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Deadline for næste nummer, der udkommer i begyndelsen af november, er
d. 1. okt . Indlæg optages i bladet i det omfang, der er plads (udskydes evt.
til næste nummer). Stof, der bringes i bladet, er ikke nødvendigvis udtryk
for redaktionens meninger eller holdninger.

Sogneblad
En arbejdsgruppe på tværs af foreningerne i Aasum sogn har
gennem det sidste års tid arbejdet på at lave et blad.
Ideen til bladet er opstået ud fra den tanke, at der i Aasum findes mennesker og foreninger, som hver især bidrager til sognets sociale og kulturelle liv, og bladet kunne være med til at
synliggøre alle disse aktiviteter.
Vi har været gennem mange overvejelser for at finde frem til
dette første nummer af sognebladet, både hvad angår indhold
og udseende. Det nummer, du nu sidder med, er første blad,
og vi vil forhåbentlig kunne forbedre det hen ad vejen.
Det er selvfølgelig meningen at bladet skal være for alle sognets beboere, og det kan kun blive en succes, hvis nogle, helst
alle, kommer med ideer og indlæg, som kan gøre bladet til en
levende del af vores sogn.

Hvad skal barnet hedde ?
Måske har du lagt mærke til, at der på forsiden af dette blad
ikke figurerer et navn. Det er ikke en forglemmelse, men tænkt
som en opfordring til, at du kan komme med forslag til, hvad
bladet skal hedde. Forslag sendes til redaktionens e-mail adresse eller afleveres til et af redaktionsmedlemmerne. Mellem de
indkomne forslag vil navnet blive valgt af ide-gruppen bag
bladet. Der sættes en god flaske vin på højkant.

Fra ide til blad
I Aasum har der siden efteråret 2001 været puslet med tanken
om at lave et sogneblad. En del indledende møder, blandt andet
med repræsentanter for Aasum Menighedsråd, Aasum Idrætsforening, Aasum Sogns Beboerforening og Aasum Bylaug, førte
frem til, at der kunne stables en bæredygtig økonomi på benene.
Budgettet bygger på støtte fra bylauget, foreninger, menighedsrådet og ved salg af annonceplads til forretninger og virksomheder.
Der blev nedsat et redaktions- og et økonomiudvalg. Økonomiudvalget tager sig bl.a. af salg af annonceplads. Der fremlægges
hvert år et selvstændigt revideret regnskab på Beboerforeningens
ordinære generalforsamling. Det er tanken, at bladet skal udkomme 4 – 5 gange årligt.
Redaktionsudvalget har i forårets og sommerens løb drøftet: bladets størrelse og udseende, papirkvalitet, skriftstørrelse og –type
og meget andet. Ønsker man at sende indlæg til bladet, kan det
gøres på e-mail eller diskette (skrifttype Garamond størrelse 13).
Det kan også gøres på papir eller ved henvendelse til et af redaktionsmedlemmerne.
Bladet vil indeholde nyt fra menighedsrådet, bylauget og foreninger. Derudover vil der fast være en aktivitetskalender, adresseliste, gudstjenesteliste, artikler om livet i Aasum Sogn, en side med
stort og småt, eksempelvis: ” Jeg vil gerne slå din græsplæne gratis.” Der er afsat 2 sider til annoncer, i dette nummer dog kun 1.
Dette første nummer er at betragte som et prøvenummer. Har
du ideer til at gøre det bedre eller anderledes, så lad os det høre.
Du kan maile til bladets e-mailadresse eller henvende dig til et af
redaktionsmedlemmerne – gerne skriftligt.
Venlig hilsen redaktionsudvalget.

