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Præsterne har ordet

Fra en Konfirmands Dagbog
Fredag d. 23. april 2004.
Vi var på ekskursion med vores præst Marianne Nørsøller og klasselærer Charlotte Hansen. Vi var af sted, da vi snart skal konfirmeres, og Marianne ville vise os noget af Odense…. Jeg tror, at grunden til vi skulle af sted, var for at få en hyggelig tur sammen. Også
for at komme ind og se den største kirke i Odense.
Først var vi oppe i kirken, hvor Steven tændte lysene…. Vi sang
nogle sange fra Den Danske Salmebog. Det var de sange, vi har
valgt til vores konfirmation. Eller nogle af dem…. Hans spillede på
orglet.
Morgenmadshygge. Inde i konfirmandstuen fik vi morgenmad og
snakkede sammen, både drenge og piger….Der var sat et flot bord
op med dejlig morgenmad. Vi sad og spiste, og imens snakkede vi
om, hvad vi senere på dagen skulle lave…. Vi fik gulerodsboller,
som Marianne havde været i Kerteminde for at købe…. Der var alt
muligt lækkert til, som vi kunne komme på. Det var bare noget, der
smagte dare nice. Mmmm…. Det hele var på kirkens regning….
Der blev snakket om bordbøn. Marianne fortalte, at de gjorde det
hjemme hos dem. Hun demonstrerede en sang, man kunne synge
ved bordet, og det fik bogstaveligt talt lamperne til at gynge.

Da vi havde spist, gik vi hen til busstoppestedet. Da bussen kom,
gik vi på og stod af inde på banegården. Derfra gik vi hen til Kirkens Korshær. Der skulle Peder Thyssen fortælle lidt om, hvad Kirkens Korshær er og om, hvad han laver der. Han er præst i Domkirken og gadepræst…. Han fortalte om Natcafeen, hvor vi sad. Det
var rigtig godt. Han viste os også sprøjter, som de gav dem, der var
narkomaner, så de ikke skulle bruge de samme alle sammen…. Han
fortalte om de folk, der kommer der, psykisk syge, alkoholikere, narkomaner, hjemløse, om stoffer og om alkohol og om, at de mennesker, han møder, sætter stor pris på en velsignelse….Han fortalte
om, hvor glade de var for, at nogen bare sagde hej til dem…. I Natcafeen måtte de være fra kl. 23.30 til kl. ca. 6.30…. Der kommer de,
hvis de ikke har nogen andre steder at gå hen. Her får de omsorg og
nogen at snakke med, som har de samme problemer. De kunne sidde og se film og snakke hele natten…. Det er et sted, hvor de hjælper folk, der ikke kan være alene eller folk, der ikke har så mange
penge eller folk, der måske har nogle problemer i livet. Det var meget spændende at høre om…. Menneskerne, der var derinde, så
skumle ud…. Det var et meget spændende foredrag, og alle virkede
interesseret i det, han fortalte om.
Efter besøget i Kirkens Korshær gik turen til Odense Domkirke,
hvor Marianne viste rundt og fortalte om, hvad der er i kirken og
om, hvornår kirken blev bygget og hvorfor. Vi var rundt i hele kirken og se de forskellige ting…. Domkirken er den største på Fyn.
Den er meget flot. Vi så altertavlen, som det har taget ti år at lave og
er et mesterværk af en kunstner, som hed Claus Berg. Det er lavet af
23 karat guld og er det eneste i verden. Vi hørte historien om altertavlen. Den er meget stor og flot og flere hundrede år gammel. Hvis
man var rig i fortiden, kunne man få sin familie på et billede i kirken
men også et helt kammer for sig selv…. Vi hørte en masse ting om
stedet og magtfulde personer i de gamle tider.

Vi var nede i en kælder, der var det første, der blev bygget af kirken….Og så så vi den gamle kirke, der havde ligget der (Sct. Knuds
kirke)…. Vi så også nogle grave og nogle skeletter….Der var også et
kæmpe orgel, meget større end det i Seden kirke. Kirken var også
noget større. Vi så også en konge og nogle andre, der var begravet
derinde…. Så gik vi op og spiste frokost i kirkens konfirmandstue.
Den var hyggelig. Vi fik et ciabattabrød med salat og kød i og en
sodavand.
Da vi var færdige med at spise, fik vi en fritime inde i byen. Det var
alle glade for. Det var sjovt at gå og fjolle rundt derinde….Vi var
inde i en mase butikker på Gågaden. Vi havde det rigtig hyggeligt.
Da klokken nærmede sig 13.45, tog vi bussen ind til banegården,
hvor vi skulle mødes….
Da alle var samlet, blev der delt billetter ud til biografforestillingen
”Den gode strømer”. Den var rigtig god. Den kan jeg godt anbefale
at se, for den er både sjov og spændende…. Den handlede på ingen
måde om kristendommen, hvor vi ellers havde forventet, at vi ikke
skulle høre om andet hele dagen…. Martin faldt i søvn i biografen…. Alle nød filmen, og der var en behagelig og rolig stemning
både i biografen og på resten af turen. Da filmen sluttede, gik turen
hjemad. Det var en god tur, synes jeg. En lang, men meget sjov
dag…. Jeg nød det. Sådan en tur kan vi godt tage på igen. Hehee…..
Det var en rigtig god dag.
Skrevet af konfirmandholdet 7.b.

