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Præstens ordPræstens ord

Af sognepræst Charlotte Rørdam Kristensen

Nuets kraft!
Troens nytteværdi i nutid
Kristendom og tro i det hele taget må have livet som omdrejningspunkt. 
Tro skal og må åbne for livet i nutid, hvis der skal være nogen form for 
nytteværdi!

I skrivende stund er tour de france-vinderen, Jonas Vingegaard, netop 
landet på Rådhuspladsen i KBH og har besteget dén balkon, kun de 
ypperste får lov til – og jeg under ham det! Hvilket empatisk, helhedsori-
enteret og samtidig målrettet lederskab, han har udvist – med nærvær 
i nuet! Tænk, da han stoppede op og ventede på sin rival efter dennes 
styrt på cyklen! Hvis Vingegaard er rollemodel for essensen af det mo-
derne menneske, har jeg (40+) ikke prædiket forgæves!
Jeg ved på ingen måde, om Vingegaard er døbt eller har betrådt et kirke-
rum, og det interesserer mig på ingen måde, for den unge mand udviser 
den	dybde	og	refleksionsevne,	som	er	hele	essensen	af	kristendom:
Jeg taler selvfølgelig helt for egen regning, men hvis du spørger mig, skal 
en tro også have en nytteværdi, der kommer til udtryk i hverdagen – dér 
hvor livet leves: Forstå mig ret! Tro og kristendom er et par briller, vi 
tager på, (en ledestjerne) som leder os på vores krogede (af-)veje i livet 
sammen med andre mennesker. 

Hver lørdag lytter en mængde danskere til, at ”Sarah og monopolet” 
diskuterer sociale dilemmaer. Det gør vi kun, fordi der er et behov. Fordi 
vi mangler vejledning. Efter 60’er-hippiernes opgør med alt, hvad der 
hedder dannelse, ved vi almindelige danskere ikke længere helt, hvad vi 
stiller op i spørgsmål omkring sociale dilemmaer. Kristendommen giver 
et bud på en livsvejledning, som altid foregår i en dynamisk sammen-
hæng med andre. 

Hele sommeren har jeg båret rundt på en stak bøger, som skulle udvik-
le og inspirere mig som menneske og som præst. Det er Brinkmanns 
”Mit år med Gud”, ”Størst af alt” (Lone Frank), ”Kærlighed sætter fri” 
(Kathrine Lilleør), En fortolkning af Kierkegaards ”Kærlighedens 
gerninger” (Pia Søltoft), ”Kristendom” (Svend Andersen) og 

3



4

”Må vi være her! (Folkekirken efter Luther) (udg. Ny Himmel)). Udover 
en bedre armmuskulatur til det slappe corona-corpus er det eneste jeg 
egentlig kom helt i mål med en fascination af Louvre i Paris (bliver aldrig 
færdig med ”The Mona Lisa Smile”) og lydbogen ”Nuets Kraft”, som jeg er 
i færd med at genhøre. 

”Nuets Kraft” af Eckhardt Tolle hører vel i bund og grund ind under kate-
gorien ”nyreligiøsitet” (New Age), men jeg vil ligesom guruen Svend Brink-
mann ikke blankt afvise troens udfoldelse i hverdagslivet, men tværtimod 
vælge den åbne og nysgerrige position. Tidligere biskop i Haderslev, 
Arendt, udtalte engang, at Trosbekendelsen er noget, vi har vedtaget, 
fordi mennesker er så forskellige, at ingen opfatter troen ens. 

Som præst møder jeg selv en mængde forskellige mennesker (sogne-
børn),	hvor	flertallet	lægger	ud	med	påstanden	om	ikke	at	være	”troen-
de” med en bekendelse om, at ”der er mere mellem himmel og jord”, 
når	et	liv	ebber	ud.	Min	oplevelse	er,	at	de	fleste	med	det	udgangspunkt	
faktisk tror på noget á la kristendom, men helst uden at ville kalde det 
det. Derfor tyer jeg som præst tit til Kim Larsens fortolkning af tro – bl.a. i 
”Pianomand”. Det pudsige er blot, at en stor del af Kim Larsens tekster er 
dybt religiøse. Manden var troende og bad aftenbøn med sine børn.
Den spirituelle interesse – særligt for kristendom - vokser stødt i tiden ef-
ter coronaen. Det gør Svend Brinkmanns menighed også – særligt blandt 
de intellektuelle. Han bekender sig ikke direkte til kristendom, selvom 
næsten alle hans pointer har deres udspring i ægte forståelse af, hvad 
kristendom	er.	Gammel	vin	på	nye	flasker!	Brinkmann	efterligner	mit	
repertoire, men han er ligesom mere ”mainstream” – måske fordi han 
”bare”	er	psykolog	med	en	filosofisk	(og	teologisk)	interesse.
For noget tid siden stødte jeg ind i en tidligere kollega (dagspresse -og 
undervisningsverdenen). Han bruger i dag sin fritid på at løfte andre som 
troende poetry-slammer (sådan lidt digt/rap-agtigt). Besynderligt nok har 
vi fundet frem til, at vi stort set tror på det samme. Vi kalder det bare no-
get forskelligt: ”Synd” kalder han for ”der er noget i mig, der ødelægger..”. 
I kristendommen er synd at være ”fanget i sig selv” eller bare ”navlebe-
skuende”, fordi man går glip af livet og samvær med andre ved at have 
blikket rettet væk fra verden. I bund og grund er synd i kristen-teologisk 
forstand alt det, som ødelægger (alle former for) liv.

Præster som jeg har i årevis prædiket, at vi skal lægge mobi-
len og div. skærme væk, så vi kan mærke livets nærvær og 



være noget for andre. Det samme siger psykologerne mm. (læs: Brink-
mann). Synd er alt det, der lukker for liv. Livets mening i nutid er i kristen 
forstand at være til stede i nuet sammen med andre og ikke kun engang, 
når vi mødes ”på den anden side” (i ”Gudhjem” (læs: Kim Larsen)). Alt 
andet	er	”eskapisme”	=	verdensflugt	=	flugt	fra	livet.
Jeg er helt enig i, at der er mange af de ord og udtryk, som bruges i 
kirken, der bør nyfortolkes, moderniseres og udtales på moderne, for-
ståeligt dansk. Jeg er selv rigtig tit tæt på at bide mig selv i tungen, når 
jeg læser højt fra de autoriserede ritualer som f.eks. dåb og vielser. Ofte 
tager jeg mig den frihed at omformulere eller indsætte moderne ord, 
selvom jeg egentlig ikke må (det sidste håber jeg ikke biskoppen læser 
med på..). Før nedlukningerne af samfundet blev der faktisk i kirkeligt 
regi nedsat en kommission, som skulle modernisere ritualerne i kirken. 
De er så småt begyndt at arbejde igen. Jeg håber meget på, at sproget 
også bliver opdateret!

Eckhardt Tolles pointe i ”Nuets Kraft” er selvfølgelig, at det virkelige liv 
leves i nuet. Sammen med en mængde referencer til Det Nye Testamen-
te bl.a. budskabet om at forsøge ”at leve som himlens fugle og markens 
liljer”, der ikke bekymrer sig om morgendagen, fordi morgendagen aldrig 
er nu og her, giver Eckhardt Tolle sit bud på, hvordan vi lærer at være 
mere til stede i nuet med nærvær (og mindske stress).
Eckhardt Tolle beskylder al tro og religion for kun at have blik for frem-
tiden. Johannesevangeliet i Det Nye Testamente har altid haft ry for at 
have et nutidssigte (”præsentisk eskatologi”), men også dét er blevet 
slået i stykker af forsker Troels Engberg Petersens nyfortolkning.
Jeg er ikke enig. Vi må altid skrive os bag øret, at alt i Bibelen er ned-
skrevet af mennesker med menneskeforstand, som skrev ud fra det 
udgangspunkt og den formåen, de nu engang havde samt den samtid 
(nutid), de levede i. 