Aasum Menighedsråd vil gerne gøre opmærksom på, at vi nu
starter en ny sæson med Tirsdagscafe’en. Vi har traditionen tro
stadig sammenkomst den første tirsdag i måneden og altså første gang d. 3.9.02 kl. 14.30. Her vil vi introducere det spændende og varierede program, vi kan tilbyde i den kommende sæson.
Vi vil ligeledes synge et par af eftersommerens smukke sange og
høre nyt fra hinanden fra den forgangne sommer.
Næste tirsdagscafe bliver 1.10. kl. 14.30., hvor Carsten Dybkjær
vil komme og vise os lysbilleder fra Afrika, og fortælle om sit
sociale arbejde blandt den fattige og syge befolkning der.
Den 5.11. kommer tidligere forstander for Stevns Ungdomsskole Helge Jensen og fortæller om Danmarks gamle land, Skåne på
den anden side Sundet. Der vises også lysbilleder.
Aasum Menighedsråd vil også gerne henlede opmærksomheden
på vores høstgudstjeneste søndag d. 22.09.02 kl. 14.00.
Det har jo fra gammel tid været en tradition, at man holdt et
gilde, når høsten var vel i hus. Så langt tillader vores skrabede
økonomi desværre ikke, at vi kan strække os, men menighedsrådet vil gerne være vært ved en snitte og en kop kaffe eller te
efter gudstjenesten. Da høstgudstjenesten jo altid plejer at være
en festlig begivenhed, hvor kirken er smukt pyntet, håber vi på
en stor kirkegang den dag og et festligt samvær i Rytterskolen
bagefter. Bemærk venligst tidspunktet.
Fra oktober og fremover er der kirkekaffe den sidste søndag i
måneden.
Aasum Menighedsråd.

Maleriudstilling

Kurt Kærhave-Andersen udstiller i Kirkehuset
Mindelundsvej 110, Seden
i
august og september.
Mine malerier er nonfigurative, men kommer af ideer jeg får,
når jeg hører musik. Jeg fornemmer farver og figurer, som kommer i små billeder i én uendelighed.
Det er svært at forklare, men jeg oplevede det allerede i mine
unge dage.
Jeg er selvlært, men har stillet spørgsmål til andre kunstnere.
I starten brugte jeg spritfarver, som jeg selv blandede, men gik i
80’erne over til oliemaling, som jeg stadig benytter, men påtænker også at begynde at male med akryl.
I 1984 blev jeg anbefalet at kontakte maleren A. Arp Hansen,
Helnæs, som malede efter musik. Det endte med et venskab, og
A. Arp Hansen lærte mig en masse teknikker, som jeg stadig
bruger, men også prøver at udvikle videre på.
I 2001 og 2002 har jeg målrettet malet efter musik inspireret af
Rued Langgaard, en komponist jeg holder meget af, og hvis musik giver mange gode oplevelser. For flere år siden brugte jeg
også hans musik, men der var ikke så mange, der kendte ham
dengang, hvordan det er i dag, ved jeg ikke. I år er det 50 år siden han døde. Det vil jeg gerne være med til at markere med
denne udstilling.

Siden sidst
Døbte i Aasum :
28.07.02 Hanna Werner Boesen
Viede i Aasum :
08.06.02 Mette Høy Nielsen og
Jakob Dan Torgesen
27.07.02

Marianne Rosenstand og
Nils Arve Rask Bjåstad

Muslingevej 9, Seden
Odense NØ
Karen Brahes Vej
2B, 1. tv. Odense C.
Ryttervejen 3, Aasum
Odense NØ

Døde og bisatte i Aasum
10.07.02 Gunhild Kristine Bonnemann

Gudstjenester i Seden og Aasum :
September

Søndag den 15. Seden kl. 9.00
NHE
Søndag den 22. Seden kl. 10.30
NHE
Søndag den 29. Seden kl. 9.00
MN

Oktober

Søndag den 6.

Aasum kl. 10.30
NHE
Aasum kl. 14.00
NHE
Høstgudstjeneste,
kirkekaffe i Rytterskolen
Aasum kl. 10.30
MN

Seden kl. 10.30
NHE
Søndag den 13. Seden kl. 9.00
NHE
Søndag den 20. Seden kl. 10.30
MN
Søndag den 27. Seden, kirkebil
til Aasum

Aasum kl. 9.00
NHE
Aasum kl. 10.30
NHE
Aasum kl. 9.00
MN
Aasum kl. 9.00
HAB

Søndag den 3. Seden kl. 19.00
NHE
Alle Helgens aften
Søndag den 10. Seden kl. 9.30
MN