Gudstjenester i Seden og Aasum
September
Søndag den 19.
15. s.e. trinitatis

Seden kl. 9.00
NHE

Søndag den 26.
16. s.e. trinitatis

Seden kl. 10.30
MN
Høstgudstjeneste

Oktober

Aasum kl. 10.30
NHE
Høstgudstjeneste
Aasum kl. 9.00
MN

Søndag den 3.
17. s.e. trinitatis
Søndag den 10.
18. s.e. trinitatis
Søndag den 17.
19. s.e. trinitatis
Onsdag den 20.

Seden, kirkebil til
Aasum
Seden kl. 10.30
NHE
Seden kl. 9.00
MN

Aasum kl. 10.30
NHE
Aasum kl. 9.00
NHE

Søndag den 24.
20. s.e. trinitatis
Søndag den 31.
21. s.e. trinitatis

Seden, kirkebil til
Aasum
Seden kl. 10.30
NHE

Aasum kl.16.30
MN
Fyraftensgudstjeneste
Aasum kl. 9.00
Vikar
Aasum kl. 9.00
NHE

Seden kl. 19.00
NHE

Aasum kl. 16.30
NHE

November
Søndag den 7.
Alle Helgensdag
NHE
MN

Nils Holger Ellekilde
Marianne Nørsøller

Siden sidst i Aasum
Døbte i Aasum
23.05.04

Jeppe Schat-Petersen,

30.05.04
30.05.04

Laura Karoline Below
Izabella Feline Fie Mikkelsen

18.07.04

Tobias Remvig Danielsen

01.08.04

Ejla Rysgaard Lykke Sørensen

Åsumvej 459,
Odense NØ
Tyskland
Kirkestræde 2,
Odense NØ
Ærøgade 13,
Odense C
Duedalen 32,
Odense NØ

Viede i Aasum
24.07.04
31.07.04
07.08.04
07.08.04

Pia Nielsen og Morten Have,

Byagervej 139, 1.tv
Birkerød
Trine Baltzer og Gert Frost
Broholmvej 5,
Broby
Karoline Nielsen Winterø og Morten Nielsen
Nedergade 18 B,
Odense C
Jeanette Schou Larsen og Niels Høg Åsumvej 465,
Odense NØ

Døde og bisatte i Aasum
26.05.04
13.07.04
02.08.04

Aase Marie Elisabeth Eriksen
Karen Gudrun Stevnsmose
Dorrit Hansen

Aasum
Aasum
Odense NØ

Nyt fra Menighedsrådet.
Tirsdagscaféen
Det er ikke til at forstå, men sommeren er snart ovre igen og efteråret venter lige om hjørnet.
Menighedsrådet byder velkommen til en ny sæson i Rytterskolen,
hvor Tirsdagscaféen åbner igen, med kaffe og hjemmebagt kage til
20 kr. Alle er velkomne.
Tirsdagscafé 7. september kl. 14.30
Marianne Nørsøller læser en god historie for os, mens vi nyder kaffen, kagerne og det gode selskab.
Tirsdagscafé den 5. oktober kl. 14.30
Bodil Christensen fortæller om sin tid som tjenestepige på forskellige herregårde.
Tirsdagscafé den 2. november kl. 14.30
Grethe Poulsen fra Agedrup er frivillig hjælper for en blind, når
vedkommende skal ud at rejse og i andre situationer, når der er brug
for et par raske øjne.
Nye tider?
Tirsdagscaféen har nu eksisteret i mange år, og den har været en stor
succes.
Men tiden kan være inde til forandring. Man kunne godt forestille
sig, at man kunne foretage sig andet i caféen end at lytte til foredrag
hver gang.
Det beløb, der er sat af til hvert arrangement, kan måske bruges til
noget andet end det, vi plejer.
Vi har flere forslag, men vil gerne drøfte det med jer, der bruger caféen, inden vi laver noget om. Vi håber, at I vil være med på nye
ideer og er meget modtagelige for jeres meninger, som vi kan drøfte, når vi mødes i caféen første gang den 7. september.

