækgård på Brandsby Mark (Hjadstrup Sogn) vest for Otterup.
 Jens havde købt gården for 38.000 kr med 5.800 kr i udbetaling. Marie 
døde af tuberkulose i 1912, 37 år gammel; Jens døde i 1935, 82 år gam-
mel.	De	fik	fem	børn.

(Fortællingen om Marie og Jens bygger på en levnedsbeskrivelse, der er i fami-
liens eje. Gert Kingo i Karetmagerstræde er oldebarn af Marie og Jens)

Horsebækgård i dag
ul
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Aasum IdrætsforeningAasum Idrætsforening

Gymnastik og yoga.
Efter en god sæson på Ejerslykkeskolen har vi afholdt en forsinket afslut-
ningsfest i klubhuset.

Vi startede med at spille petanque på vores to gode baner, og så var 
den gode stemning lagt.

Derefter var foreningen vært ved smørrebrød og øl i klubhuset som 
tak	for	den	gode	opbakning	til	begge	hold,	efter	at	vi	blev	nødt	til	at	flytte	
fra Havnens Gourmet til Ejerslykkeskolen.

Alle gav tilsagn om at komme igen, når den nye sæson starter samme 
sted	tirsdag	d.	6.	september.	Der	vil	være	plads	til	flere	medlemmer	til	
gymnastik kl. 17.00-18.00 og yoga kl. 18.15-19.30.

Kirsten Illum Marcussen vil igen være vores leder.

På vores generalforsamling d. 13. marts var der nyvalg til bestyrelsen.
Rolf Damm, som har været i bestyrelsen i mange år, har valgt at træde 

ud for i stedet at blive suppleant.
Nyvalgt til bestyrelsen blev vores trofaste leder af børneafdelingen, 

Trine Lykke Hansen, og vi ønsker Trine velkommen i bestyrelsen og ser 
frem til godt samarbejde.
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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 

AdresserAdresser

Fodbold
Serie 3 holdet har ingen hjemmekampe i juni måned.

Veteraner
Hjemmekampe på Aasum Stadion
Torsdag d. 9. juni kl. 19.00 Aasum  -  Kildemosen
Torsdag  d. 30. juni kl. 19.00 Aasum  -  OKS 2

Superveteraner
Hjemmekampe på Aasum Stadion
Tirsdag d. 14.  juni kl. 19.00 Aasum  -  Vindinge
Tirsdag d. 28.  juni kl. 19.00 Aasum  -  Skt. Klemens/Fangel

Vi ønsker alle en god sommer.
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Kirkekontoret
Ellen Rasmussen
Mindelundsvej 110, 5240 Od. NØ
Tlf. 6610 9447
Tirs-, ons-, tors-og fredag kl. 9-13
ELR@km.dk

Kordegn og regnskabsfører
Lotte Hammeken
Mindelundsvej 110, 5240 Odense NØ
Tlf. 61639980
loha@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

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

Beboerforeningen
Formand: Nicolai Jacobsen
Gartnervænget 19, 5240 Odense NØ
Tlf.  2728 7535
thinggard@gmail.com                                                 

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 Odense C
Tlf. 4118 6081
Sinnet.Bunde@mail.dk

Bylauget
Oldermand:  Martin Bergholdt
Fichstræde 1, 5240 Odense NØ
Tlf. 4138 1125 
mbergn@hotmail.com
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Tur til JernalderlandsbyenTur til Jernalderlandsbyen

Aktiviteter siden sidst

KanosøsætningKanosøsætning



Aktiviteter siden sidst

FastelavnFastelavn

Forårsrengøring ved legepladsenForårsrengøring ved legepladsen


