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Præstens ordPræstens ord

Af sognepræst Charlotte Rørdam Kristensen

”Med favnen fuld af kærlighed”

I den danske folkekirke er dåben et sakramente, dvs. en ’hellig handling’. 
Det er ægteskabet ikke, så hvorfor fortsat holde liv i kirkebryllupper? – 
Eller for den sags skyld med barnet i favnen slå vejen forbi døbefonten i 
den her, tilsyneladende, så gudsforladte tidsalder?

”Størst af alt er kærligheden”
Fejringer af dåb og bryllup vidner om, at vi fortsat har brug for at glædes 
ved livets overgangsfaser og fejre kærligheden som den relation, den er 
– den største af alle!

Når brudefolk kommer til mig – altså kærester, der lever sammen 
’på polsk’, som det hed i gamle dage, men ønsker sig papir på hinanden 
ved at holde et stort eller lille bryllup i kirken eller haven, så begrunder 
de som oftest deres ønske om en kirkelig vielse eller velsignelse (– efter 
et rådhusbryllup) med ’tradition’ og at ville forene sig om fælles værdier. 
Det samme gør sig gældende, når forældre booker en dåb af deres barn.

”Et hjerte kan gå i tusinde stykker”
Det udgangspunkt skal på ingen måde forklejnes, men som præst tæn-
ker jeg også, det stikker dybere end som så; for det/den, vi elsker, vil vi 
også altid være bange for at miste: ”Et hjerte kan gå i tusind stykker”, og 
vi har brug for at holde hinanden fast på et løfte sat ind i en sammen-
hæng, der er større end os selv, når hverdagen melder sig, og livet ind-
imellem viser tænder. Det gør det nu og da, selvom vi helst ikke poster 
fra de dage på de sociale mediers album af glansbilleder med glimmer 
på. Sådan er det i ethvert menneskeliv, og sådan er det med alle former 
for relationer – også med f.eks. livet i et ægteskab – tilmed i et samfund 
med nær ved verdens højeste skilsmisseprocent.

   De færreste af os sætter børn i verden i troen på, at ægteskabet vil 
gå i stykker, og de største tabere i et forlist ægteskab er og bliver altid 
børnene! 

”Det var en lørdag aften..”
Ifølge filosoffen Anne Marie Pahuus kan forventningen om 
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den store kærlighed blive et problem, hvis én person, den eneste ene, 
skal kunne udfylde alle længsler… ”intet menneske kan leve op til at være 
en gud for den anden”.. (Det lille hæfte ”Kærlighed” i serien Tænkepau-
ser). Og vi er jo desværre en del (deriblandt også præster(!)), som lever i 
skyggen (eller lyset) af et forlist ægteskab og med rette kan brumme med 
i koret på ”Det var en lørdag aften”.

En skilsmisse er en sorg og et tab, til tider sammenlignelig med et 
forhold, hvor den ene ligesom får en demenssygdom og forandrer sig til 
ukendelighed, uden det giver den anden ret til at sørge; for den engang 
så elskede er jo ikke død, bare ikke længere den samme, som vi forelske-
de os i.  

”.. Lyset vender tilbag’, i morgen er os’ en dag”
Livet går ikke altid op, og det er slet ikke alle i dagens Danmark forundt at 
leve i to-samhed. Det kræver nemlig, at vi udvikler os sammen og ’følges 
ad’. Det samme gør sig gældende i de fleste venskaber. Måske det lige 
nøjagtig derfor giver mening at gå ind i kirken for at gifte sig og ønske 
Guds velsignelse til at svæve over sit ægteskab som en anden glorie, så 
der også er lys at hente på de mørke dage? 

Mennesker er kun mennesker, og for mennesker er alting ikke muligt. 
I lyset af velsignelsen er der andet end et dig og et jeg-selv at bebrejde, 
men også den højere magt, som tildelte velsignelsen, men ikke forhin-
drede, hvis kærligheden dør. 

Alle vellykkede relationer er bærere af evnen til at tilgive og bære over 
med den andens/de andres ufuldkommenhed samt vores egen selv-util-
strækkelighed.

Netop ’tilgivelse’ og ’overbærenhed’ er indholdet i den såkaldte ’pau-
linske værktøjskasse’, som alle brudepar får med sig i bryllupsgave ved et 
kirkebryllup. Det drejer sig selvfølgelig om én af de tekster (den sidste), 
som indgår i vielsesritualet, og den er på mange måder en forudgriben-
de parterapisession. 

”Fyldt af glæde over livets under”
”Kærligheden til vores børn, er til stadighed fornyende, og der bliver 

mere af den, jo flere børn der skal dele den” (Pahuus, Tænkepau-
ser). Min egen oldemor, der var mor til 10 børn, sagde altid, at 

man som forælder kun har to hænder, men en uendelig mæng-
de kærlighed til sin rådighed.

Når vi ser ind i noget så underfuldt som et par nyfødte 



barneøjne, hvem overvældes så ikke af en vished om, at livet grundlæg-
gende er godt? Og vi døber vores børn for at fejre det under, at det er 
blevet til og kommet til verden – og for ikke mindst at slynge kærlighed 
omkring det.

Jeg er dybt uenig i tolkningen af dåben som en renselse fra synd, og 
i ordlyden ”børn bør døbes for kunne tages til nåde..”, som det hedder 
i ét af folkekirkens bekendelsesskrifter. Alle børn er født som og til at 
være ”Guds børn” og skabt med noget guddommeligt i og over sig (”skabt 
i Guds billede”). Vi må altid have for øje, at kirkens (lov-)skrifter er ned-
skrevet af mennesker, som tolkede ud fra deres egen samtid, ligesom vi 
må gøre det samme ud fra den tid, vi selv lever i. Sådan forholder det sig 
eksempelvis også med love for samfundet.

Dåben er en kærlighedshandling og et værn mod det negative, livet 
også byder. For livet – også for det lille barn – vil på et tidspunkt gøre 
ondt. De færreste vokser op i noget a la Hollywood, men i dåben gør 
vi ”med Gud i vold” op med social arv og rang, præstationspres og de 
bumps, livet også vil give, ved at lade kærlighed, anerkendelse og et in-
kluderende fællesskab være livets hovedfokus med plads til at fejle, blive 
tilgivet og til stadighed et hav af nye muligheder, så vi uhæmmet kan 
skinne for andre.