Menighedsrådsmøder

Menighedsrådets møder er offentlige. Eventuelle forslag til dagsordenen skal tilsendes formanden senest en uge før møderne, som afholdes i Rytterskolen.
Menighedsrådsmøde onsdag d. 15. september kl. 19.00

Hvorfor er det vigtigt !!

Som understregning af, hvad Alex Hold skriver andetsteds i bladet,
skal det gentages, at det er meget vigtigt for Aasum Sogn at beholde
sit eget menighedsråd.
Hvis Aasum Sogn ikke kan stille med mindst 8 personer (6 medlemmer og 2 suppleanter – vi mangler 4), så nedlægges Aasum Menighedsråd og lægges sammen med Seden Menighedsråd til et fælles
råd.
Det, kan man mene, er en besparelse og en koncentration af kræfter, men det betyder også, at Aasum med sine ca. 470 indbyggere
overfor Sedens ca. 4000 indbyggere ikke længere suverænt bestemmer, hvad der skal foregå i vores kirke og i Rytterskolen og hvor
ofte.
Samarbejdet, som det eksisterer nu mellem beboerforeningen og
menighedsrådet, vil ikke længere være en selvfølge.
Hvis der overhovedet er nogen, der synes, at vores suverænitet er
vigtig, så mød op på orienterings- og opstillingsmødet den 14. september.
Glem jeres beskedenhed, stil op og gør en indsats for livet i Aasum
Sogn. Der venter mange interessante opgaver på at blive løst.
Viva Eibe Sternsdorf

HUSK AT orienterings– og opstillingsmødet er rykket
frem til den 14. september, og ikke som tidligere annonceret den 21. september!!

Valg til menighedsrådet
Sommerpausen for menighedsrådet er slut, men det ser ud til, at vi
kan beholde ærmerne oprullede! Det bliver et travlt efterår, med
mange opgaver og beslutninger.
Nu hvor ombygningen og nyetableringen af kirkegårdens affaldscontainere er afsluttet, bliver der desværre ikke tid til at hvile på
laurbærrene. Vi står overfor nogle ret omfattende vedligeholdelsesopgaver omkring vores kirke. Drænet omkring kirken er så medtaget at regnvand beskadiger kirken, og taget trænger til udskiftning.
Store opgaver som bl.a. tages i samarbejde med Nationalmuseets
folk.
Selvfølgelig bliver der tirsdagscafé og sogneaftener i samarbejde
med Beboerforeningen (se andetsteds i bladet).
Men den nok mest betydningsfulde opgave for rådet bliver det forestående menighedsrådsvalg, som afholdes i alle landets sogne. Hvis
der ikke, som traditionen byder, bliver fredsvalg i Aasum, afholdes
valget den 9. november i Rytterskolen. Nærmere information vil blive givet i så fald.

Orienteringsmøde/opstillingsmøde

tirsdag den 14. september kl. 19.30 i Rytterskolen
Der holdes orienteringsmøde, hvor menighedsrådet redegør for vores arbejde i den forløbne periode og for kommende opgaver. Samtidig gennemgås reglerne for opstilling af kandidater.
Herefter afholdes opstillingsmøde, hvor kandidater til det kommende menighedsråd kan opstille.
Opstillingsberettigede er alle beboere over 18 år i sognet, som er
medlem af den danske folkekirke. En valgperiode løber over 4 år.

Aasum Sogns Menighedsråd består af følgende 6 medlemmer, som
alle er på valg:
Hanne Bergholdt Jensen, Slagenvej 1, Aasum
Folkeskolelærer. Hanne har i næsten hele denne periode været menighedsrådsformand. Hun har udført et fremragende stykke arbejde.
Desværre er Hanne grundet sygdom udtrådt af rådet. Hun genopstiller derfor ikke.
Viva Eibe Sternsdorf, Rågelundsgyden 11, Rågelund
Medarbejdende hustru i vognmandsfirmaet Lasse Vognmand samt
gedeavler. Viva er menighedsrådsformand og den eneste i rådet, der
har siddet i to perioder. Genopstiller.
Inger Margit Reitz, Fichstræde 2, Aasum
Sygehjælper. Inger er menighedsrådets kirkeværge. Genopstiller
Torben Christian Bentsen, Rågelundsgyden 1, Rågelund
Folkeskolelærer og selvstændig erhvervsdrivende med vinhandel.
Torben er menighedsrådets bladmand, men med tre mindreårige
børn og stor aktivitetskalender, ønsker han ikke at genopstille.
Lene Bjørn, Rågelundsgyden 12, Rågelund
Gårdmandskone. Lene er menighedsrådets sekretær og valgbestyrelsens formand. Genopstiller.
Alex Hold, Åsum Bygade 4, Aasum
Selvstændig erhvervsdrivende, smedemester. Alex er menighedsrådets næstformand og kontaktperson til kirkens personale. Genopstiller.
Det nye menighedsråd konstituerer sig ved første møde efter
valget.