Kristendom og tro i det hele taget må have livet som omdrejningspunkt. 
Tro skal og må åbne for livet i nutid, hvis der skal være nogen form for 
nytteværdi!

Den første søndag i august skal jeg prædike over en tekst med temaet 
at have den rigtige ånd (8. søndag efter trinitatis). Sandheden er nok 
bare, at der ikke er nogen af os dødelige, som til syvende og sidst 
tror på den rigtige måde, hvad enten (Hellig-) ånden kommer 
over os eller ej. 
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Kristendom er også at bekende sig som medlem af syndernes fælles-
skab. En klog mand formulerede kortfattet kristendommens budskab 
med ordene ”Accepter, at du er accepteret, selvom du er uacceptabel!” 
(P. Tillich).

En anden klog herre gjorde det samme. Han sang det bare på en anden 
måde:

Når mit regnskab det ska’ gøres op,
så tror jeg nok, Vorherre får en prop,

for jeg har syndet, så det stod i stænger,
men det vil jeg ikke læng’re.

Jeg	er	ikke	en	af	de	flinke,
det tør jeg sig’ uden at blinke.

Der’	sikkert	fler’	minusser	end	plusser,
plus det løse, som ingen husker.

Så vis mig nåde og miskundhed.
Der var momenter af kærlighed
og øjeblikke, hvor mit mismod

ikke tynged’ mig ned.
Og jeg gik den lige vej,

op til himlen, op til dig.
Men for det meste
var det li’som om,

det gik den anden vej 

(Kim Larsen:”Den lige vej”)



Nyt fra MenighedsrådetNyt fra Menighedsrådet
 

Nu går sommeren på hæld, og vi har kunnet nyde en dejlig blandet som-
mer, vejrmæssigt. 

Hvordan har kirken det? Kirken har det godt, den er her i sommer ble-
vet nykalket, hvilket altid er en stor nydelse. Intet som en nykalket kirke, 
der står smuk i den danske natur. Der er også kommet en ny udsigt fra 
toppen af kirkebakken mod vest. Nyd den nye udsigt ud over byens tage 
efter fældning af en del grantræer, som var blevet for høje.

Biskop Tine Lindhardt har meddelt, at hun fratræder som biskop 
primo 2023. Vi takker for det gode samarbejde, der har været, og ønsker 
et godt otium. Menighedsrådet vil her i eftersommeren gå ind i arbejdet 
med	at	finde	en	ny	biskop.	

I vores eget pastorat Seden/Åsum er kordegn Ellen Rasmussen fra-
trådt jobbet. Vi takker for samarbejdet gennem de seneste mange år. 
I	juni	måned	2022	indførte	vi	kirkekaffe	en	gang	om	måneden.	Det	
fortsætter vi med og håber, I har tid til at stoppe op et øjeblik og hilse på 
hinanden	i	en	10	minutters	tid.	Kaffen	serveres	i	våbenhuset.	I	det	kom-
mende	kvartal	bliver	der	kirkekaffe	den	25.	september	2022,	30.	oktober	
2022 og 13. november 2022.

Åsum Sogns Menighedsråd
Inge Burmølle
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Gudstjenester  Gudstjenester  
September, oktober, november, decemberSeptember, oktober, november, december

 SEPTEMBER SEDEN ÅSUM
Søndag 4. 12. s.e.trin. 9.30 CRK 11.00 CRK  
  (konf.indsk.) 
Søndag 11. 13. s.e.trin.  Fjordens Dag ANSA Ingen
Søndag 18. 14. s.e.trin. 9.30 ANSA 11.00 ANSA  
                                     (Høst+menigh.m.)
Søndag 25. 15. s.e.trin. 11.00 ANSA 9.30 ANSA  
	 	 (kirkekaffe)	 

 OKTOBER SEDEN ÅSUM
Søndag 2. 16. s.e.trin. 9.30 CRK 11.00 CRK
Søndag 9. 17. s.e.trin. 11.00 CRK 9.30 CRK
Søndag 16. 18. s.e.trin. Ingen 11.00 ANSA 
Søndag 23. 19 s.e.trin. 11.00 ANSA Ingen 
Søndag 30. 20. s.e.trin. 11.00 ANSA 9.30 ANSA 
	 (mhm.12.00)	 (kirkekaffe) 

 NOVEMBER SEDEN ÅSUM
Søndag 6.  Allehelgens 19.00 CRK 11.00 CRK 
Søndag 13. 22. s.e.trin.  11.00 ANSA 9.30 ANSA  
	 	 (kirkekaffe)
Søndag 20. Sidste søndag i k.år 11.00 ANSA Ingen ANSA    
Søndag 27. 1. s.adv. 11.00 CRK 16.00 CRK  
                                          (juletræstænd)
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 DECEMBER SEDEN ÅSUM
Søndag 4.  2. s.adv. 9.30 CRK 11.00 CRK
Søndag 11. 3. s.adv. 11.00 ANSA 9.30 ANSA
 
 

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

Siden sidst i ÅsumSiden sidst i Åsum

Døbte 
1. maj William Kwame Simmelkær Fosu
21. maj Lilli Fønss
18. juni Bastian Lundegaard Johnsen
3. juli Vitus Gustav Nørregaard Kristensen

Viede og velsignede 
18. juni Laura Lundegaard Lange og Lars Johnsen

Døde, begravede/bisatte
23. juli Mona Lisa Brügge
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Aasum MenighedsrådAasum Menighedsråd

Bente Adelgod, Lene Bjørn, Bente Knudsen

Spis sammen  –  for seniorer er et samarbejde mellem Åsum Menigheds-
råd og initiativgruppen, som mødes en søndag ca. en gang om måneden 
til spisning og hygge.

Følgende datoer for efteråret:
Søndag d. 02.10.22. kl. 12.00 – 16.00
Søndag d. 06.11.22. kl. 12.00 – 16.00
Søndag d. 04.12.22 kl. 12.00 – 16.00

Hvis du/I er interesseret, så skriv/ring til Bente, så kan I komme på vores
mailliste, så sender vi invitation til næste Spis sammen.

Mobil: 22 56 44 51   
Mail: bentebknudsen@gmail.com

Vi vil glæder os til at se jer til en hyggelig eftermiddag og en god middag.

HalloweenHalloween

Torsdag den 27. oktober 2022 kl. 17.00 – 19.00 i Åsum Kirke

Kom udklædt til familie-
gudstjeneste i Åsum Kirke 
i anledning af halloween.
Efter gudstjenesten vil 
præst Anders Skaanning 
Andersen arrangerer en 
uhyggelig tur på kirkegår-
den, hvor alle børn kan 
deltage. 
Vi slutter i Rytterskolen med kakao og boller. 
Rytterskolen vil være åben efter gudstjenesten. 

Åsum Menighedsråd



Pudsige fortællingerPudsige fortællinger

Tirsdag den 4. oktober kl. 14.00 kan du 
komme med på en lytter på Ryttersko-
len. 

Her skal vi høre fortællinger, der er ble-
vet fortalt gennem generationer. De har 
stadig noget vigtigt at sige, måske fordi de 
er sjove, fordi de vækker til eftertanke eller 
måske bare, fordi de er gode at fortælle 
og lytte til. 
Vi kommer til at høre historier om Dioge-
nes i tønden, Buridans æsel, Demokles’ 

sværd,	Ødipus,	Den	gordiske	knude	og	mange	flere.	
Vi skal med andre ord høre pragtfulde historier, som er både morsom-
me og underholdende at lytte til. 
Fortællingernes mand er denne tirsdag Hans Peter Rasmussen – pianist-
uddannet, fortæller, lærer m.m. 
Kaffe	med	passende	tilbehør	og	socialt	samvær	følger	med.