Aasum, kirkebil
til Seden

November

NHE
MN
HAB

Aasum kl. 11.00
MN

Nils Holger Ellekilde
Marianne Nørsøller
Helle Anker Bisgaard

Bustur til Rhinen

5 Dage
28/5 — 1/6 2003

Vi bor på et dejligt 3* Hotel
midt i Rüdesheim med
halvpension, med i prisen er bl.a.
Sejltur på Rhinen
Vinsmagning
Ring nærmere om program til
Conny Pedersen
tlf. 66 10 70 01

PRIS kr. 2.250

Aktivitetskalender for Aasum sogn
September
02-09
02-09
02-09

mandag 18.30
mandag
mandag 19.00

08-09
11-09
12-09
15-09
15-09
15-09
22-09
25-09
26-09
26-09
28-09
28-09
29-09

søndag
onsdag
torsdag
søndag
søndag
søndag
søndag
onsdag
torsdag
torsdag
lørdag
lørdag
søndag

9.00
18.30
18.30
8.45
10.30
10.45
14.00
18.00
18.00
19.30
13.30
15.30
10.30

Fodbold
Badmintonstart
Damegymnastik
starter
Gudstjeneste
Fodbold
Fodbold
Fodbold
Gudstjeneste
Fodbold
Høstgudstjeneste
Fodbold
Fodbold
Sogneaften
Fodbold
Fodbold
Gudstjeneste

Aktivitetskalender for Aasum sogn
Oktober
01-10

tirsdag

02-10
03-10
06-10
11-10

onsdag 18.00
torsdag 21.00
søndag 9.00
fredag 19.00

13-10
13-10
20-10
23-10
27-10
30-10

søndag
søndag
søndag
onsdag
søndag
onsdag

10.00
10.30
9.00
19.30
9.00
19.00

Deadline for indslag til
blad
Fodbold
Lancier starter
Gudstjeneste
Afslutningsfest fodbold
for oldboys og veteraner
Fodbold
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Sogneaften
Gudstjeneste
Andespil

November
03-11
10-11
17-11
26-11

søndag
søndag
søndag
tirsdag

19.00
11.00
15.00
19.00

Kirkebil til Seden
Gudstjeneste
Sogneaften
Andespil

Sogneaftener arrangeret i samarbejde mellem
Beboerforeningen og Menighedsrådet.
Sven Erik Sørensen, journalist og forfatter :

To kvinder.

Torsdag den 26. september 2002 kl. 19.30 i Rytterskolen.
Det drejer sig om en Dronning Christina og en fynsk kvinde, hvis
identitet først bliver røbet under foredraget. Sven Erik Sørensen
er meget historisk interesseret og har bl.a. skrevet bøger og skuespil omkring middelalderen og St. Jørgensgårdene.
Kaffebord à 20 kr.

Eddie Karnil , skuespiller ved Odense Teater, foredrag
om karriere og store roller.
Onsdag den 23. oktober 2002 kl. 19.30 i Rytterskolen.
Eddie Karnil er en af Odense Teaters bedste kræfter. Han har
spillet utrolig mange gode roller, og er fremragende hver gang.
Han har været ved teatret i over 40 år.
Kaffebord à 20 kr.

Dukketeater for børn :

Trolderik i Trylleskoven

Søndag den 17. november 2002 kl. 15.00 i Rytterskolen
Dukketeatret ”Tusindfryd” kommer og spiller rigtig gammeldags dukketeater for os.
Børn har gratis adgang og får saftevand og kage. De voksne
kan købe kaffe og kage til 20 kr. Alle er velkomne, men børnene skal kunne sidde alene uden forældre, sammen med de andre børn.

Sogneaftenerne afholdes i Rytterskolen

Årets petanqueturnering.
Årets petanqueturnering, Aasum Open, blev afviklet søndag d.
25 august. 20 spillere dystede med og mod hinanden, mens andre så på. Efter 3 timer med mange kampe stod finalen mellem
Thomas, Per og Robert på det ene hold og Hjørdis, Helge og
Erling på det andet. Med resultatet 6-13 blev det vindende
hold fundet og Hjørdis, Helge og Erling kunne modtage vandrepokalen, som tegn på overbevisende indsats. Næste år spiller vi igen om pokalen, men mest af alt handler Aasum Open
om hyggeligt og venskabeligt samvær.