Kors ved de ukendtes grav
Efter flere års glemsel i kirketårnet er et gammelt smedejernskors
blevet renoveret og opsat midt i Malteserkorset ved de ukendtes
grav.
Korset blev i 1948 tegnet af
kunstmaler Herman Madsen til
sin mors grav. Korset blev samme år fremstillet i Aasum Smedje.
Herman Madsen (1898 – 1970)
levede hele sit liv i Aasum og boede i huset, som nu er Ryttervejen 9. Da Hermans forældres
gravsted mange år senere blev
sløjfet, blev korset placeret et andet sted på kirkegården. Her stod
det indtil dets træsokkel rådnede
og korset blev hengemt i tårnet

Ny affaldsplads
Der er nu etableret en ny affaldsplads til naturaffald øst for kirkegården. Det brandbare affald skal som hidtil i de grønne affaldsbeholdere, der er placeret på kirkegården.
Er du i tvivl om affaldshåndteringen, så spørg graveren.

Aktiviteter i Seden Kirke i den kommende periode:
Torsdag den 7. oktober kl. 19.30:
Sanger og musiker Kim Sjøgren
Sted: Seden Kirke
Kaffebord i Præstegården
Fri entre
Torsdag den 11. nov. kl. 19.00: Ukrainsk Duo – ”Voyage”
Oksana Fenyk med violin og Vadim Darmostuk en harmonika
Sted: Seden Kirke
Kaffebord i Præstegården

Har du hørt …….. ?

- at Aasum har fået to nye vejnavne, nemlig Øbrogårdsvej og
Gartnervænget Øst.

- formanden for beboerforeningen flytter igen!!!!
Om alt går vel flytter jeg pr. 1. oktober til Væverstræde 3, hvor jeg
har overtaget Aase´s hus.
I den forbindelse kommer jeg til at mangle et værksted og søger herigennem lidt udhusplads eller et hjørne i en lade. Har du for meget
plads, som du kan undvære, vil jeg gerne låne eller leje.
Med venlig hilsen
Sinnet Bunde, 66106798

ÅSUM BYGADE 13 • 5240 ODENSE NØ

Tlf. 66 10 93 05

TLE. 66 10 22 42 • FAX 66 10 36 40

Tlf. 66 10 17 38

LUNDEN 10 · AASUM · 5320 AGEDRUP
Tlf. 66 10 92 00 · Fax. 66 10 76 94

Mobil 40 27 45 08

Aktivitetskalender for Aasum Sogn
September
06.-09.
07.-09.

mandag
tirsdag

19.00
14.30

08.-09.
12.-09.
13.-09.
14.-09.

onsdag
søndag
mandag
tirsdag

18.30
9.00
18.15
18.15
19.00

15.09
16.-09.
19.-09.
22.-09.
25.-09.
26.-09.

onsdag
torsdag
søndag
onsdag
lørdag
søndag

19.00
17.45
10.30
18.00
13.30
9.00

Motionsgymnastik starter
Tirsdagscafé, Marianne Nørsøller
læser op
Fodbold, old boys
Gudstjeneste (NHE)
Fodbold, serie 5
Fodbold, superveteran
Orienterings– og opstillingsmøde
til Menighedsråd
Menighedsrådsmøde
Fodbold, serie 3
Høstgudstjeneste (NHE)
Fodbold, old boys
Fodbold, serie 5
Gudstjeneste (MN)

Oktober
03.-10.

søndag

05.-10.

tirsdag

10.00
10.30
14.30

07.-10.

torsdag

21.00

Ta´ud og hæng op

Fodbold, serie 3
Gudstjeneste (NHE)
Tirsdagscafé, Bodil Christensen
fortæller
Lancier starter

Aktivitetskalender for Aasum Sogn

08.-10.

fredag

19.00

09.-10.
10.-10.

lørdag
søndag

16.-10.
18.-10
19.-10.

lørdag
mandag
tirsdag

14.00
9.00
10.00
15.00

20.-10.
24.-10.
31.-10.

onsdag
søndag
søndag

19.30
16.30
9.00
9.00

Afslutningsfest for old boys, superveteran og passive medlemmer
Fodbold, serie 5
Gudstjeneste (NHE)
Æblemosteri ved Rytterskolen
Fodbold, serie 3
Deadline for Sogneblad
Sogneaften, sognets historie og
fremvisning af sognefilm fra 1955
Fyraftensgudstjeneste (MN)
Gudstjeneste
Gudstjeneste (NHE)