Ostesmagning Ostesmagning 

Fredag den 14. oktober 2022 kl. 19.00 
Få en særlig smagsoplevelse den-
ne aften, hvor vi serverer sjældent 
smagte oste med tilhørende drikkel-
se. 
Med hensyn til planlægningen af det-
te arrangement beder vi om tilmel-
ding senest mandag den 9. oktober 
2022 til Inge Burmølle tlf. 30660651 
eller mail burmoellem@gmail.com.  

Der er plads til 40 deltagere. 
Ost, ost, jeg må ha’ ost. Glæd dig til en munter aften.

Åsum Menighedsråd og Åsum Beboerforening
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Høstgudstjeneste og menighedsmødeHøstgudstjeneste og menighedsmøde

Søndag den 18. september 2022 kl. 11.00 i Åsum Kirke

Ca. 10 minutter efter gudstjenesten afholder vi menighedsmøde i kirken. 

- Velkomst ved formand Inge Burmølle
- Orientering om arbejdet i menighedsrådet
- Visioner, ønsker og ideer til det kommende menighedsråd
- Økonomien i Åsum Kirke

Efter menighedsmødet i kirken, går vi i Rytterskolen, hvor menigheds-
rådet er vært ved en let frokost. 
Vi ser gerne alle bliver til hyggeligt samvær. Af hensyn til planlægning af 
det hyggelige samvær, beder vi om tilmelding senest onsdag den  
14. september 2022 til Inge Burmølle tlf. 30660651 eller mail burmoel-
lem@gmail.com.
Menighedsmødet er for alle sognets medlemmer af folkekirken, og det 
vil glæde os at se en stor deltagelse.

Åsum Menighedsråd



Koncert med Mira KvartettenKoncert med Mira Kvartetten

Onsdag d. 28. september kl 19.00 i Åsum Kirke

I sæsonen 2019-2020 kunne Mira Kvartetten fejre 20-års jubilæum som 
fast ensemble, og kvartetten er således en af de længst eksisterende 
aktive strygekvartetter herhjemme. Det mærkes på sammenspillet, som 
er	tæt	og	præget	af	stor	lydhørhed,	og	hvor	de	fire	musikere	i	fællesskab	
lægger en omhyggelig arbejdsindsats i hvert enkelt musikstykke for at 
udforske	og	forfine	dets	særlige	udtryk	og	karakter.

Denne aften vil I kunne høre et program der indeholder Mozart, 
 Stadlmair og Borodin.

De	fire	musikere	er	–	på	violin	–	Signe	Madsen	og	Birgitte	Bærentzen	Pihl	
– på bratsch – Anna Pihl og på cello Vincent Stadlmair.
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TirsdagscafeTirsdagscafe

Tirsdag den 1. november 2022 kl. 12.00 i Rytterskolen 
Bemærk tidspunktet kl. 12.00.
Vi inviterer til en sildemad med tilbehør.
I dagens anledning får vi besøg af den tidligere ølambassadør fra Albani, 
Jørgen Eriksen.

Jørgen vil fortælle anekdoter fra et langt liv. 

Vi	slutter	af	med	en	kop	kaffe.	
Glæder os til en hyggelig eftermiddag. 

Åsum Menighedsråd



SogneaftenSogneaften

Torsdag den 3. november kl. 19.00 i Rytterskolen

Er vi vilde nok i Åsum? 

Hvilke planter tiltrækker insekter i din have?
Hvordan	udnytter	du	dit	haveaffald?	
Kan vi dele planter med hinanden i stedet for at købe nyt?

Menighedsrådet og beboerforeningen inviterer til en sogneaften, hvor 
natur og bæredygtighed i Åsum kommer i centrum. Vi vil bruge aftenen 
på at få inspiration og udveksle erfaringer, så vi kan bevare og udvikle 
Åsums mangfoldighed. 
Mødet er for alle med interesse i natur og haver. 
Vi	byder	på	kaffe/te	og	kage.

Med venlig hilsen
Åsum Sogns Beboerforening og Åsum Menighedsråd
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Juletræet tændes i Åsum Juletræet tændes i Åsum 

Søndag den 27. november 2022 kl. 16.00 

Vi begynder med gudstjeneste i Åsum Kirke, 
hvor det første lys i adventskransen skal tæn-
des. 
Herefter fortsætter vi ned foran Rytterskolen, 
hvor juletræet står klar. Når træet er tændt, 
synger vi et par julesange og menighedsrådet 
byder på gløgg og kakao til at varme sig på. 
En æbleskive af bedste slags følger med. 

Glædelig jul 
Åsum Menighedsråd

Husker du denne gule seddel:Husker du denne gule seddel:

Kontingentopkrævning 2022.

Hermed fremsendes opkrævning for 2022, der ifølge beslutning på sid-
ste  generalforsamling er 400,- kr. pr. husstand, dog 200,- kr. for enlige.
Kontingentet kan indbetales:
- overføres til konto: 1551-9647643,
- betales på mobile pay: 80763 eller i
- lokalhistorisk arkivs åbningstid, der er hver onsdag kl. 10.00 – 12.00
 samt 1. torsdag i måneden kl. 16.00 - 18.00.

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

Udover at styrke det lokale sammenhold giver medlemskab af be-
boerforeningen mulighed for at anvende foreningens materiale.



Aasum Sogns BeboerforeningAasum Sogns Beboerforening

Velfærdens Fundament
Som en del af Velfærdens Fundament har byrådet i Odense besluttet at 
afsætte 16,9 mio. kr. til at styrke Seden og Åsum, med Seden Skole som 
omdrejningspunkt for lokalområdet. Der vil både blive investeret i tiltag 
rundt omkring i lokalområdet og i en modernisering af skolen. Det bety-
der, at der er 3,5 millioner kroner til fordeling i Seden/Åsum.
Aasum Idrætsforening, Aasum Bylaug, Åsum Menighedsråd, Aasum 
Gamle Smedje og Aasum Sogns Beboerforening har været samlet for at 
lave et fælles udspil fra Åsum. Man enedes om 4 punkter, vi vil satse på:
- Udvidelse af den bestående naturlegeplads ved Væverstræde. Ud-
videlsen skal bl.a. omfatte en 6/8 kantet madpakke/grillhytte, lukket på 2 
sider,	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 etab-
lerede stier og stræder. Derudover skal der anlægges stier i forbindelse 
med markskel, hvor de berørte lodsejere skal give tilsagn. Stierne er for-
beholdt gående, og hvis man har hund med, skal den være i snor. Stierne 
må ikke benyttes af cyklister/mountainbikere 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.
Forslagene er fremsendt. Læs mere her: www.odense.dk/seden
Nicolai Jacobsen og Poul Poulsen er udpeget som kontaktpersoner i den 
partnerskabsgruppe,	der	er	nedsat.	Der	har	været	afholdt	fire	møder	i	
partnerskabet. 
Der har været en spørgerunde, hvor alle har haft mulighed for at komme 
med indlæg, og der har været et borgermøde. Efterfølgende er det ble-
vet skrevet sammen, og lige nu prøver Odense Kommune at prissætte de 
enkelte ønsker. Senere skal partnerskabet tage stilling til prioriteringen, 
og det hele skal godkendes af Odense Byråd i løbet af oktober måned 
2022. De vedtagne projekter forventes etableret i løbet af 18 måneder.

Nicolai Jacobsen & Poul Poulsen
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Sognebladet har 20-års jubilæumSognebladet har 20-års jubilæum

Den 2. september 2002 udkom Åsum Sogneblad for første gang og 
kan således nu fejre sit 20-års jubilæum.

Bladet blev stiftet som en kombi-
nation af kirkeblad og talerør for 
Åsums foreninger, som på det 
tidspunkt var Åsum Beboerfor-
ening, Aasum Bylaug og Aasum 
Idrætsforening. Senere i 2020 
kom foreningen Aasum Gamle 
Smedje til.