”Med favnen fuld af kærlighed”
”Får I døbt jeres børn?” – Sådan lød spørgsmålet fra den erfarne og nu 
afgående biskop over Fyens Stift, da hun aflagde sit visit – eller visitats, 
som det hedder på embedssprog – til allehelgens i november klokken 
højmesse i Åsum Kirke 2022. Begge præster istemte, at det gør vi da! 
Selvom det ved vi jo kun, hvis vi går alle fødselsanmeldelser efter, men 
det er i altfald vores indtryk! 

Hun mente selvfølgelig, om I sognebørn vælger eller fravælger dåb af 
jeres børn i Seden eller Åsum Kirker, og vores fornemmelse er ikke bare 
grebet ud af luften: Vi glædes over, at I bruger jeres kirker til fejring af 
livets store øjeblikke. Da vi gjorde status efter nedlukningerne, havde så 
godt som alle, der udsatte dåben, valgt dåben til efter genåbningen. 
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Gudstjenester Marts, april og majGudstjenester Marts, april og maj

 MARTS SEDEN ÅSUM
Søndag 5. 2.s.i fasten 9.30 ANSA 11.00 ANSA
Søndag 12. 3.s.i fasten 11.00 CRK Ingen
Søndag 19. Midfaste 9.30 CRK 11.00 CRK
Søndag 26.  11.00 ANSA 9.30 ANSA 
Mariæ bebudelses dag
  
 APRIL SEDEN ÅSUM
Søndag 2. Palmesøndag 11.00 ANSA    
Bispeindsættelse 14.00 Domkirken
Torsdag 6. Skærtorsdag Ingen 11.00 CRK
Fredag 7. Langfredag 17.00 CRK Ingen 
Søndag 9. Påskedag 9.30 ANSA 11.00 ANSA
Mandag 10. 2. Påskedag 11.00 ANSA Ingen
Søndag 16. 1.s.e.påske 11.00 CRK 9.30  CRK
Søndag 23. 2.s.e.påske 9.30 ANSA 11.00 ANSA
Søndag 30. 3.s.e.påske 11.00 CRK Ingen  
                               16.00 Kirkekoncert CRK
  
 MAJ SEDEN ÅSUM
Fredag 5. Bededag  10.00   
  Konfirmation CRK
Søndag 7. 4.s.e.påske 10.00 Konfirmation ANSA
Søndag 14. 5.s.e.påske  10.00   
  Konfirmation ANSA
Torsdag 18. Kristi Himmelfart  9.30 ANSA 11.00 ANSA
Søndag 21. 6.s.e.påske         11.00 ANSA Ingen
Søndag 28. Pinsedag 9.30 ANSA 11.00 ANSA
Mandag 29. 2. Pinsedag Ingen  11.00 ANSA

  
 CRK    Charlotte Rørdam Kristensen
 ANSA  Anders Skaanning Andersen
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Siden sidst i ÅsumSiden sidst i Åsum

Døbte
15. januar 2023 Eddie Abildgaard Tam Khuu

Døde
24. januar 2023 Tommy Jørgensen
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Folkekirkens nødhjælp i Aasum og Seden.Folkekirkens nødhjælp i Aasum og Seden.

Der er stadig mulighed for at give ’et par timer’ 
søndag den 12. marts 2023.

Vi går  på gaden for at samle penge ind til mennesker i nød. Pengene 
går til Folkekirkens Nødhjælps generelle arbejde i verdens mest udsatte 
områder. I år har vi med indsamlingen særligt fokus på sultkatastrofen 
på Afrikas Horn og på det akutte nødhjælpsarbejde i Ukraine.

Indsamlingen starter fra kirkekontoret, Mindelundsvej 110 i Seden fra 
klokken 10-12.
Seden Menighedsråd sørger for forplejning, og Åsum Menighedsråd 
belønner en indsamler med 2 biografbilletter (lodtrækning).

Sogneindsamlingen ledes af 
Hjørdis Poulsen, der kan 
kontaktes på 
tlf. 2337 3067 eller 
hogppoulsen@gmail.com 
 
Vil du vide mere se 
www.nødhjælp.dk



TorsdagscaféTorsdagscafé

Torsdag den 2. marts 2023 kl. 12.00 i Rytterskolen
Bemærk tidspunktet kl. 12.00.
Vi inviterer på sildemad med tilbehør. 

I dagens anledning får vi besøg af tidligere direktører Jens Peder Jensen 
og Gitte Lundtoft, Aasum Smedie.

Jens Peder og Gitte fortæller om livet og udviklingen i Aasum Smedie.  

Vi slutter af med en kop kaffe og en småkage.

Af hensyn til planlægningen af dette arrangement beder vi om tilmelding 
senest mandag den 27. februar 2023 til 
Inge Burmølle tlf. 30660651 eller mail 
burmoellem@gmail.com 

Vi glæder os til en hyggelig eftermiddag. 
     Åsum Menighedsråd
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Åsum MenighedsrådÅsum Menighedsråd

Skærtorsdag den 6. april 2023 kl. 11.00 i Åsum Kirke 

Vi gentager succesen: 
Tiltaget sidste år med et udvidet nadvermåltid i våbenhuset skærtorsdag 
gik rent ind. Sidste år gik rejsen tilbage til Jesu tid og det første, kristne 
nadvermåltid med ’sightseeing på egen hånd’ ved det jødiske påskemål-
tid, som egentlig var et ’flugtmåltid’. 

I år går rejsen ikke tilbage i tiden, 
men stiller skarpt på nutiden og 
vores egen samtid, når vi i sam-
råd med dagens ’rejsearrangø-
rer’ spørger os selv, hvordan et 
flugtmåltid mon ville tage sig ud i 
vores del af verden?
Åsum Kirke byder igen i år inden-
for til en liturgisk ceremoni ledsa-
get af musik og sang.

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

Åsum Menighedsråd

Foto: Skærtorsdag 2022 i Åsum Kirke
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Forårskoncert med Sisters of MercyForårskoncert med Sisters of Mercy

Søndag den 30. april kl. 16 i Åsum Kirke

Kvartetten Sisters of Mercy er opstået ud fra et brændende ønske om at 
formidle Leonard Cohens stemningsfulde værk i ord og toner.
Sisters of Mercy iklæder Cohens tekster et minimalistisk musikalsk 
udtryk, der lader ordenes brutale sårbarhed og melodiernes skønhed i 
centrum.