November
02.-11.

tirsdag

14.30

03.-11.
07.-11.

onsdag
søndag

19.00
14.00
16.30

09.-11.

tirsdag

9.00

Tirsdagscafé, Grethe Poulsen
fortæller
Andespil
Dukketeater for børn
Gudstjeneste (NHE)
Alle Helgensdag
Menighedsrådsvalg (kl. 9.00-20.00)

Alle arrangementer er omtalt andetsteds i bladet

AL VOGNMANDSKØRSEL
Samt al slags arbejde med rendegraver
og minigraver m/u hydraulikhammer udføres
Kranbil 8-75 T/M kran m/u grab
3-4 akslet lastbiler m/u kærre
Sættevogn
Affaldscontainer 3-20 m3
Salg af al slags grus, sten, muldjord, strandsand, flis, knust beton, pig-/brosten m.v.

Ring 65 95 13 00
Mobil 40 40 03 73

Tlf. 65 95 28 00

OKSEKØD SÆLGES
Oksekød i halve eller kvarte dyr,
slagtet og udskåret efter eget ønske
Nærmere oplysninger
Tlf. 66 10 21 11
Hanne & Viggo Føns

SNEDKERIET
V/ FLEMING RASMUSSEN

ALT I BYG OG INVENTAR
Fraugde Kærbyvej 35

Tlf. 65 95 26 26
Mobil 23 30 39 37

Når solen får lov til at titte gennem regnbygerne, mærker man allerede efterårets klarhed i luften. Sommeren har været kort i år, og i
beboerforeningen er vi i gang med at planlægge efterårets aktiviteter.
Æblemosteri
Søndag d. 10. oktober
er første søndag i efterårsferien, og der er tid til at samle æbler og
omdanne dem til dejlig most, der vinteren igennem kan give os et
vitamintilskud.
Fra kl. 10.00 vil der være mulighed for at presse æbler til most på
pladsen foran Rytterskolen. Kom med de æbler du har og medbring
emballage (plastikflasker og lign.) til saft, så du kan fryse saften.
Sogneaftner
Tirsdag den 19. oktober kl. 19.30
En aften om sognet og dets lokalhistorie
Hanne Trydeman og Harald Jensen indleder med en beskrivelse af
sognet, dets grænser og fortæller ”om gamle dage”. Vi ser Sognefilmen fra 1955. Efter filmen er der lejlighed til at stille spørgsmål til
de to indledere. Ønsker man at købe filmen, modtager Hanne Trydeman bestilling. Alle er velkommen. Kaffe og kage á 20,- kr.
Teater for børn
Søndag den 7. november kl. 14.00 i Rytterskolen.
Dukketeatret Tusindfryd opfører Den Tørstige Blomst.
Trolderik skal finde vand til en blomst og møder flere forhindringer på vejen. Mon han når at finde vandet??

NYT FRA TRAFIKUDVALGET.
V/ Poul Poulsen
Mandag d. 21.6.2004 blev der holdt et offentligt orienteringsmøde i
forsamlingshuset.
Erling Dam fra Fyns Amt fortalte om de aktuelle planer for Ring 3,
bl.a. at broen på Rågelundvej var godt i gang, og hvis man ikke stødte på uforudsete forhindringer vil Ring 3 være færdig i efteråret
2006.
Derefter fortalte Troels Andersen fra Odense Kommune om de
ting, der var besluttet, nemlig en hastighedsgrænse på 60 km/t for
Aasum Bygade, Lunden og Svendsagervej. Desværre ville politiet
ikke være med til en lignende hastighedsgrænse for Rågelundvej.
Lukningen af Staupudevej var blevet godkendt af politi og politikerne med den betingelse, at det er en forsøgsordning på et halvt år,
hvorefter Odense Kommune skal lave en lave spørgeskemaundersøgelse i blandt beboerne i Aasum.
Lukningen er sket med skilte, og de første par dage var der ikke
mange, der ”så” skiltene, men her en uge efter lukningen ser det ud
til, at de daglige trafikanter er ved at finde andre veje.
Det betyder bl.a. at myldretidstrafikken på Aasum Bygade/Lunden
og Svendsagervej er reduceret kraftigt, hvilket er væsentligt, da det
er skolevej.