Det fortælles, at den daværende 
sognepræst i 2002 Niels Hol-
ger Ellekilde ikke var den store 
tilhænger af foretagendet og 
spåede bladet en kort levetid. 
Det kom som bekendt til at gå 
ganske anderledes.
Blandt bladets initiativtagere var 
Alex Hold og den første redakti-
on, som bestod af Hjalmar Reitz, 
Fichstræde (ansvarshavende), 

Torben Bentsen, Rågelund og Sinnet Bunde, Åsum Bygade.

Første nummer var for en 3-måneders periode som i dag, men i de 
første år kunne det veksle lidt, hvor mange måneder hvert blad dækkede 
over, indtil det fandt sin endelige og nuværende form i 2008.
Frem til 2010 var der forskellige udskiftninger i redaktionen, bl.a. på 
grund	af	at	Torben	Bentsen	og	andre	flyttede	fra	byen,	men	Hjalmar	
Reitz	var	en	gennemgående	figur.	De,	der	i	denne	periode	udover	de	
allerede nævnte bidrog med redaktionelt arbejde, var Bitten Hold i 2005 
og Per Lind Thomsen fra 2005 og Frederik Bülow Christensen, Væver-
stræde fra 2007 til 2008.

Nr. 1
 september, oktober, november  2002

1. årgang



I slutningen af 2010 bestod redaktionen af Hjalmar Reitz og Per Lind 
Thomsen. På dette tidspunkt døde Hjalmar Reitz pludseligt, og fra star-
ten af 2011 kom redaktionen til at bestå af Per Lind Thomsen og Poul 
Poulsen. Denne konstellation fortsatte indtil 2017, hvor Per Lind Thom-
sen efter 12 års tro tjeneste ønskede at stoppe. Herefter kom redaktio-
nen til at bestå af den nuværende redaktion: Trine Lykke (ansvarshaven-
de), Ulrik Lehrmann og Kai Teilmann.

I den nuværende redaktion er vi stolte af at kunne køre foretagendet 
videre med et sidetal på bladet, som er større end nogensinde. Det 
skyldes jo ikke mindst de mange arrangementer og tiltag byens menig-
hedsråd og foreninger står for. Derudover har der såvel nu som i hele 
forløbet været en del skribenter, der i hvert nummer har sørget for, at 
der er mindst en artikel om lokalt (kultur)historisk stof, erindringer eller 
lignende. Alt sammen noget der bidrager til at gøre bladet informativt, 
relevant og læseværdigt.

Siden	2017	har	der	også	været	en	professionel	grafiker,	der	har	sat	bla-
det op. Først var det Monica Brix, og nu er det Lene Kjær. Begge har væ-
ret bosiddende i Åsum og lavet opsætningen som frivilligt arbejde. Andre 
frivillige har gennem tiden bidraget med korrekturlæsning, omdeling mv.
Poul Poulsen og Alex Hold har i hele bladets levetid arbejdet med at 
skaffe	annoncekroner,	og	i	den	forbindelse	har	annoncørernes	interesse	
og imødekommenhed været livsvigtigt for bladet.

De mange gode kræfter har alle bidraget til, at vi nu på tyvende år og 
forhåbentlig også i fremtiden har vores sogneblad. 

kt
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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

 SEPTEMBER 
d. 1. torsdag 16-18 Arkiv og Bogbytter åbent
d. 3. lørdag 14 Fernisering: PO Hansen
d. 4. søndag 11 Gudstjeneste
d. 6. tirsdag 14 Tirsdagscafé 
d. 11. søndag 9.30 Ingen gudstjeneste
d. 18. søndag 11.00 Høstgudstjeneste/  
    Menighedsmøde
d. 24. lørdag 11-16 Markedsdag   
   18- Fællesspisning
d. 25. søndag 9.30 Gudstjeneste
d. 28. onsdag  19.00 Kirkekoncert:    
    Mira-kvartetten
 
 
 OKTOBER
d. 2. søndag 11.00 Gudstjeneste   
   12-16 Spis sammen
d. 4. tirsdag 14.30 Tirsdagscafé
d.  6. torsdag 16-18 Arkiv og Bogbytter åbent
d. 9. søndag 9.30 Gudstjeneste
d. 11. tirsdag 17-19 Fernisering: TILFØJELSER 
    Den gamle Smedje
d. 14. fredag 19.00 Sogneaften: Ostesmagning
d. 16. søndag 11.00 Gudstjeneste
d. 23. søndag 11.00 Ingen gudstjeneste
d. 27. torsdag 17-19 Halloween – gudstjeneste
d. 30. søndag 9.30 Gudstjeneste
 



 
 NOVEMBER
d. 1. tirsdag 12.00 Tirsdagscafé
d. 3. torsdag 16-18 Arkiv og Bogbytter åbent 
   19.00 Sogneaften
d. 6.  søndag 11.00 Gudstjeneste   
   12-16 Spis sammen
d. 12. lørdag 10-16 Arkivets dag 2022
d. 13. søndag 9.30 Gudstjeneste
d. 20. søndag 11.00 Ingen gudstjeneste  
   13-16 Kunstauktion – Åsum Smedie
d. 24. torsdag  Foredrag, Rågelund Efterskole
d. 27. søndag 16.00 Gudstjeneste   
   16.45 Juletræet tændes
 
 
 DECEMBER
d. 1. torsdag 16-18 Arkiv og Bogbytter åbent
d.  4. søndag 11.00 Gudstjeneste   
   12-16 Spis sammen
d. 6. tirsdag 14.30 Tirsdagscafé – Julehygge
d. 11. søndag 9.30 Gudstjeneste
 
 
Alle arrangementer er omtalt andetsteds i bladet
Om idrætsforeningen: se side 40 - 41
Arkiv og Bogbytter har åbent hver onsdag 10-12.
Se i øvrigt på hjemmesiden www.aasumby.dk

23





 

20 




















Ryttervejen 19 Åsum 
5240 Odense NØ  
Tlf.: 6614 4006 

 

www.havnensgourmet.dk 

 

20 




















Ryttervejen 19 Åsum 
5240 Odense NØ  
Tlf.: 6614 4006 

 

www.havnensgourmet.dk 

25



26

TrafikTrafik

Dialogmødet den 15. juni med Odense Kommune om private fællesveje 
havde god tilslutning, og ud over private fællesveje blev der ’luftet’ andre 
trafikproblemer.
Hvad de private fællesveje angår, var budskabet kort fortalt, at det er 
vejens beboere samt evt. faste brugere af vejen, der skal sørge for, at 
vejen bliver vedligeholdt. Der er ingen standard for dette, hvis det blot 
er sikkerhedsmæssigt i orden. Det betyder i praksis, at huller i vejen kan 
fyldes	med	f.eks.	stabilgrus	og	/eller	egnet	byggeaffald.
Det er op til vejens brugere at snakke sig til rette om det og evt. at danne 
et vejlaug, der sørger for det fornødne. Odense Kommune blander sig 
helst ikke, og kun hvis der opstår uenighed blandt vejens beboere/bru-
gere, eller hvis vejen er i uacceptabel sikkerhedsmæssig stand.
Uanset hvad er det vejens beboere/brugere, der skal sørge for, at det 
nødvendige arbejde bliver gjort og afholde evt. udgifter.
Alle (små)veje i Åsum bortset fra Åsum Bygade, Snedkerstræde, Staupu-
devej, Kirkestræde og Ryttervejen er formentlig private fællesveje. Hvis 
man på den enkelte vej er i tvivl herom, sørger man selv for at få det 
afklaret. Som det nævnes senere, er der nogle forhold omkring Slagenvej 
og Åsumgårds Allé, som skal afklares.
Vi har efterfølgende den 23. juni sendt et notat til Jacob Juhl Harberg, 
som var en af de 2 repræsentanter fra Odense Kommune på mødet, 
hvor vi har noteret de punkter, han gerne ville huskes på:
– Afklaring af hvorvidt Åsumgårds Allé og Slagenvej indgår i Odenses 
cykelstisystem, og om Odense Kommune i givet fald har pligt til at vedli-
geholde disse 2 veje eller i det mindste bidrage hertil.
– Åsumgårds Allé mangler slidlag efter opgravninger.
–	Tung	trafik	til	og	fra	byggepladser,	f.eks.	Vollsmose,	skal	forbydes.
– For meget skolevognskørsel med busser/lastvogne på Staupudevej 
skal	forbydes/	nedsættes.	Det	bidrager	til	trafikkaos	i	rundkørslen	og	på	
Åsum Bygade.
– Det eksisterende ‘gamle’ bump på Staupudevej ændres til 40 km bump 
i forbindelse med pålægning af ny asfalt, som er tiltrængt.
–	Trafiktælling	for	at	belyse	den	voldsomme	trafik	gennem	Åsum.
– Regulering af krydset Snedkerstræde/Åsum Bygade.
– Regulering af krydset Staupudevej/Nyborgvej.