Med to kvindelige vokaler i front, akkompagneret af klaver og kontrabas, 
søger de ind til kernen af den cohenske nerve mellem det sanselige og 
det åndelige, mellem skønhed og smerte.
Med kirkerummet som den perfekte ramme fortolker de Leonard Co-
hens legendariske klassikere og giver en unik mulighed for at fordybe sig 
i hans skelsættende poetiske univers.
 
  



Udflugt til ØhavsmuseetUdflugt til Øhavsmuseet

Tirsdag den 9. maj 2023

Så er vi klar til en omgang udflugt, tirsdag den 9. maj 2023. I år går turen 
til Øhavsmuseet i Fåborg. Vi kører med bus fra Rytterskolen i Åsum kl. 
13.00 og ankommer til museet kl. 14.00.
Vi går selv rundt på det spændende museum, hvor temaet er: ”Mærk dig 
selv”. Vi kan både røre, mærke, føle og opleve med alle vore sanser. Man-
ge af os er inde 95% af vores tid. Vi bliver helt sikkert klar over, hvor god 
naturen er for vores helbred. En tur i naturen kan helt sikkert medvirke 
til, at vi får det bedre.
Herefter får vi kaffe/te med kage til. 
Så fortsætter turen til Knabegården, hvor vi skal se/høre om, hvordan de 
dyrker asparges. Der bliver måske mulighed for at købe lidt med hjem. 
Fra Knabegården kører vi mod Åsum og forventer ankomst kl. 18.00.
Pris: 0 kr. for både tur, entré, kaffe og kage. Til gengæld forventer vi, du 
medbringer det gode humør og lyst til samvær og gode oplevelser. Der 
kan medbringes rollator.  

Tilmelding senest tirsdag den 2. maj til Karin Lundsgaard tlf. 30 55 01 65 
eller Lundsgaardkarin@gmail.com

Åsum menighedsråd
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Højmesse med gæsteprædikant Højmesse med gæsteprædikant 

2. pinsedag, mandag den 29. maj 2023 kl. 11.00 i Åsum Kirke 

 Prædiken og pinse hører uløseligt sammen. Siden disciplene begyndte 
at forkynde evangeliet under pinsemiraklet, har forkyndelsen været det 
centrale omdrejningspunkt i kirkens liv. Alt, hvad vi foretager os, bærer 
en forkyndelse og et vidnesbyrd om det glade budskab, som evangelium 
betyder, når man oversætter det til dansk. Og det glade budskab er selv-
følgelig Kristi opstandelse og menneskets frelse gennem denne. 

Men kirken, eller i alt fald præstestanden, møder jævnligt kritik af 
denne forkyndelse, fordi den ofte bliver lige lovlig præget af præsternes 
lange teologistudie og det sprog, som man stille og roligt adopterer som 
en del af sit eget i løbet af den proces. Det kan være meget akademisk, 
særligt teologisk, med begreber som askese, transcendens, eskatologi, 
liturgi, arvesynd, eksegese og alle mulige andre begreber, som ikke-te-
ologer sjældent griber til, hvis de ellers er sunde og raske. Det ved vi 
præster godt, og vi gør som regel meget for at undgå at lade dem fylde 
for meget, men det er en udfordring i alle faggrupper, og alle er vi nok 

mere skyldige, end vi selv ved af, i at bruge vores fagtermer mere, 
end vi lige opdager. 

Men når nu vores job er at forkynde evangeliet, så er det 
også et problem, som vi tager alvorligt, og som vi prøver at 
angribe fra forskellige vinkler. Vi gør, hvad vi kan, for at lokke 
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menighedsrådsmedlemmerne til at ytre sig her i bladet, eksempelvis, og 
vi tilbyder ofte at holde kurser om bibel, kristendom og liturgi (nu gjorde 
jeg det igen), når folk bliver nysgerrige, men de har det med hurtigt at 
dukke hovedet igen, og således er disse ikke blevet til så meget endnu. 

Men en anden måde, at gribe det an på, som passer særligt godt til 
pinsen, er at overlade prædikestolen til det, som man kalder lægprædi-
kanter. Dvs. folk, der prædiker, uden at være uddannet til det. Altså folk, 
der hverken går i eller kombinerer kjole og pibekrave i arbejdstiden. Og 
det har vi valgt at gøre 2. Pinsedag i Åsum Kirke. Det er med at få den 
brugt, så længe vi har den. Når nu regeringen har lagt Store Bededag 
til rette på skafottet, så er det ikke til at sige, hvor længe vi har en pinse 
endnu – eller en jul og en påske, for den sags skyld. Men regeringens 
fornufts- og kulturstridige angreb på Folkekirken må være et emne for en 
anden gang, eller måske for en af vores gæsteprædikanter. I alt fald så vil 
der 2. Pinsedag være en helt særlig gudstjeneste med helt andre præ-
dikanter, end dem I er vant til. Det endelige program bliver offentliggjort 
på hjemmeside, facebook og alle mulige andre steder, når vi kommer lidt 
tættere på. 

Så sæt kryds i kalenderen ved 2. Pinsedag, mens du kan. 
Menighedsrådet vil være vært ved en forfriskning efter højmessen. 

Åsum Menighedsråd
Sognepræst Anders Skaanning Andersen. 
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Generalforsamling –                              Generalforsamling –                              
Åsum Sogns BeboerforeningÅsum Sogns Beboerforening

Onsdag, den 22. marts 2023, kl. 19.00 i Rytterskolen. 
Beboerforeningen arbejder med projekter/arrangementer, som kommer 
alle til gavn og glæde i Åsum Sogn. Mød op og hør mere om igangværen-
de projekter og planer for fremtiden, samt støt os i det frivillige arbejde. 
Her er der også plads til at komme med gode forslag og deltage i debat-
ten om Beboerforeningens arbejde.

Dagsorden iflg. vedtægterne: 
1) Valg af dirigent 
2) Bestyrelsens beretning aflægges 
3)  Revideret regnskab for 2022 fremlægges til godkendelse, herunder 

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

på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage 
før generalforsamlingen (tirsdag d. 14.03.23.). 

6)  Valg af bestyrelse 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter, 2 revisorer 
og 2 revisorsuppleanter.

7) Evt. 

Efter generalforsamlingen serveres et mindre traktement. 

Vel mødt, Bestyrelsen 



Spis sammen – for seniorer i ÅsumSpis sammen – for seniorer i Åsum

Åsum Menighedsråd og initiativgruppe har igennem det sidste par år 
afholdt fællesspisning for seniorer om søndagen. 