Portræt af Lundsgård-kompleksets beboere
for ca. 2000 år siden
- og noget om trafiksituationen på Ring 3 i ældre jernalder.
Af Mads Runge, udgravningsleder
Møntergården, Odense.
Dele af to kasserede træhjul til en hestetrukket vogn fra ældre jernalder så for første gang efter næsten 2000 år på bunden af en brønd
dagens lys i juli 2004. Arkæologerne fik dermed en enestående mulighed for at belyse de trafikale forhold på ringvejens forgænger.
Efter færdiggørelsen af de andetsteds omtalte undersøgelser ved
Seden Syd arbejdede arkæologerne sig ca. 1 km syd over på den
kommende Ring 3. Her undersøges mellem Bullerup og Åsum endnu et stort bebyggelseskompleks, Lundsgård-komplekset, der er
jævngammelt med området ved Seden Syd. Også her er tale om et
område med såvel almindelige agerbrugsaktiviteter som spor af
håndværk og handel. De sidstnævnte erhverv gav Lundsgårdbebyggelsen en særlig rigdom og skabte grundlag for en stormand
med direkte kontakter til tidens rigeste område ved Gudme /Lundeborg.
Hjulfundet blev gjort på den første og nordligste af undersøgelserne ved Lundsgård. Her fremkom et større, nærmest industrielt område fra ældre jernalder. På stedet var der ikke spor efter huse, men
derimod en række kogegruber, gruber og brønde. Anlæggene har
antagelig været brugt til fremskaffelse af råmaterialer til husbyggeri,
håndværksaktiviteter mv., ligesom indledende faser i en produktion
kan være foregået på stedet. Aktiviteterne tilhører hhv. en tidlig og
en sen del af ældre jernalder, der spænder fra ca. 500 f. Kr. til 400 e.
Kr.

Fund af træsager fra oldtiden er sjældne, og at hjuldelene er bevaret,
skyldes udelukkende deres genanvendelse som foring i en brønd.
Herved har de kunne ligge fugtigt helt frem til i dag. Ud over hjulene fandt arkæologerne også en stor udhulet træstamme, der har udgjort selve brøndkassen. Endvidere blev der fundet flere tilspidsede
stager, kasseret bygningstømmer fra husene mv. Der er således på
alle måder tale om et unikt fund, hvor der udover udsagnene om
datidens transportmuligheder også kan laves analyser på træteknologi mv.
Hjuldelene er fælge fra et eger-hjul. Egerne er sat i udborede huller
og udgøres af tildannede dele af træ, der måske skal tilskrives kærnefrugtsfamilien. Hjulene har oprindeligt bestået af seks fælge, dannet
af tilhugget elletræ. Fælgene har været sammenfattet af dyvler i udborede huller. De to stykker har antagelig ikke tilhørt samme hjul;
her til er deres dimensioner for forskellige. Endvidere er der på den
bedst bevarede fælg spor af ornamtik i form af drejede furer i cirkler
parallelt med køresporet, mens den anden fælg er uornamenteret.

Fig. 1. Rekonstruktionstegning af Tranebær Vogn.

Hjulene har siddet på en firehjulet vogn, der efter et gammelt fund
fra Tranebær Mose nær Vejle er kaldt en Tranebær Vogn. Typen
dateres til 200-400 e.Kr. (fig. 1). De mange dele af vognen, som
fremkom ved dén lejlighed, giver et godt indblik i vognens udseende, ligesom rekonstruktioner har givet udsagn om vognens laste- og
køreevner.

Der har således været tale om et meget mobilt og solidt køretøj, der
kunne bære op til 300-400 kg. Da man fra andre steder af landet har
kendskab til, at også vejnettet har haft en vis kvalitet, er forudsætningerne for en veludviklet infrastruktur tilstede. Det har da også
været en nødvendighed for at handels- og håndværkscentrene ved
Lundsgård og Seden Syd kunne afsætte og modtage varer.
Om vi så med vognfundet kan dokumentere en lige så hektisk trafik på Ring 3 i jernalderen, som der antagelig vil blive fremover, er
en anden sag …

Lions Club Svanen
inviterer til Kunstudstilling i Rågelund Hallen,
Rågelundvej 179
søndag d. 19. september kl. 10.00 til 16.00
Lions Club afholder kunstudstilling for etablerede
kunstnere og private personer. Der udstilles malerier,
glas og andet kunsthåndværk.
Udstillingen åbnes af MF. Lotte Bundsgaard.
Overskuddet går til Sorggrupper i Odense
Der kan købes kaffe, te og brød.
Entré 25,- for voksne.