Der er i skrivende stund ikke kommet svar på henvendelsen.
Trafikudvalget v. Poul Poulsen og Kai Teilmann 



”Borgerne Bestemmer””Borgerne Bestemmer”

På	efterhånden	flere	af	Beboerforeningens	bestyrelsesmøder	har	vi	
brugt meget tid på Odense Kommunes store milliardsatsning ”Velfær-
dens Fundament”. Så meget, at bl.a. jeg nu har fået en overdosis! Så det 
var helt befriende, da vi på sidste møde blev præsenteret for et andet 
Odense Kommune-projekt: ”Hvis nogen har energi og er hurtige, kan vi 
nå at sende en ansøgning til ”Borgerne Bestemmer”. Som tilbyder en 
bevilling på 200.000 kr. til et område, hvor beboerne skal stå sammen 
og derfor er klar til at organisere en bred fælles beslutning til, hvordan 
pengene skal bruges!” 

Når tiden er knap, vil lige netop vores by, Aasum, komme til sin ret! Fordi 
vi er et gennemorganiseret område, hvor foreninger i årevis har forstået 
at bruge hinanden og har arbejdet sammen på tværs! Jeg meldte mig 
derfor til opgaven. De skriver jo ”Borgerne Bestemmer”, så det må man 
håbe, de kommer til, det må afprøves! 

Der kræves, at man, inden ansøgningen sendes afsted, skal havde 
nedsat en styregruppe; skal beskrive vores område; skal beskrive vores 
eventuelle behov.

Når det er gjort, sætter man sig så.... med hænderne i skødet og venter 
til byrådet, engang efter sommerferien, vil beslutte, om det er os, der får 
pengene! Får vi pengene, skal det gå rimelig stærkt. Styregruppen skal 
sammenkalde borgerne og beslutte, hvordan der kommer gode ideer 
på bordet, som vil være til gavn for vores område.... og omsætte dem til 
virkelighed!  

Den nedsatte styregruppe skulle være på fem bredt forankrede perso-
ner.	Da	det	skulle	gå	stærkt,	fik	jeg	egenrådigt	lov	til	selv	at	sammensætte	
gruppen. Alle, jeg kontaktede, sagde straks ”ja, tak” til at deltage. Det var: 
Kai	Teilmann,	aktiv	deltager	i	bekæmpelsen	af	den	tiltagende	trafik	i	vo-
res område; Inge Burmølle, menighedsrådsformand; Trine Lykke, Aasum 
Idrætsforenings Ungdomsafdeling; oldermand Martin Bergholdt, og Alex 
Hold, Beboerforeningen.
Nu er der kun at vente....

Beboerforeningen Alex Hold
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Aasum Gamle Smedje – open call 2022 –Aasum Gamle Smedje – open call 2022 –

Til udstilling på markedsdagen lørdag den 24. september

Til markedsdagen lørdag den 24. september og frem til d. 9.oktober 
inviterer vi til at deltage i en fællesudstilling.
– KUNSTNERE BOSIDDENDE I ÅSUM
– KUNSTNERE, DER HAR ARBEJDET MED MOTIVER FRA ÅSUM
 
Vi modtager værker i alle genrer. Man kan indlevere ét stort værk eller 
tre små og bedes skrive navn, titel, pris eller privateje på en seddel bag 
på værkerne. Indlevering af værker i smedjen fredag den 23. september 
kl. 12 – 14, eller til Bente Adelgod, Ryttervejen 5, torsdag den 22. septem-
ber kl. 17-19.

Udstillere må påregne, at der ved salg går 20% til smedjen, og at de må 
være parate til at deltage i pasningen af udstillingen.

Værker afhentes ved udstillingens afslutning søndag den 9. oktober kl. 17.



Aasum Gamle SmedjeAasum Gamle Smedje

Kunstnergruppen TILFØJELSER udstiller den 12. - 23.10. 2022

Fernisering den 11.10. kl. 17-19
Kunstnergruppen TILFØJELSER	er	fire	kvindelige	kunstnere,	der	arbejder	
med hver sit unikke æstetiske udtryk, materialiseret i billeder, skulpturer 
og installationer.
Vi er internt Tilføjelser til hinandens liv og kunst, og derfor er vi inspireret 
af	det	fine	gamle	ord	’Tilføjelser’,	der	refererer	til	ytringer	-	faktorer,	der	
føjes til noget eksisterende.

Vores kunst er ikke provokerende. Vi transformerer indtryk, sans ninger, 
oplevelser, holdninger og værdier til æstetiske udtryk, hvor vi med 
forskellige virkemidler i forskellige materialer søger at skabe poesi og 
nærvær med vores kunstneriske ytringer.
Med udstillingen undersøger vi, hvad vi med vores Tilføjelser kan skabe i 
mødet med Aasum Gamle Smedje. I mødet mellem det gamle og det nye 
– i mødet mellem det maskuline og det feminine. 
TILFØJELSER:	Hellemai	Toft	(pileflet),	Mette	Boe	(foto),	
Nancy	Bech	(maleri,	collage),	Karen	Madsen	(maleri,	grafik,	collage).
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KKuunnssttaauukkttiioonn  ffoorr  AAaassuumm  GGaammllee  SSmmeeddjjee  
SSøønnddaagg  ddeenn  2200..  nnoovveemmbbeerr  22002222  

kkll..  1133..0000  ttiill  1166..0000  
CCFFBB  IInndduussttrrii  ((ÅÅssuumm  SSmmeeddiiee))  RRååggeelluunnddssvveejj  112211,,  55224400  OOddeennssee  NNØØ  

 
Gennemsyn 13.00 – auktion fra 14.00 

Mulighed for at købe øl, sodavand, kaffe, kage. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den historiske smedje er ved at blive omskabt til et levende 
kunstmiljø med værksteder, udstillinger, workshops og galleri. 

 
  KKoomm  oogg  ssttøøtt  oopp  oomm  ffoorreenniinnggeenn  oogg  ffåå  ssaammttiiddiigg  kkøøbbtt    

nnyytt  ttiill  hhjjeemmmmeett  eelllleerr  ggaavveerr  ttiill  jjuull!!  

  

  Alle kunstværker og designvarer, der er under hammeren 
(maleri, keramik, glas, litografi, skulptur, akvarel, bøger, 

lamper, tæpper)  
er skænket foreningen og overskuddet går til smedjens 

drift og frivillige arbejde. 

VVeell  mmøøddtt!!  
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PO Hansen     PO Hansen     
Mindeudstilling i Toldboden, KertemindeMindeudstilling i Toldboden, Kerteminde

Familien Hansen vil gerne gøre Åsum-beboerne opmærksomme på, at 
der vil være en mindeudstilling over PO Hansen fra den 3.–24. septem-
ber i Toldboden i Kerteminde. 
Der er åbent onsdag-søndag kl. 13-17, og familien bemander Toldboden 
i weekenderne.
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En autodidakt landmand    En autodidakt landmand    
med sans for teknik og maskinermed sans for teknik og maskiner

Alle, der kører gennem Åsum, kan dårligt undgå at bemærke det lang-
strakte mørkerøde stuehus med den særdeles velholdte have ud til 
Bygaden – Åsums ansigt. Det er Dalholm. En gang var landbruget det 
bærende erhverv i Åsum. Bindingsværkgårdene med stråtag vidner 
herom, og endnu er Åsum delvis omkranset af markarealer. Gården Dal-
holm midt i Åsum har været i den samme slægts eje siden 1774 – i alt syv 
generationer, men nu er det slut. 70-årige Hans Jørgen Nielsen og hans 
kone Gurli er ikke de sidste, men nogle af de sidste landmænd i Åsum, 
og når høsten er i hus, overgår Dalholm til nye ejere.