Portræt af en aasumbo

Kirstine fra Tommestokfabrikken, Åsum Bygade 16.
Af Sinnet Bunde

Kirstine har, så godt som hele sit liv, boet i Aasum. Hun er født
i 1920 på gården Bækskov i Væverstræde.
"Lige da jeg blev født boede vi midlertidigt i sygeplejerskens hus
(Væverstræde 1 ), fordi far og mors gård var brændt. Den nye
gård blev bygget i 1921, og den blev mit barndomshjem."
Kirstines far blev mistænkt for ildspåsættelse og i flere dage blev
han afhørt, inden en karl på gården indrømmede, at det var
ham, der havde sat ild til gården.
Bækskov var med sine 18 tdr. land en lille gård, men alligevel
stor nok til at have både pige og karl. Børnene, 3 i alt, hjalp til.
Børge (der senere overtog gården) i marken, Kirstine mest indendørs, mens lillesøster Else hjalp til med dyrene. Gårdens jorde lå spredt og køerne skulle drives helt ud til Rågelund. Høet
blev slået i mosen ved åen. Der lå også marker ved Nyborgvej.

Kirstine gik 7 år i skole, først 3 år i den lille skole ved Frk. Jensen og senere 4 år i Rytterskolen hos lærer Søren Peder Andersen. Derefter var det ud at tjene - Kirstine kom i huset hos en
meget fin og rig familie på Hunderupvej, hvor hun bl.a. serverede for herskabet iført sort kjole, lille forklæde og kappe om
håret.
Som 20-årig blev Kirstine gift med Johannes, en tømmersvend,
der var ansat hos en tømrermester i Aasum. Parret boede i en
lille lejlighed i Thuresensgade, mens der blev lagt planer om, at
de unge kunne få en byggegrund ved Bækskov (grunden overfor Inger Øbro i Væverstræde 4). Men inden planerne blev til
noget, blev huset på Åsum Bygade til salg, og det købte Johannes og Kirstine i 1940.
Allerede i 1941 etablerede Johannes og Kirstine virksomheden
Dansk Tommestokindustri. Først blev der produceret tommestokke i kælderen og i en garage, men omsætningen steg
støt ,og i 1950 blev en helt ny og moderne fabrik indviet.
Produktionen blev udvidet med tøjklemmer, og da den var på
sit højeste, havde fabrikken i alt 40 kvinder og mænd ansat.
Gennem alle årene arbejdede Kirstine med i produktionen ved
at samle tommestokke og sætte beslag på. Beslagene til tommestokkene og fjedrene til klemmerne kom fra Aasum Maskinfabrik på den anden side af vejen. ”Vi havde en chauffør,
der kørte rundt til alle fængslerne i Danmark, hvor klemmerne
blev samlet”. Da fabrikken ophørte, blev produktionen af
tommestokkene overtaget af et svensk firma.
Kirstine fortsatte dog med at udnytte sin fingersnilde ved at
klippe stoflogoer til tøj, bl.a. krokodiller til Lacoste-trøjer.
Efter Johannes’ død bor Kirstine nu alene, men klarer sig godt,
takket være god hjælp fra børn og børnebørn.

Aasum Idrætsforening
Hvem er vi ?
Aasum Idrætsforening er en lille idrætsforening med ca. 192
medlemmer fordelt på fodbold, gymnastik, badminton, lancier
og passive.
Udover oldboys– og veteranhold har vi to seniorhold repræsenteret i Serie 2 og Serie 4. Har du lyst til at deltage på et af disse
hold, så kontakt os.
Træning : Tirsdag og torsdag.
Træner : Bo Frimodt, Fisketorvet 3, 5000 Odense C.
tlf. 66 13 19 09

Vi mangler ungdomsspillere !!!