Forårsdatoer:
Søndag den 5. marts 2023
Søndag den 23. april 2023
Søndag den 4. juni 2023
Alle dage fra 12.00. – 16.00
Hvis du/I er interesseret, kan du/I kontakte Bente B. 
Knudsen på mobil: 22 56 44 51 eller mail: bentebknudsen@gmail.com 
og få tilsendt en nærmere invitation.

Bygge-hyggedag for bier og blåmejserBygge-hyggedag for bier og blåmejser
 
Vær med til at gøre Åsum til et bedre sted at bo for bier, blåmejser og 
andre fugle. Med fælles indsats kan vi gøre vores lokalmiljø lidt bedre og 
samtidig give et mini-bidrag til en mangfoldig natur i Danmark – ja faktisk 
hele kloden!
Vi starter med en hyggelig dag, hvor vi bygger bi-hoteller, uglekasser 
og fuglekasser – enten til at tage med hjem eller til vores fællesarealer i 
byen til glæde for alle.
Mød op og giv naturen i Åsum en hånd og tag endelig børn og børne-
børn med, så de kan få flyvende natur hjemme i haven.
Søndag den 19. marts 2023, 13.00 – 17.00, Aasum Gamle Smedje
Vi har alle materialerne, og der er kyndige personer tilstede, som vil give 
vejledning og hjælpe, hvor der er brug for det.
Vi serverer saftevand og pølsehorn, samt kaffe og kage.
Tag varmt tøj på og en skruemaskine i hånden og mød op til en hyggelig 
eftermiddag.

Vi ses.
Fuglegruppen: Dyveke Skov Larsen, Bente B. Knudsen, Ole Melsen

P.S. Skulle I have noget træ m.m. liggende, som kan bruges til at 
bygge fuglekasser/ insektbo af, må I meget gerne kontakte: 
Ole Melsen tlf: 23 66 99 39.
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Borgerne BestemmerBorgerne Bestemmer

Aasum Sogn er blevet tildelt 1 af 10 
puljer á 200.000 kr. fra det kommu-
nale initiativ Borgerne Bestemmer! 
En styregruppe på 5 personer har 
påtaget sig opgaven at få borger-
grupper i Åsum Sogn til at komme 
med gode ideer, så puljen kunne 
omsættes til gavn for sognet! Vi kan 
nu snart slutte vores opgave, så et 
resumé er vel på sin plads! 
Styregruppen modtog i alt 6 projek-
ter, der ønskede at få del i midlerne:

1. Maleri af P.O. Hansen til Rytterskolen.
P.O. Hansen (1927-2020) var en anerkendt kunstner, som har boet hele 
sit liv i Aasum, men af ukendte årsager er han ikke repræsenteret i det 
lokale ’kulturhus’ Rytterskolen. Ansøger om 40.000 kr. til indkøb af bille-
der. Stiller: Aasum Sogns Lokalhistorisk Arkiv & Aasum Beboerforening.
2. Skiltning om at vise hensyn overfor bløde trafikanter.
Sikring af at vejene gennem Aasum bliver sikrere at færdes på for bløde  
trafikanter. Ansøger om 20.000 kr.
Stiller: Trafikudvalget u/ Aasum Sogns Beboerforening.
3. Gadebelysning Væverstræde.
Etablering af 2 lysstander på Væverstræde fra Ryttervejen til bækken.
Det aktuelle gadestykke er meget mørkt og der er etableret en legeplads 
i området. Ansøger om 46.000 kr.
Stiller: Aasum Bylaug & Aasum Sogns Beboerforening.
4. Byfest – Markedsdag – Fællesspisning i Aasum.
For at fejre det stærke sammenhold som byen i mange år har været 
garant for.  En byfest hvor alle sejl sættet til, så vi ud over de vanlige 
salsboder kan tilbyde et ekstraordinært arrangement til glæde for store 
og små. Ansøger om 31.500 kr. Stiller: Aasum Bylaug, Aasum Idræts-
forening, Aasum Menighedsråd, Aasum Gamle Smedje & Aasum Sogns 
Beboerforening.
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5. Skiltning af historiske seværdigheder i Aasum.
For at udbrede og bevare viden om lokalhistorien, ønsker vi at stille 
standere op i Aasum, ved bygninger og steder med historisk interesse. 
Til glæde for både beboere og udefrakommende. Ansøger om 40.000- 
Stiller: Aasum Sogns Lokalhistorisk Arkiv & Aasum Beboerforening.
6. Bier, blåmejser og biodiversitet i Aasum.
Med projektet ønsker vi gennem et halvt år i 2023 at sættes fokus på 
fugle- og  insektlivet i Åsum med det formål at skabe opmærksomhed 
på en forbedring af biodiversiteten i vores nærmiljø. Projektet består af 4 
events for både børn og voksne. Ansøger om 17.200 kr. 
Stiller: Dyveke Skov Larsen – Bente B. Knudsen & Ole Melsen.

Alle 6 gode projekter til gavn for vores sogn! 
Men ved screening i kommunen blev 1-2 og 3 
ikke godkendt af embedsmændene! Her kort...  
Projekt 1 med begrundelsen: ”Billederne vil 
komme en for lille kreds af brugerne til gavn.” 
Projekt 2: ”Der gives desværre ikke midler til 
trafikregulerende skilte på kommunens veje.” 
Projekt 3: ”Der gives ikke støtte til projekter, 
som i forvejen hører under kommunens drift-
ansvar.”  

De øvrige 3 projekter blev godkendt til borgerafstemning, med det forbe-
hold at projekterne skal udføres i dialog med kommunen!
Afvisning af 3 gode projekter var naturligvis en stor overraskelse for 
styregruppen... man kalder os Borgerne Bestemmer... men det er vel lidt 
af en tilsnigelse?
På trods af at de 3 resterne projekter kun udgør 88.700 kr. af de 200.000 
kr., er det et krav, at der skal afholdes borgerafstemning om forslagene. 
Den 19.02.23 blev der afholdt afstemning i Aasum Gamle Smedje! Pro-
jekt Byfest fik 29 stemmer; Projekt Byhistorisk skiltning fik 17 stemmer; 
Projekt Biodiversitet fik 32 stemmer. Da alle 3 projekter opnåede mindst 
2% af stemmerne, forventer vi den endelige godkendelse fra kommu-
nen, så projekterne kan realiseres!
Styregruppen ønsker tillykke med pengene og ser frem til at se resulta-
tet, som vil blive til glæde og gavn for vores sogn.  

f/ Styregruppen Aasum

Alex Hold
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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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   Virksomheds/Flytning 