Fortsættelse af Hans Eriks erindringer
fra krigen, der sidst sluttede ved budskabet om Tysklands overgivelse.
Af Hans Erik Hansen, Staupudevej 8, Aasum.
Jeg husker, at huset blev fyldt med mennesker, der gerne ville tale
om det glædelige budskab. Helt fra Odense kom min svoger og en
bekendt cyklende, for at købe en flaske vin for at fejre den gode nyhed, der lige var modtaget over radioen. Lysene kom frem i alle vinduerne, mørklægningen blev ignoreret, forhåbentlig for altid.
Senere samme aften talte min bror, Ejner, og jeg sammen om, hvem
der skulle ligge inde i samme værelse som vores mor, der var syg..
far havde den uvane, at han snorkede meget, så en af os skulle sove
derinde. Ejner undskyldte sig med, at han nok blev alarmeret i løbet
af natten, da han var med i noget inde i byen sammen med vores
anden bror Aksel, der var ansat ved det kommunale vagtværn i
Odense.
Jeg fortalte Ejner, at jeg nok også blev alarmeret i løbet af natten, og
på denne måde erfarede vi, for første gang, at vi hver især var med i
illegalt arbejde!
Resultatet blev, at jeg sov inde hos mor. Søvn blev der nu ikke meget af, da der var utroligt meget kørende trafik. Det var usædvanligt,
da de fleste biler var opklodsede. Noget måtte være i gære.
Jeg må alligevel have sovet eller blundet lidt, for pludselig blev jeg
vækket ved, at der var uro i værelset ved siden af. Det var min far,
der talte med en person, der skulle have fat i mig. Jeg kendte manden, der var mejerist på Aasum Mejeri. Ordren lød, at jeg skulle møde på gården ”Dalholm” lige midt i Aasum. Jeg tror nok, jeg sagde
et par beroligende ord til mine forældre, inden jeg begav mig på vej
til bestemmelsesstedet, ikke langt fra mit hjem.

Jeg skal love for, at der var aktivitet. Geværer og anden udrustning
var ved at blive gjort klar. Det var første gang, vi blev konfronteret
med hinanden, bortset fra de gruppemedlemmer vi hver især kendte
i forvejen.
Jeg husker, der var dækket op i folkestuen med smørrebrød, kaffe,
øl eller vand. En utrolig gæstfrihed blev os til del denne nat mellem
d. 4. og 5. maj 1945. Senere på natten flyttede vi tilholdssted fra
Dalholm til Aasumgård hos sognefogden. Natten igennem blev der
sendt to ordonnanser ud på motorcykler, for at rekonnonsere i den
nærmeste omegn af Aasum. Ingen vidste jo, hvordan tyskerne ville
reagere. Som sagt trådte kapitulationen først i kraft kl. 8.00 d. 5. maj.
En af ordonnanserne blev råbt an af tyskerne ved Marslev skole,
men havde heldigvis en god undskyldning parat, så tyskerne lod
ham køre igen.
Hen på morgenstunden begyndte vi at indskyde vore geværer og
maskinpistoler, da det ikke var nær dem alle, der var indskudte og
klar til brug. Folk i byen kunne ikke forstå al det skyderi, og blev,
forståeligt nok, ængstelige. Flere kom ud af husene for at finde ud af
al postyret, flere kom ned til Aasumgård og skulle selvfølgelig have
en forklaring på, hvad der var i gære.
Hen på formiddagen ankom der flere frihedskæmpere, blandt andet
fra Fraugde, Over- og Neder Holluf samt fra Langeskov. Jeg vil tro,
vi var oppe på en styrke på omkring 35-40 mand. Nogle af os, der
boede i nærheden, fik lov at tage hjem et smut, men vi skulle alle
møde igen kl. 12.00 for at høre Kong Christian d. 10. tale i radioen.
Det var en bevæget konge, der talte til det danske folk på denne historiske dag. Der var dødstille på gårdspladsen, hvor vi alle havde
taget opstilling. Et uforglemmeligt øjeblik, som har printet sig i min
hukommelse.
Fortsættes i næste nummer af bladet.

Orientering fra forsamlingshusets bestyrelse
På et møde i Aasum Bylaug i januar viste det sig, at mange, især nye
Aasumborgere, ikke var klar over deres forhold til Aasum Forsamlingshus. Jeg skal derfor forsøge, at redegøre for dette, samt orienterer om den aktuelle situation.
Aasum Forsamlingshus startede i år 1900 i det gamle forsamlingshus
på Staupudevej, lige overfor busholdepladsen. Det var oprindelig
tanken at oprette et aktieselskab, og man samlede også et beløb ind,
men selskabet blev aldrig registreret. Det blev igen forsøgt, da det
nye forsamlingshus (det nuværende) skulle bygges først i 1960’erne.
Også her blev samlet et beløb, som indgik i byggesummen.
I 1975 vedtog man at opgive selskabsdannelsen og i stedet omdanne
forsamlingshuset til " en selvejende institution ", med tilrettede
vedtægter, der med få ændringer stadig er gældende.
På en årlige generalforsamling i marts måned, har alle ejere af
matrikelnumre i Aasum gamle kirkesogn møde- og stemmeret. 1 fra
hver matrikel. Ejere af flere matrikler har kun 1 stemme. Generalforsamlingen annonceres i sognebladet samt i Lokalposten.
Bestyrelsen består af:
Henning Larsen, Gartnervænget 4, formand
Jens Martin Møllegaard, Aasumgaards Alle 10, næstformand
Ebbe Storm, Gartnervænget 25.
Lasse Sørensen, Rågelundsgyden 11.
Per Schack, Ryttervejen 12.
Susanne Holm-Iversen, Staupudevej 18.