Dalholm emmer af pietetsfuld omgang med historien, både inde og 
ude. Stuehuset blev bygget i 1857, og som Hans Jørgen siger: ”Det er et 
virkelig godt solidt byggeri. Efter datidens målestok var det ryg-ravende 

dyrt. Det er med skifer-
tag og pommersk fyr, 
og der er ikke sparet 
på noget som helst”. 
Gurli supplerer: ”Det 
blev bygget, da en af 
gårdens sønner blev 
gift med en hovedrig 
kone fra Allerup med 
penge på kistebunden, 
og så skulle hun i hvert 
fald have en gård med 
fire	skorstene,	og	den	

ene skorsten skulle være en bagerskorsten. Derfor er den nordligste 
skorsten større end de tre andre. Det var sådan en slags prestige”. I ’fol-
kestuen’, hvor interviewet med Hans Jørgen og Gurli foregår, er meterhø-
je paneler bevaret, fra da stuehuset blev bygget. De oprindelige farver er 
genfundet og rekonstrueret. Udendørs blev i 2005 en ottekantet heste-
gang renoveret, der ellers var moden til nedrivning. Men Hans Jørgen er 
på ingen måde en gammeldags landmand – ja faktisk var det slet ikke 
meningen, han skulle være landmand.

”Jeg er sådan set håndværker. Jeg startede i lære som die-
selmekaniker på Nyborgvej. Da jeg var dreng, var der altid 

noget, jeg skulle hjælpe med til, når jeg kom fra skole. Det 

Dalholm fotograferet fra luften



var sådan set gængs nok, men da jeg kom i puberteten, blev jeg lidt træt 
af det. Der var godt nok også en traktor, der skulle køres, og det havde 
jeg ikke noget imod, men jeg blev altså udlært som dieselmekaniker i 
1972”. ”I min læretid kom jeg i kløerne på et ræverødt lærlingemiljø, og 
når jeg kom hjem og fortalte om socialismens gevaltigheder, så var det 
ikke lige det, min far syntes, var det mest spændende at høre på. Der 
var lidt divergerende meninger der”. Faren havde også svært ved at se 
perspektivet i Hans Jørgens interesse for teknik: ”Da jeg stod i lære og 
kom hjem og ved aftensbordet skulle fortælle, hvad jeg havde lavet: ”Ved 
du, ved du hvad far – jeg har været med til at sætte servostyring på en 
traktor”. Han kiggede på mig, øjnene gnistrede på ham, og så slog han 
i	bordet,	så	det	hele	dansede:	”Hvis	I	er	så	aflægs,	at	I	ikke	en	gang	kan	
dreje på et rat, så skal I have invalidepension”. Han mente, det var noget 
forbandet pjat at bruge tid og penge på sådan noget”.

Som udlært mekaniker blev Hans Jørgen ved hjælp af farens for-
bindelser ’deporteret’ til Skotland, som han selv udtrykker det med et 
underfundigt smil. Her opholdt han sig et år, hvorefter han aftjente sin 
værnepligt, som bl.a. indebar en udstationering i to måneder i Ports-
mouth.

”Æ fynbo” til bal i Åbenrå
Efter soldatertiden blev Hans Jørgen ansat ved en Christian Jørgensen 
& Søn i Hjortkær, vest for Åbenrå, hvor han blev kendt som ’æ fynbo’, 
når han med sin servicevogn besøgte egnens landmænd og reparerede 
deres maskiner. Her mødte han også Gurli til et bal i Åbenrå. Gurli, der 
har fastholdt sin stærke sønderjyske accent, tilføjer: ”Vi mødte hinanden 
til et bal i Åbenrå. Det var lige efter jul og nytår. Jeg kommer fra en lille 
landsby, og vi var en del unge, der var til bal i Åbenrå. Der sad han jo, 
sådan helt for sig selv, og vi grinede lidt ad ham, for han havde nok fået 
en ny skjorte i julegave, for man kunne se folderne i skjorten. Så kom han 
over og bød mig op til dans. Vi snakkede om, hvor vi kom fra, og så viste 
det sig, at jeg gik på husholdningsskole i Vejle med Margrete, der kom fra 
Åsum. Det var deres nabo! Så var det noget at snakke om, og det udvik-
lede sig”.

Efter fem år i det sønderjyske slog Hans Jørgen og Gurli sig i 1979 ned 
i Åsum – ikke som mekaniker, men som i første omgang medhjælper på 
den fædrene gård. ”Det var ikke et far/søn-forhold, men et arbejdsgiver/
arbejdstager-forhold”.	De	flyttede	ind	i	’grisestalden’	bag	ved	
gården, der var blevet bygget i 1932, men i 1962 var blevet 
omdannet til medhjælperbolig og nu blev kaldt ’hytten’. 
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I	1982	overtog	de	gården,	og	forældrene	flyttede	ind	i	’hytten’.	I	dag	
bor familiens ældste søn Klaus’ familie i ’hytten’.

Frøavl og korn til Carlsberg
Hans Jørgen kalder sig selv for en ’autodidakt landmand’, fordi han ikke 
har gået den traditionelle vej via landbrugsskole, og det har han vendt 
til sin fordel: ”På mange måder har det været en fordel for mig at have 
en håndværkeruddannelse. Jeg har ikke siddet på en landbrugsskole og 
lavet beregninger. Vi må springe ud i det og prøve. Jeg har altid kunnet 
se nogle ting i maskiner og stillet spørgsmålet: Hvorfor i alverden gør 
man det, hvis man kan gøre det på en anden måde. Vi har levet efter det 
gamle kinesiske ordsprog: ”Den, der går i andres fodspor, kommer aldrig 
foran””.

Det er ikke traditionel kvæg- og svineproduktion, der har haft hans 
interesse, men korn og frøavl. De første år havde de godt nok svinepro-
duktion, men som Hans Jørgen formulerer det: ”Heldigvis kunne vi se 
fornuften i i 1983, da den første miljøplan kom, og hvor det ellers var ved 
at blive moderne med gylle, at det var ikke smart at lave en gyllebeholder 
lige midt i Åsum og lige ved siden af Inge frisør; det skulle lige passe, at 
de skulle sidde med tørrehjelmene og dufte til odeuren der…. Men det 
havde altså heller ikke min helt store interesse. Min interesse lå i det, der 
skulle gro ude på marken. Det blev vores absolutte hovedbeskæftigelse”.