 

 

Aasum Bygade 6
5240 Odense NØ

Tlf. 6610 2400
www.salonhelle.dk 

SALON

HELLE

HEALING & HELSE 

• Kraniosakral terapi 
• Organ terapi 
• Tankefelt terapi 
• Reiki healing 
• Aloha hawaiiansk massage 
• Kurser i Reiki healing 
• Kurser/uddannelse i kraniosakral terapi 

v/Dorte Strøm Jeppesen 
Snedkerstræde 11, Åsum, 5240 Odense, Tlf. 4044 0863 
E-mail: info@healing-helse.dk / www.healing-helse.dk 
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Aktivitetskalender for Åsum SognAktivitetskalender for Åsum Sogn

 MARTS 
d. 2. torsdag 12.00 Torsdagscafé   
   16-18 Arkiv og Bogbytter åbent
d. 5. søndag 11.00 Gudstjeneste   
   12-16 Spis sammen
d. 12. søndag  Ingen gudstjeneste  
   10-12 Folkekirkens Nødhjælp
d. 19. søndag 10.30 Generalforsamling –   
    Idrætsforeningen   
   11.00 Gudstjeneste   
   13-17 Fuglekassebyggeri
d. 22. onsdag 19.00 Generalforsamling –   
    Beboerforeningen 
d. 26. søndag 9.30 Gudstjeneste + kirkekaffe 
   14.00 Affaldsindsamling
 
 APRIL
d. 2. søndag  Ingen gudstjeneste
d.  6. torsdag 11.00 Gudstjeneste
d. 7. fredag 9.30 Ingen gudstjeneste
d. 9. søndag 11.00 Gudstjeneste
d. 10. mandag  Ingen gudstjeneste
d. 13. torsdag 16-18 Arkiv og Bogbytter åbent
d.  16. søndag 9.30 Gudstjeneste + kirkekaffe
d. 20. torsdag  Generalforsamling – Raagelund  
    Efterskole
d. 22. lørdag 10.00 Rengøring af legeplads
d. 23. søndag 11.00 Gudstjeneste   
   12-16 spis sammen
d. 30. søndag 11.00 Ingen gudstjeneste  
   16.00 Kirkekoncert



 
 MAJ
d. 4. torsdag 16-18 Arkiv og Bogbytter åbent
d. 5.  fredag 10.00 Konfirmation
d. 7. søndag  Ingen gudstjeneste
d. 9. tirsdag 13.00 Udflugt
d. 10 onsdag 16.30 Kanosøsætning
d. 14. søndag 05.30 Fugletur    
   10.00 Konfirmation
d. 16. tirsdag 17-19 Fernisering i Aasum gamle  
    smedje
d. 18. torsdag 11.00 Gudstjeneste
d. 21. søndag  Ingen gudstjeneste  
   13.30 Åbne haver i Åsum
d. 28. søndag 11.00 Gudstjeneste
d. 29. mandag 11.00 Gudstjeneste + gæsteprædikant
d. 30. tirsdag 17-19 Fernisering i Aasum gamle  
    smedje
 
 JUNI
d. 1. torsdag 16-18 Arkiv og Bogbytter åbent
d.  4. søndag 9.30 Gudstjeneste + kirkekaffe
   12-16 Spis sammen
d. 11. søndag 11.00 Gudstjeneste

Alle arrangementer er omtalt andetsteds i bladet
Om idrætsforeningen: se side 37 - 38
Arkiv og Bogbytter har åbent hver onsdag 10-12.
Se i øvrigt på hjemmesiden www.aasumby.dk
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Åsum AffaldsindsamlingÅsum Affaldsindsamling

Søndag den 26. marts kl. 14.00 ved Rytterskolen 

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

Beboerforeningen har igen i år meldt sig til Danmarks Naturforenings 
årlige indsamling af affald i naturen. Tidligere års indsats viser med tyde-

lighed, at der er rigeligt at indsamle – selv i en lille by som vores. 
Så på med handskerne og det gode humør

MØD OP

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

(medbring gerne en gul refleksvest og handsker). 
Efter indsamlingen er der kaffe/kage, samt øl og vand

Vel mødt
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ForårsrengøringForårsrengøring

Lørdag den 22. april fra kl. 10.00 

Forårsrengøring og vedligehold af vores legeplads

Vi har brug for en hjælpende hånd 
Igen i år skal legepladsen have et mindre eftersyn og vedligehold, så den 
er sikker og hyggelig at lege på for sognets børn og familier.
Træværket skal rengøres og males + diverse reparationer.

Efter endt arbejde har børnene rig mulighed for at lege og teste legered-
skaberne.
Beboerforeningen er imens vært for en grillpølse med brød, samt en øl 
eller sodavand.

Så kom og giv en hånd med. Vel mødt
Med venlig hilsen
Åsum Sogns Beboerforening

25



FugleturFugletur

Søndag den 14. maj 2023 Kl. 05.30 Mødested: Rytterskolen

– for de morgenfriske
Stå tidligt op og tag med på en magisk 
morgentur rundt i Åsum og omegn, hvor 
vi vil opleve mange af forårsfuglene i 
deres mest aktive periode.
Det er nemmere at bestemme de enkel-
te fugle om morgenen, og med kyndig 
vejledning af Børge L. Rasmussen fra 
Dansk Ornitologisk Forening – Fyn lærer 
vi at kende forskel på de forskellige fugle, 
man kan høre i naturen omkring Åsum.
Vi mødes ved Rytterskolen med praktisk 
fodtøj og varmt tøj. Medbring kikkert, hvis 
I har en sådan.

Turens varighed er omkring 2 timer. 
Efter turen serverer vi kaffe/varm kakao og et rundstykke. 
Vi ses – børn som voksne.

Fuglegruppen
Dyveke Skov Larsen, Bente B. Knudsen, Ole Melsen
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Åbne haver i Åsum den 21. majÅbne haver i Åsum den 21. maj

af Karin Lundsgaard 

Vi har mange spændende haver i Åsum, 
men mange af dem kender vi ikke, for vi va-
der jo ikke lige indenfor. Derfor bestemte vi 
på vores biodiversitetsmøde i efteråret, at vi 
ville lave en åben havedag i 2023. Den åbne 
havedag bliver søndag den 21. maj kl. 13.30 
og resten af eftermiddagen.
Kunne du /I tænke jer at åbne din/ jeres 
have, er det ganske enkelt – ring eller skriv 
til Karin Lundsgaard 30 55 01 65 – Lunds-
gaardkarin@gmail.com  senest onsdag den 
3. maj, så kommer adresserne på haverne 
ud via vores fælles mailliste og mund til 
mund-metoden. 
Der stilles ikke krav om mængden af ukrudt, størrelse, økologi, antal roser 
eller andet –men bare stå klar med åbne arme, når åsumboerne vælter ind. 
Lidt nysgerrige er vi vel alle, og lidt inspiration kan vi nok også trænge til – så 
vi håber, der er mange, som har lyst til at vise, hvad der gemmer sig bag den 
grønne hæk. 