Status for økonomien er :
Aktiver, grund, bygn, inventar, anlæg
Passiver, indskud ( 5990 kr.), underskud
Ejendomsværdi
Samlet gæld

425.000
- 845.500
1.700.000
1.175.000

kr.
kr.
kr.
kr.

Bestyrelsen ser med tilfredshed at forretningen Aasum Forsamlingshus, som er forpagtet ud til Rene Dyrhauge, går bedre og bedre.
Også forpagterens vedligeholdelse og nyanlæg ser særdeles indbydende ud. Vi skal derfor opfordre Aasums beboere til at bakke op
om forsamlingshuset, der jo også bruges af Aasum Idrætsforening
til gymnastik og badminton. Rene Dyrhauge står til rådighed for alle
typer arrangementer både i huset og ud af huset.
Afslutningsvis skal jeg nævne, at bestyrelsen arbejder med forskellige tiltag for at inddrage beboerne mere, måske også økonomisk
ved en form for kontingent eller andele af et fælleseje. det vender vi
snarest tilbage til.
Med venlig hilsen bestyrelsen v/ Henning Larsen.

Aasum Idrætsforening

Efterårsturneringen er godt i gang og førsteholdet ligger stadig på
en 2. plads, det lover godt for mulig oprykning til serie 2.
Hjemmekampe på Aasum Sportsplads i september og oktober er
følgende:
Hold 1 i serie 3
Torsdag d. 2. september kl. 18.15 Aasum - Bolbro
Torsdag d. 16. september kl. 17.45 Aasum - Kerteminde
Søndag d. 3. oktober kl. 10.00 Aasum - Kildemosen
Lørdag d. 16. oktober kl. 15.00 Aasum - Fjordager
Hold 2 i serie 5
Mandag d. 13. september kl. 18.15 Aasum - Hjallese
Lørdag d. 25. september kl. 13.30 Aasum - Drigstrup
Lørdag d. 9. oktober kl. 14.00 Aasum - B1913
Old Boys
Onsdag d. 8. september kl. 18.30 Aasum - 1. FC Nyborg
Onsdag d. 22. september kl. 18.00 Aasum - Drigstrup
Super Veteraner
Tirsdag d. 14. september kl. 18.15 Aasum - Rolfsted
Afslutningsfest for Old Boys, Super Veteraner og passive medlemmer fredag d. 8. oktober kl. 19.00 i klubhuset.

Aasum Idrætsforening

Motionsgymnastik
Mandag d. 6. september kl. 19.00 starter motionsgymnastik for damer i Aasum Forsamlingshus, under ledelse af Jytte Storm.
Badminton
Torsdag d. 2. september starter badmintonsæsonen i Aasum Forsamlingshus.
Der spilles mandag og torsdag.
Tilmelding til Preben Schack tlf. 66102423
Lancier
Lancier starter torsdag d. 7. oktober kl. 21.00.
Der danses hver anden torsdag i Aasum Forsamlingshus.
Andespil
Aasum Idrætsforening afholder andespil i klubhuset onsdag d. 3.
november og tirsdag d. 2. december, begge dage kl. 19.00.
Preben Schack

Adresseliste for Aasum Sogn
Kirkekontoret
Ellen Rasmussen
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
Viva Sternsdorf
Rågelundsgyden 11, Rågelund
Tlf. 65 95 28 00

Organist
Hans Brehm
Egeholmen 7
Tlf. 66 10 74 42

Beboerforeningen
Formand
Sinnet Bunde
Karetmagerstræde 10
Tlf. 66 10 67 98

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

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

Idrætsforeningen
Formand
Preben Schack
Ryttervejen 14
Tlf. 66 10 24 23
Klubhuset tlf. 66 10 55 22

Forsamlingshuset
Ryttervejen 19
Tlf. 66 10 23 29

Skt. Hans-stemning.
Ib Holdt holder båltalen i aftensolen.