Da Hans Jørgen blev født i begyndelsen af 1950’erne var der ansat en 
ung pige og tre karle 
på Dalholm, men da 
Hans Jørgen og Gurli 
bliver en del af gårdens 
drift i 1979, er der ikke 
længere hverken pige 
eller karle ansat på 
gården. Alligevel har 
de ved køb af jorde 
fra bl.a. Bækgården, 
Brydeland, Kroghsgård 

samt forpagtning udvidet Dalholms jordarealer betydeligt. ”Det kan lade 
sig gøre at drive alt det ene mand, fordi ikke alle afgrøder bliver modne 
på samme tid. Det tidligste, der kommer, er rødsvingel, og så kommer 

der noget vinterbyg, derpå rajgræs, så hvidkløver, til sidst 
vårbyg og hvede. Nu skal det ikke lyde alt for blærerøvsag-

tigt, men vi har gjort os interessante over for DLG (Dansk 

Hans Jørgen og Gurli på jagt 
med segl efter uønskede planter



Landbrugs Grovvareselskab) mht. til fremavl, dvs. det korn, vi dyrker, 
bliver brugt til såsæd. Og det samme gælder frø, bl.a. spinat og senere 
mikrokløver. Vi har også i mange år haft en kontrakt med maltbyg til 
Carlsberg. Det kom sig af, at Carlsberg omkring år 2000 henvender sig 
til DLG og skal have en liste over de avlere, der har den laveste dum-
peprocent af fremavl. I vores velmagtsdage gik Gurli og jeg med et segl 
ude i marken og blev solbrændt og lugede afvigere fra fremfor at tage 
til Mallorca. Der var en økonomisk gulerod, og så var der også fascina-
tion af, at det er os, der har sået det og kæret om det. Når kornet bliver 
renset, bliver det så afgjort, hvor meget der kan bruges, og der har Gurli 
og Hans Jørgen haft nul i dumpeprocent. Carlsberg skulle så have at vide, 
hvem der var gode til det, og der blev vi udvalgt”. Som leverandør af korn 
til Carlsberg kan det synes paradoksalt, at Hans Jørgen ikke med sin gode 
vilje drikker øl, men foretrækker vin! 

Ramt af mekanik og ’maskinitis’
Hans Jørgen mener selv, at han er 
ramt af, hvad han betegner som 
”den meget dyre virus maskinitis”. 
I hvert fald rummer Dalholm en 
udbygget	maskinpark,	og	i	flere	
generationer har gårdens ejere 
været	’first	movers’,	når	det	drejede	
sig om landbrugsmaskiner – fra en 
traktor med jernhjul i 1932 over 
den første traktor og to vogne med 

gummihjul i 1948 og mejetærsker i 1952 til nutidens store landbrugsma-
skiner, der er udstyret med digitalt isenkram.

Hans Jørgen har også været med til at udvikle teknologi. I forbindelse 
med Carlsbergprojektet var der behov for at udvikle en særlig tørrings-
metode. Sammen med Jens Peter fra Åsum Smedie lavede han et tørreri 
inde i en container. ”Vi have nogle møder og lavede nogle streger på et 
stykke papir. Så prøvede vi at lave en prototype. Og det virkede! Carls-
berg kunne se, vi tog det seriøst, og så udvidedes aftalen”.

Den tekniske baggrund som mekaniker kom også Hans Jørgen til 
hjælp i forbindelse med dyrkning og høstning af mikrokløver: ”Vi kunne 
jo alle sammen nok få lortet sået. Det er ikke noget problem. Problemet 
er	at	få	det	fisket	op	og	skårlagt.	Vi	må	finde	en	eller	anden	slå-
maskine, der kan slå det ned. På nettet fandt jeg en italiensk 
slåmaskine,	som	kunne	sætte	en	stub,	der	var	fire	centime-
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ter	høj.	Sådan	en	fik	jeg	fat	i,	men	hvordan	får	vi	kløveren	op	i	mejetær-
skeren? Ved Dronningborg i Randers fandt jeg et skærebord, som havde 
siddet på en mejetærsker, der var brændt. Vi strippede det skærebord 
og	fik	sat	en	pick-up	på.	Den	fandt	jeg	på	nettet	nede	i	Holland,	og	så	fik	
vi,	dvs.	en	lille	smed	mellem	Vester	Kærby	og	Agedrup,	det	flikket	sam-
men. Det brugte vi mange timer på, men det lykkedes”.

Det	handler	også	om	at	have	blik	for	effektivisering	af	arbejdsproces-
ser. Med inspiration fra Sverige begyndte Hans Jørgen at lægge gødning 
lige ved siden af sårækken: ”Lige der, hvor planterne skal bruge det. Så 
sparede jeg en arbejdsgang. Og når vi nu var i gang, kunne jeg lige så 
godt sætte en frøsåkasse på såmaskinen. Så harver vi, vi placerer noget 
gødning, vi sår, og så sår vi græsfrø bagefter. Fire ting på en gang. Og så 
kunne jeg måske godt overkomme at passe de der 250 hektar”.

Hans Jørgen har også ligesom sin far været aktiv i en del landbrugsfag-
lige organisationer samt været formand for skolebestyrelsen på Seden 
Skole. Organisationslivet indstillede han dog, da han blev 60 år. Hans 
Jørgen er ikke den allersidste landmand i Åsum, men hans type er ved at 
være meget sjælden. Landbruget er ikke længere hovederhvervet blandt 
Åsums indbyggere, og livet som landmand er blevet voldsomt forandret i 
Hans	Jørgen	og	Gurlis	tid	på	Dalholm.	De	flytter	ikke	fra	Åsum,	og	selv	om	
de forlader Dalholm, har Hans Jørgen dog stadig så meget maskinitis i 
kroppen, at han fortsat vil have et par traktorer stående i laden, som han 
indtil videre har lejet.  

     ul



En lille hverdagsoplevelse i en coronatidEn lille hverdagsoplevelse i en coronatid

Af Kirsten Haahr

Da jeg 2021 begyndte at se lyset efter et tungt år med nedlukning, blev 
jeg klar over, at jeg var nødt til at hanke op i mig selv og komme i gang 
med at gå uden stok og uden at tabe vejret. Jeg besluttede at vælge 
Gartnervænget til min optræning og tage et nap hver morgen, når jeg 
alligevel skulle hente avis. Det lyder ikke som en særlig stor udfordring, 
men for en 86-årig, som har haft adskillelige brud – sidst et bækkenbrud 
– er det en udfordring.

Jeg besluttede at gå til det første 
kloakdæksel, og når kræfterne var 
der ét mere. Sådan gik det derud-
ad. Det med kloakdækslerne blev 
så en yderligere oplevelse, fordi der 
lige pludselig blev masser af biler 
fra	entreprenørfirmaet	Aasleff	med	
masser af orange arbejdere, der hil-
ste godmorgen. Der blev gravet og 
saneret kloakker på Gartnervænget. 
Det stod på i ugevis, og indimellem 
lugtede det fælt, men det forhindre-
de mig nu ikke i at stavre af sted og 
erobre det ene kloakdæksel efter 

det andet. Da jeg var forbi klyngen af huse og nåede det åbne stykke 
med græs og lyden af Ring 3 i det fjerne, opdagede jeg et kloakdæksel 
med	et	fint	motiv.	Den	næste	dag	havde	jeg	en	våd	klud	med	for	at	tørre	
det af for at få motivet frem, så jeg kunne fotografere det. Jeg var så glad 
for min opdagelse og var indstillet på at få undersøgt, hvad der lå bag 
motivet.

Forskellige	steder	i	Odense	findes	kloakdæksler	med	fine	motiver.	De	
stammer tilbage fra 2004, hvor der i samarbejde med Vandcenter Fyn, 
Fjernvarme Fyn og Odense Kommune blev besluttet at henvende sig til 
en kunstner for at få motiver på kloakdæksler. Det blev Sonia Brandes, 
der blev valgt. Hun har lavet 3 motiver fra den nordiske mytologi. Kloak-
dækslet	på	Gartnervænget	forestiller	en	nøgen	figur	i	et	blad-
motiv, som forestiller Odin i træet Yggdrasil. Det er meget 
smukt, og jeg glæder mig over det hver morgen. Navnet 
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Odense stammer fra Othensensve, og det betyder Odins helligdom. 
Verdenstræet Yggdrasil var jordens midtpunkt og skulle forbinde jord og 
himmel, her havde Odin sit højsæde. Det er jo smukt, at vi kan forbinde 
et mytologisk billede med noget så prosaisk som et kloakdæksel. Jeg 
kommer i tanke om, hvilken stor betydning kloaksystemet havde for pest 
og andre sygdomme, da det blev oprettet i 1800-tallet. Gad vide, hvilke 
opfindelser	der	kommer	efter	denne	pandemi.
Den	tid,	vi	har	oplevet	det	sidste	år,	har	måske	inspireret	os	til	at	finde	
glæde	i	de	små	detaljer	og	reflektere	over	de	sammenhænge,	der	er	i	
livet. Jeg er glad for min lille morgentur, selvom jeg stadig bliver forpustet, 
men så hviler jeg mig på en stor sten på Gartnervænget. 
Nu kan jeg gå til Ring 3.