MarkedsdagMarkedsdag

HUSK Markedsdag 

Sæt allerede nu X i kalenderen

Lørdag den 9. september 2023 afholdes markedsdag.
Info ang. dagens arrangement vil blive meldt ud senere på sæsonen.

mvh
Åsum Sogns Beboerforening
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Vi ses! 

KOM TIL KANO-
SØSÆTNING! 

Onsdag den 10. maj kl. 
16.30  

ved Rytterskolen 
 

Vi henter kanoerne og går samlet til kanopladsen.
Efter søsætning og muligheden for en tur på åen giver 
Beboerforeningen grillpølser m. brød. 
Drikkevarer kan købes.

MØD OP TIL EN HYGGELIG FAMILIEDAG
i Åsums skønne natur.
Åsum Sogns Beboerforening

KanosøsætningKanosøsætning
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Skt. Hans aftenSkt. Hans aften

Åsum Sogns Beboerforening afholder
Skt. Hans aften
m. fællesspisning ved Rytterskolen

Sæt allerede nu X i kalenderen den

23. juni 2023 kl. 18.00 

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

Mvh
Åsum Sogns Beboerforening
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Ild i essen – igenIld i essen – igen

Torsdag den 15. december 2022 lykkedes det. Ikke siden midten af 
1960’erne, hvor Åsum Smedie flyttede ud til sin nuværende placering på 
Rågelundvej, har der været ild i essen i den gamle smedje i Åsum. 

Peter Christian Nielsen stod for optændingen, og det er ikke første gang, 
han tænder ild i essen i Åsum. Han er udlært smed af den gamle skole 
og gennemførte i sin tid sin svendeprøve i netop den gamle smedje i 
Åsum. Han har fra i sit arbejdsliv erfaring med at tænde en esse op og 
smede det rødglødende jern på ambolten. I dag vil vi gerne omdanne 
Aasum Gamle Smedje til en kultursmedje med diverse kunstudstillinger 
og lokale aktiviteter. Tidligere var smedjen et omdrejningspunkt i lands-
byen. Her udveksledes lokalnyt, men smedjen var først og fremmest en 
krumtap i forhold til datidens landbrugsteknologi: her blev skoet heste, 
repareret vognhjul og diverse landbrugsredskaber. 
   En god smed var en afgørende gevinst for en landsby.
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Aasum gamle SmedjeAasum gamle Smedje

Ulla Jo Englich og Marie Retpen
Udstiller malerier, akvareller og glaskunst den 16. – 28. maj 2023

Fernisering: 16. maj kl. 17-19

EVA JØRGENSEN 
Udstiller den 30. maj – 11. juni 2023

Fernisering den 30. maj kl. 17-19
Eva Jørgensen er i sine malerier især inspireret af naturen, men maler 

også mere abstrakt med meget flydende akrylmaling. Hun er uddannet 
lærer, har siden 1972 boet i Tarupområdet og undervist på Tarup Skole i 

33 år. Eva Jørgensen har uddannet sig via diverse kunsthøjskoler og kurser 
og tidligere udstillet på bl.a. Filosoffen (Odense), Galleri Kik (Kerteminde), 

Galleri Langager (Helnæs).
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Konfirmation i april 1945Konfirmation i april 1945

Hans Lohmann
Den 8. april 1945 afholdtes i AASUM KIRKE den sidste konfirmation i 
AASUM under den tyske besættelse af Danmark fra 9. april 1940 til 5. 
maj 1945. Det var den året før nyansatte PASTOR OLE BORCH MADSENS 
første konfirmation i AASUM KIRKE!!
Konfirmeret blev 2 piger og 9 drenge, herimellem undertegnede, der var 
med p.g.a. et specielt arrangement, som min far, der var lærer i RYTTER-
SKOLEN og samtidig kirkesanger i kirken, havde fået aftalt, dels med OLE 
BORCH MADSEN og dels med præsten ved KLOSTERKIRKEN I ODENSE, 
POUL ØLLGAARD, der iøvrigt var broder til BISKOP HANS ØLLGAARD, 
der i 1948 gik ind i HISTORIEN som den eneste, danske biskop, der ville 
ordinere de 3 første, kvindelige præster, med ordene: DER SKAL JO 
NOGEN TIL DET VÆRSTE!!! (Glimrende beskrevet i ODENSEBOGEN FRA 
1948). Broderen, POUL ØLLGAARD, havde i forsommeren 1931 lagt fun-
damentet ved undertegnede ved i HOSPITALSKIRKEN at døbe mig, fordi 
mine forældre indtil 1936 boede i SMEDEVÆNGET 15 i Hunderupkvar-
teret, hvor jeg blev født 3. maj 1931, kun meget kort efter indflytningen 
i en nybygget villa!! I 1945 skulle POUL ØLLGÅRD således have fuldendt 
sit værk ved, at jeg overfor ham ved konfirmationen skulle have bekræf-
tet min DÅBSPAGT FRA 1931! Dette blev han så snydt for, fordi min far 
syntes, at jeg skulle konfirmeres i ÅSUM KIRKE sammen med mine jævn-
aldrende i det gamle LANDSBY OG BONDESAMFUND i AASUM!! Min far 
fortalte mig senere, at POUL ØLLGAARD havde taget det ret ilde op, at 
han således var blevet snydt for at fuldende sin gerning overfor under-
tegnede, og det var jo egentlig også synd!!