Desværre har vi ikke nogle ungdomshold i klubben på nuværende tidspunkt. Kunne du tænke dig at spille fodbold, vil vi derfor
meget gerne høre fra dig. Har du eventuelt nogle kammerater,
du kunne tænke dig at spille fodbold med, så kontakt os, så vi
kan komme i gang med at samle et hold til glæde for dig og for
foreningen.

Aasum Idrætsforening
Hjemmekampe i september/oktober måned 2002.
Dato Ugedag Tid
02-09 mandag 18.30
11-09 onsdag 18.30
12-09 torsdag 18.30
15-09 søndag
8.45
15-09 søndag 10.45
25-09 onsdag 18.00
26-09 torsdag 18.00
28-09 lørdag
13.30
28-09 lørdag 15.30

Hold
serie 4
Old Boys
Veteraner
Serie 4
Serie 2
Old Boys
Veteraner
Serie 4
Serie 2

02-10
13-10

Old Boys Aasum - Rolfsted
Serie 2
Aasum - Tårup

onsdag
søndag

18.00
10.00

Kamp
Aasum - Langeskov
Aasum - Ringe
Aasum - Langeskov
Aasum - KR 70
Aasum - Dalby
Aasum - Statsfængslet
Aasum - Kerteminde
Aasum - Aarslev
Aasum - Fjordager

Sæt kryds i kalenderen ved følgende datoer :
02 sept. 2002
03 okt. 2002
11. okt. 2002
30 okt.. 2002
26. nov. 2002

Badmintonstart i Aasum Forsamlingshus
Gymnastikstart (damer) i Aasum Forsamlingshus kl. 19.00-20.00
Lancierstart i Aasum Forsamlingshus
kl. 21.00-22.30. Hver anden torsdag
Afslutningsfest Old Boys og Veteraner i
klubhuset kl. 19.00
Andespil kl. 19.00 i klubhuset
Andespil kl. 19.00 i klubhuset .

Den 16. maj 2002 blev der plantet 9 lindetræer i Fichstræde til
afløsning for elmealléen, der blev fældet tidligere i foråret. Elmesygen, der hærger vort ganske land, er skyld i, at den gamle
allé måtte fældes. Det er med stor glæde, at vi nu har fået genrejst byens alléer og samtidig er blevet de syge og udgåede elmetræer kvit..
For så vidt angår stammerne, der ligger i Fichstræde, er det meningen, at de skal bruges til at etablere en naturlegeplads i anlægget. Stadsgartneren har udarbejdet en tegning over legepladsen. Denne tegning er nu til godkendelse hos de nødvendige
myndigheder. Det skyldes, at der er indkommet klager fra nogle få af byens beboere. Odense Kommune vil først have alle
godkendelser i orden, inden legepladsen etableres. Stammerne
bliver liggende, indtil der er en afklaring.
Mogens Burmølle.

Adresseliste for Aasum Sogn

Kirkekontoret
Birthe Røndrup Hansen
Mindelundsvej 110
Tlf. 66 10 94 47
Tirsdag, torsdag og
fredag kl. 9-13.

Sognepræst
N. H. Ellekilde
Mindelundsvej 45
Tlf. 66 10 93 43
Tirs, ons, fre kl. 12-13
tors 17-18

Hjælpepræst
Marianne Nørsøller
Fynshovedvej 322
Tlf. 65 34 11 63
Træffes efter aftale.

Graver
Poul Erik Isaksen
Tlf. 66 10 49 79
Mobil 51 34 55 41
kl. 11.30 - 12.30 undt. man.

Menighedsrådet
Formand
Hanne Bergholdt Jensen
Slagenvej 1, Aasum
Tlf. 66 10 28 69

Beboerforeningen
Formand
Sinnet Bunde
Åsum Bygade 11
Tlf. 66 10 67 98

Bylauget
Oldermand
Mogens Burmølle
Staupudevej 10
Tlf. 66 10 33 09

Idrætsforeningen
Formand
Preben Schack
Ryttervejen 14
Tlf. 66 10 24 23

Forsamlingshuset
Ryttervejen 19
Tlf. 66 10 23 29

Forsamlingshusets bestyrelse
Formand
Henning Larsen
Gartnervænget 4
Tlf. 66 10 23 84

Alléen i Fichstræde fældes
februar 2002.