Rågelund EfterskoleRågelund Efterskole

Forstander Tom Viberg

Efter 7 ugers sommer-
ferie kom der søndag 
den 14. august igen 
liv på Rågelund Efter-
skole, da vi kunne sige 
velkommen til 96 nye 
elever på årgangen 
22/23. Vi har igen i år 

mærket en øget efterspørgsel på et efterskoleår med fokus på fælles-
skabet og netop den faglige udvikling, som vi tilbyder her hos os. Råge-
lund Efterskole er nemlig specialiseret i at hjælpe unge med læse- og 
skrivevanskeligheder med at blive fagligt og socialt dannet til at blive klar 
til en ungdomsuddannelse. Det bliver de ved at blive en del af et stærkt, 
forpligtende fællesskab, hvor de bliver en del af noget større, og hvor de 
i høj grad skal lære at tænke OS i stedet for JEG. Derudover har Rågelund 
Efterskole	en	stærk	faglig	profil	med	lærere,	der	alle	er	specialiseret	i	
ordblindeundervisning.

Der er mange i nærområdet, som ikke kender os og aldrig har været 
på Rågelund Efterskole. Skolens bestyrelse og ledelse har 

derfor besluttet, at vi, i forskellige sammenhænge, vil prøve 
at invitere nærområdet indenfor på skolen.
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I marts stablede vi lynhurtigt et arrangement på benene til fordel for 
Ukraine. Vi inviterede alle husstande i området, og vi er meget glade for 
den kæmpe opbakning, der var til arrangementet. Vi endte med at samle 
over	70.000	kr.	ind,	som	vi	kunne	aflevere	til	Røde	Kors’	Ukraineindsam-
ling. Det har resulteret i, at vi til marts 2023 igen vil arrangere en dag, 
hvor Rågelund Efterskole samler ind. Et arrangement hvor eleverne selv 
er med til at bestemme, hvilket formål vi skal støtte. Det glæder vi os til, 
og vi håber, at I igen vil støtte op om projektet.

Søndag den 25. september afholdes det landsdækkende arrange-
ment, Efterskolernes Dag, hvor alle efterskoler holder åbent hus, og det 
gælder selvfølgelig også på Rågelund. Så kender du et ungt menneske, 
som har læse-/skrivevanskeligheder og som ville have godt af et eftersko-
leår, så tag vedkommende i hånden og besøg os på dagen mellem kl. 13 
og 17 eller kom selv forbi og oplev vores valgfagsmesse, mens du nyder 
lidt lækkert fra køkkenet.

Som noget helt nyt vil vi også gerne invitere til et foredrag med jæger-
soldaten Erik B. Jørgensen, der kommer på skolen den 24. november. 
Han har tidligere været en del af Siriuspatruljen og er nu også kendt fra 
TV2-programmet ”Korpset”. Han er selv ordblind og vil på aftenen fortæl-
le om, hvordan eventyret starter i baghaven. Der vil komme mere info ud 
om foredraget i løbet af oktober, så hold godt øje med postkassen. Vi vil 
glæde os til at se en masse af jer.

Vi vil også meget gerne have medlemmer ind i vores skolekreds, hvor 
man som medlem har stemmeret til skolens årlige generalforsamling i 
april,	hvor	man	naturligvis	også	vil	have	indflydelse	på	de	ting	fra	lokal-
området, som kommer på dagsordenen.

Men skoleåret 22/23 er nu i gang. Vi er glade for at have elever på 
skolen igen, og vi håber at se rigtig mange af jer, når vi inviterer jer inden-
for i løbet af året.
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Aasum IdrætsforeningAasum Idrætsforening

Stort tillykke til alle gymnastik- og yogainteresserede kvinder og mænd. 
Aasum IF kan igen tilbyde gymnastik og yoga med velkendt instruktør. 
Takket være den gode opbakning fra medlemmer, som tidligere dyrkede 
gymnastik og yoga i Aasum, kunne Aasum IF gennemføre sæson 2021-
22 i en god gymnastiksal på Ejerslykkeskolen og kan derfor nu tilbyde 
gymnastik og yoga samme sted hver tirsdag i sæsonen 2022-23: Pige-
gymnastiksal Vest på Ejerslykkeskolen, Rødegårdsvej 165, 5230 Odense 
M. Til vores store glæde har Kirsten Illum Marcussen igen påtaget sig 
opgaven som instruktør til både gymnastik/pilates og til yoga.

Sæsonen starter tirsdag den 6. september 2022.
Tirsdag kl. 17.00 - 18.00   Gymnastik/Pilates
Tirsdag kl. 18.15 - 19.30   Yoga

Evt. spørgsmål kan rettes til Henny Schack, tlf. 29207623.

Forhåndstilmelding er ikke nødvendig, hvis man har mulighed for at 
komme første træningsaften, ellers bedes man tilmelde sig til Henny, 
gerne på sms 29207623 eller mail preben@prebenschack.dk

FODBOLDKAMPE PÅ AASUM STADION:

Serie 3
Fredag den 9. september kl. 18.15 Aasum – Nyborg GIF
Søndag den 2. oktober      kl. 11.00  Aasum – Langeskov
Lørdag den 15. oktober     kl. 15.00  Aasum – Ullerslev
Lørdag den 29. oktober     kl. 13.00  Aasum – B1913, 1 

Veteraner
Torsdag den 25. august      kl. 19.00 Aasum – Fraugde
Torsdag den 8. september  kl. 18.45 Aasum – OB
Torsdag den 29. september ???  Aasum – B1909



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

Superveteraner
Tirsdag den 23. august    kl. 19.00 Aasum – Holluf Pile
Tirsdag den 30. august       kl. 19.00 Aasum – Verninge
Tirsdag den 6. september  kl. 18.45 Aasum – Brændeskov
Tirsdag den13.september  kl. 18.30 Aasum – Gislev

Bemærk:
Aasums fodboldhold i serie 3, Veteraner og Superveteraner kunne godt 
bruge	lidt	flere	spillere.	Evt.	interesserede	kan	henvende	sig	til	Preben	
Schack, tlf. 20117338.

Aasum Idrætsforening
Preben Schack
Formand
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Kirkekontoret
Kordegn og regnskabsfører
Lotte Hammeken
Mindelundsvej 110, 5240 Odense NØ
tlf. 61639980
tlf. 66109447
tirs-,ons-,tors-og fredag 9-13
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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AAaassuumm  SSooggnneebbllaaddAAaassuumm  SSooggnneebbllaaddAAaassuumm  SSooggnneebbllaadd

Nr. 12 2004   November, december, januar     2005           3. årgang

 

 

 

AAaassuumm  SSooggnneebbllaadd    AAaassuumm  SSooggnneebbllaadd    AAaassuumm  SSooggnneebbllaadd          
 

Nr. 29     2008      September, oktober og november      2008     7. årgang 

 

 

Nr. 54  2014  december, januar og februar 2015  14. årgang 

AAaassuumm  SSooggnneebbllaadd  

Nr. 74 · 18. årgang      December · Januar · Februar 2019/2020

Åsum Sogneblad
 

 

 

 

AAaassuumm  SSooggnneebbllaadd    AAaassuumm  SSooggnneebbllaadd    AAaassuumm  SSooggnneebbllaadd          
 

Nr. 34      2009     December, januar og februar     2010       9. årgang 

 

  

Nr. 55     2015      marts, april og maj      2015      14. årgang 

AAaassuumm  SSooggnneebbllaadd  
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Bladet gennem tidenBladet gennem tiden



Aktiviteter siden sidst

Skt HansSkt Hans

PetanquePetanque