Pastor Ole Borch Madsen med et konfirmandhold fra Seden, 1952.
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 Jeg blev så konfirmeret af ÅSUMS NYE PRÆST, OLE BORCH MADSEN, 
der skulle blive en afholdt præst i sognet indtil hans pludselige død i. 
Han var en totalt anden type end forgængeren POUL PRIP, der havde 
beklædt embedet i Seden-Aasum fra 1932 til 1944, hvor han pludselig 
døde, hvis jeg ikke husker meget galt, omkring LANGFREDAG i PÅSKEN! 
En måske lidt primitiv måde at huske hans tid som præst i SEDEN ÅSUM 
på er, at det var ca. samtidig med DET TREDIE RIGE I TYSKLAND, hvor 
Hitler kom til magten i 1933 og hele elendigheden sluttede i 1945! Kun 
12 korte år, så var det SLUT!! POUL PRIP var et hjertensgodt menneske 
og en STÆRKT TROENDE KRISTEN med et fast håndtryk ved GODDAG 
OG FARVEL!!
Mine forældre (og mine søskende og jeg, små gryder har også ører!) fik 
et godt kendskab til de forskellige præster, fordi der dengang var efter-
middagsgudstjenester kl. 14 med efterfølgende kaffedrikning i RYTTER-
SKOLEN med mine forældre og små, lyttende ører i baggrunden!! Denne 
hyggelige tradition ophørte, efter at en mand til en kvindelig menigheds-
rådsformand fra RÅGELUND engang ved et selskab udtalte: MAN HAR 
VEL LOV TIL AT SIGE, AT MIDDAGSSØVNI OM SØNDAGEN ER ØDELAGT, 
HVIS MAN SKAL VÆRE I KIRKEN KL. 14 !!! KORT EFTER BLEV TJENESTEN 
KL. 14 DROPPET!
POUL PRIP var et elskeligt menneske, men manglede desværre den 
evne, som den nye præst besad, nemlig af FATTE SIG I KORTHED!! Jeg 
mener også, at dette på enkelte søndage betød en ret svag tilslutning 
gudstjenesten! Dette, tror jeg nok, kom den nye præst til gavn! Jeg husker 
engang, da jeg i sommeren 1950 var i kirke i Aasum som soldat på orlov 
fra ROSKILDE KASERNE, og jeg ved det efterfølgende kaffebord fortalte 

om en præst i 
ROSKILDE DOM-
KIRKE, der havde 
holdt en præ-
diken på kun 4 
minutter, hvortil 
BORCH MADSEN 
sagde: NÅ, HANS, 
SÅ KUNNE DET 
VEL HELLER IKKE 
VÆRE KORTE-
RE!?!?

Pastor Ole Borch Madsen med et konfirmandhold fra Seden, 1952. Find Hans Lohmann. Skolefoto Åsum Skole 1943. 
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Min konfirmationsfest stod i RYTTERSKOLENS ENESTE KLASSELOKALE, 
som de fleste jo kender fra møderne i dag!! Dagen før havde min far og 
vi tre sønner efter evne flyttet alle skoleborde over gaden til FORSKOLEN 
og stavlet dem op i skolegangen hinsidan!
På dagen var hele min ret store familie samt venner fra mine forældres 
ret store omgangskreds i ÅSUM samlet ved borde, der fyldte skolestuen 
maksimalt! Besættelsestidens stramme SMØRRATIONERING var, i no-
gen grad, elimineret ved en henvendelse fra min far til MEJERIBESTYRER 
H.P, BRØNSERUD PÅ ÅSUM MEJERI, SOM OGSÅ VAR MED TIL FESTEN!! 
Så var det jo uundgåeligt erstatningskaffe, der blev drukket ved festlige 
lejligheder under krigen! Hos mine forældre var det derimod IKKE RICHS, 
DER DRAKS, men derimod L. CHRISTENSENS MALTKAFFE, BASERET PÅ 
SPIRET BYG, hvor konkurrenterne RICHS OG DANMARK var baseret på 
CIKORIERØDDER, hvoraf de fleste iøvrigt blev dyrket lokalt ved bønder på 
evnen omkring SEDEN OG ÅSUM!! Det var på en måde lidt forræderi, at 
de ikke støttede HJEMMEMARKEDET, men mine forældre syntes bedst 
om MALTKAFFEN, der markedsførtes af KØBMAND CHR. HANSEN med 
butik i ÅSUM CITY! !
Midt under festen blev min far kaldt til telefonen! Det var min onkel, 
CHR. OLSEN, gift med min moster INGEBORG, LANDMÅLERGÅRDEN i 
SLETTERØD, der ringede fra sit skjul UNDER JORDEN, som det hed om 
eftersøgte fra modstandsbevægelsen! Han ville blot ønske mine forældre 
TIL LYKKE MED MIN KONFIRMATION! Grunden til, at han måtte ringe fra 
sit skjul, var følgende: Et engelsk bombefly var under passagen af Fyn på 
vej til angreb i TYSKLAND blevet skudt ned, og piloten reddede sig i fald-
skærm! Under sin efterfølgende flugt for muligvis at komme til Sverige 
med senere overførsel til England kom han om natten til LANDMÅLER-
GÅRDEN, hvor min onkel i sin egenskab af SOGNERÅDSFORMAND kunne 
forsyne ham med falske identitetspapirer! Imidlertid blev han senere på 
natten fanget af det tyske sikkerhedspoliti, og via de falske identitetspapi-
rer fandt tyskerne frem til LANDMÅLERGÅRDEN, hvorefter min onkel blev 
anholdt og overført til HUSMANDSSKOLEN!! Han blev dog ikke tortureret 
som masser af modstandsfolk blev, men afhørt! En tysk forhørsdommer 
skulle herunder have oplyst om Olsens ægteskabelige relationer! Da han 
hørte, at han var gift med min moster, INGEBORG LOHMANN, udbrød 
han: LOHMANN ER JO ET GODT TYSK NAVN!!! TAG LIGE EN STOL TIL 
OLSEN!!! Da man iøvrigt ikke kunne finde andet end de falske identitets-
papirer i hans sag, blev han løsladt og gik efterfølgende under jorden, da 
det tit skete, at tyskerne fortrød og igen anholdt tidligere frigivne! Derfor 
ringede min onkel fra sit sikre skjul i PRÆSTEGÅRDEN i VESTER ÅBY, der 

34



ligger på landevejen imellem FÅBORG OG SVENDBORG, ved Pastor Chr. 
ANDERSEN! Een af mine mange ugifte mostre, GUDRUN LOHMANN, 
var i 45 år ansat som småbørnslærerinde i VESTER ÅBY!  Det var derfra 
forbindelsen imellem min familie og VESTER ÅBY PRÆSTEGÅRD stamme-
de! Min konfirmationsfest d. 8. april 1945 fortsatte i mange timer med 
salmesang og afsyngelse af mange af vort hjemlands vemodige sange til 
langt ud på aftenen!
Under en måned efter konfirmationen oprandt så een af de største dage 
i  DANMARKSHISTORIEN, DANMARKS BEFRIELSESDAG DEN 5. MAJ 1945 
!!! Men det er en helt anden, MEN LANG, HISTORIE!!!

Rågelund EfterskoleRågelund Efterskole

Af Tom Viberg

Det er stadig mørkt og koldt derude, men heldigvis kan vi snart skimte 
foråret forude og derved den sidste etape af skoleåret 22/23. De sidste 
måneder af skoleåret er der, hvor det hele kulminerer med masser af 
fællesskab, oplevelser og unikke venskaber. Rågelund er netop kommet 
hjem fra en fantastisk skitur til Østrig, hvor vi langt om længe kunne kom-
me afsted uden besværlige coronarestriktioner. Så nu er alle boostet til 
at komme igennem de sidste mørke måneder.
Her i starten af året bød vi velkommen til gæster på Efterskolernes Aften, 
og hvor vi med fornøjelse viste en masse gæster rundt, som var ude og 
spotte udbuddet af efterskoler, og som havde valgt at kigge forbi Råge-
lund Efterskole. Vi har heldigvis masser af interesserede unge menne-
sker og forældre, der gerne vil bruge et år eller to på vores dejlige skole, 
og det ser ikke ud til, at vi kommer til at mangle elever de næste mange 
år. Det er vigtigt, da vi har en masse planer om at renovere vores byg-
ninger, og forhåbentlig kan vi inden for det næste år grave det første 
spadestik til to helt nye elevboliger. Ikke for at forøge elevantallet, men 
for at give vores elever de bedste rammer i hverdagen, og så vi kan kom-
me i gang med at optimere vores undervisningsfaciliteter
I november havde vi fornøjelsen af at invitere til et spændende og 
inspirerende arrangement med jægersoldaten Erik B. Jørgen-
sen med titlen ”Eventyret starter i baghaven”. Det var dejligt 
at opleve et fremmøde på ca. 70 personer fra lokalområ-
det, og det er helt sikkert, at vi igen til november vil invitere 
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til et nyt spændende arrangement. Så hold øje med vores opslag og 
jeres postkasser, hvor I igen vil blive inviteret til en spændende og inspi-
rerende aften.
I marts 2022 lavede vi en indsamling til fordel for Ukraine, og det blev, 
med en god opbakning fra bl.a. vores lokalsamfund, et succesfuldt ar-
rangement. Faktisk så meget så vi nu har lagt en årlig ”Rågelund hjælper 
dag” i vores årsplan. Eleverne arbejder selv med, hvem vi skal støtte i år, 
og hold gerne øje med opslag om vores indsamlingsdag, der i år løber af 
stablen fredag den 31. marts.
Hvis man er medlem af skolekredsen, er man også velkommen til sko-
lens generalforsamling torsdag den 20. april, hvor I kan møde skolens 
ledelse, bestyrelse og personale, høre om skoles drift, og hvordan skolen 
udvikler sig. Endnu en bonus er, at der efter generalforsamlingen er et 
lækkert traktement, som er lavet af skolens dygtige køkkenpersonale. Er 
du endnu ikke medlem, kan du blive medlem ved at kontakte skolens 
kontor på raagelund@raagelund.dk eller tlf. 6595 1386. Det koster 50,- 
pr. år at være medlem.
Som altid er I velkommen til at kontakte skolen, hvis I kender et ungt 
menneske, der kunne have gavn af et efterskoleophold for ordblinde 
med en stærk faglig profil og mange interessante valg. Kontakt os eller 
besøg vores hjemmeside.
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Generalforsamling søndag den 19. marts kl. 10.30 i Aasum Klubhus. 

Dagsorden iflg. lovene.

Fodbold
Senior serie 3. Her er turneringen fastlagt. 
Kampprogram på Aasum Sportsplads
Lørdag d. 1. april kl. 15.00 Aasum – ØB
Skærtorsdag d. 6. april kl. 11.00 Aasum – OKS
Fredag d. 21. april kl. 18.45 Aasum – Langeskov
Lørdag   d. 6. maj kl. 15.00 Aasum – Ullerslev
Fredag d. 19. maj kl. 18.45 Aasum – Chang
Fredag d. 9. juni kl. 18.45 Aasum – Nyborg

Superveteraner i OB70 for spillere over 50 år og 3 spillere fra 47 år. 
Kampprogram senere. Efter den store succes hvor Aasum blev kreds-
vindere og spillede sig i mesterskabsfinalen, som desværre blev tabt, er 
spillerne klar til den nye sæson. Nye spillere er selvfølgelig velkomne og 
kan henvende sig til Hasse tlf. 2192 2709 eller Preben på tlf. 2011 7338.
Veteraner i OB70 for spillere fra 45 år og 3 spillere fra 40 år. Kamppro-
gram senere. Her kan vi godt bruge flere spillere, og interesserede bedes 
ringe til Preben på 2011 7338.
Drenge U16. Det er en stor glæde, at foreningen til forårssæsonen 
har kunnet tilmelde et drenge U16-hold. Efter ca. 30 års fravær deltog 
Aasum igen med et U16 hold til Fyens Stiftstidendes indestævne, og 
drengene deltog også ved stævne i Vindinge. Træner for holdet er Mor-
ten Givskud. Hvis flere drenge er interesserede, kan Morten kontaktes 
på tlf. 2267 2363.

Gymnastik og Yoga på Ejerslykkeskolen. Begge hold fungerer godt 
under Kirsten Marcussens ledelse og har også fået nye medlemmer. Vi 
håber, at alle møder op igen når den nye sæson starter tirsdag den 5. 
september, evt. henvendelse kan ske til Henny på tlf. 2920 7623.

Preben Schack
Formand
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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: 2192 2709

Ungdomsafdeling: 
Trine Lykke 
Telefon: 3045 9178
 
Gymnastik og Yoga: 
Henny Schack 
Telefon: 2920 7623 

AdresserAdresser
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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
www. aasumgamlesmedje.dk

Bylauget
Oldermand:  Martin Bergholdt
Fichstræde 1, 5240 Odense NØ
tlf. 4138 1125
mbergn@hotmail.com 



Aktiviteter siden sidst

Bylaugsmøde FastelavnBylaugsmøde Fastelavn

 Filmaften Juletræsfest Filmaften Juletræsfest

 Kirkekoncert Julekoncert Kirkekoncert Julekoncert


