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Nyt fra redaktionen
Redaktionen har både en god og en dårlig nyhed. Den dårlige er, at
krumtappen i redaktionens arbejde, Torben Bentsen sammen med
sin familie flytter til Espe pr. 1. februar. Det er et stort tab for Sognebladet, dels fordi Torben har lagt hus til vores redaktionsmøder,
dels fordi han har været den, der har stået for den tekniske opsætning af bladet. Selv om vi andre har været i mesterlære i snart flere
år, er det endnu ikke muligt for os at overtage dette store arbejde.
Torben skal have en stor tak for de mange kræfter, han har lagt i
Sognebladet lige fra starten, og hele familien Bentsen skal have en
lige så stor tak for den gæstfrihed og åbenhed, der har været overfor
os. Da bladet første gang kom på gaden var Alma lige blevet født.
Nu kan hun både gå, løbe og snakke. Vi må håbe, at bladet er blevet
lige så selvhjulpen som hende, men vi har vores tvivl !!
Og så til den gode nyhed.
I forrige nummer af Sognebladet skrev vi om, at redaktionen var
blevet udvidet med Bitten Hold og Per Lind Thomsen. Ud over at
lave portrætter af virksomheder m.m. har Per sagt ja til at indgå aktivt i opsætningen af Sognebladet. Det er vi glade for, idet det betyder, at vi forhåbentlig kan fortsætte bladet i den standard vi hidtil
har kunnet holde.
Konkret betyder det også, at Sognebladet får ny mail-adresse. Ny
adresse annonceres i næste nummer.
Det er stadigt muligt at levere indslag til redaktionens medlemmer
på deres adresser.

Præsterne har ordet

Lørdagsdåb
Særlige familie– og dåbsgudstjenester i Seden-Aasum
Fra april er det muligt at få døbt sit barn om lørdagen i SedenAasum. Den første lørdag i måneden (bortset fra juli og december)
afholdes der fremover en dåbsgudstjeneste i Aasum Kirke kl. 11.00.
Gudstjenesterne er offentlige og åbne for alle.
Initiativet er taget for at imødekomme især dåbs– og børnefamilier.
Derfor er ugedag og klokkeslæt rykket, og tidspunktet gjort mere
børne– og familievenligt.
Gudstjenesterne er således et tilbud om dåb om lørdagen, som i
form og indhold er søgt tilpasset de mange børn, der ofte hører til
et dåbsfølge.
Dåben finder derfor sted ved en gudstjeneste og betegner dåbsbarnets optagelse i Folkekirkens fællesskab.
Lørdagsgudstjenesterne er et tilbud til ALLE, både børn og voksne,
med plads og rum til enhver og med ligeså rigtige dåb som dem om
søndagen.

De annoncerede dåbsgudstjenester er et forsøg, som strækker sig
over et år fra april 05. Derefter evaluerer menighedsrådene og tager
stilling til, om forsøget skal stoppes eller gøres permanent.
Erfaringer og reaktioner modtages gerne som grundlag for beslutningsprocessen.
Flg. lørdage:
2. april 05
4. juni 05
3. september 05
5. november 05
4. februar 06
Vel mødt!
Marianne Nørsøller
præst

7. maj 05
6. august 05
1. oktober 05
7. januar 06
4. marts 06

Gudstjenester i Seden og Aasum
Februar
Søndag den 6.
Fastelavns søndag
Søndag den 13.
1. s. i fasten
Onsdag den 16.
Søndag den 20.
2. s. i fasten
Søndag den 27.
1. s. i advent
2.

Seden, kl. 11.00
NHE
Kirkekaffe
Seden, kl. 9.30
MN

Seden, kl. 11.00
MN
Seden, kl. 9.30
NHE

Aasum, kl. 14.00
NHE
Fastelavnsgudstjeneste
Aasum, kl. 11.00
MN
Aasum, kl. 16.30
MN
Fyraftensgudstjeneste
Aasum, kl. 11.00
NHE

Marts

Søndag den 6.
Midfaste

Seden, kl. 11.00
NHE
Kirkekaffe
Søndag den 13.
Seden, kl. 9.30
Mariæ bebudelsesdag MN
Søndag den 20.
Seden, kl. 11.00
Palmesøndag
CC
Torsdag den 24.
Seden, kl. 19.00
Skærtorsdag
MN
Fredag den 25.
Seden, kl. 11.00
Langfredag
MN

Aasum, kl. 15.00
NHE
Jægergudstjeneste
Aasum, kl. 11.00
MN
Aasum, kl. 9.30
CC
Aasum, kl.17.00
MN
Aasum, kl. 9.30
MN

Gudstjenester i Seden og Aasum
Marts
Søndag den 27.
Påskedag
Mandag den 28.
2. Påskedag

Seden, kl. 9.30
NHE
Seden, kl. 11.00
NHE

Aasum, kl. 11.00
NHE

April
Lørdag den 2.
Søndag den 3.
1.s. e. påske
Søndag den 10.
2. s. e. påske
Søndag den 17.
3. s. e. påske

NHE
MN
CC

Seden, kl. 10.30
MN
Kirkekaffe

Seden, kl. 9.00
NHE

Nils Holger Ellekilde
Marianne Nørsøller
Carsten Christensen

Aasum, kl. 11.00
MN
Familiegudstjeneste

Aasum, kl. 15.00
NHE
Kirkekoncert
Aasum, kl. 10.30
NHE

Siden sidst i Aasum
Døbte i Aasum
14.11.04

Anders Juul Larsen,

14.11.04

Victor Juul Larsen,

28.11.04

Astrid Marie Have,

Rågelundvej 177,
Odense NØ
Rågelundvej 177,
Odense NØ
Byagervej 139,
Birkerød

Døde og bisatte i Aasum
11.12.04

Karen Astrid Hansen Øbro

Odense

Nyt fra Menighedsrådet.
Så har vi taget hul på de næste fire års menighedsrådsarbejde. Vores
første opgave var at konstituere os, og det blev som følger:
Formand: Alex Hold
Næstformand: Hjalmar Reitz
Kirkeværge: Inger Reitz
Personalekontaktperson: Bente Adelgod
Sekretær: Lene Bjørn
Kontaktpersoner håndværk/reparation: Erling Larsen og
Hjalmar Reitz.
Det gamle ordsprog ”et uheld kommer sjældent alene” må siges at
passe på kirkens ejendomme. Vi er åbenbart kommet ind i en stime
af uheld.
Først fik vi et sprængt vandrør på loftet i Rytterskolen, med det resultat at en del af loftet i havestuen styrtede ned, en sag som i øvrigt
trækker ud, da forsikringsselskabet mener, der er svamp i loftet.
Så var der en dame, som ikke syntes vores skiltning ved Rytterskolen
helt faldt i hendes smag, så hun forsøgte at nedlægge det blå skilt
med teksten ”Rytterskolen”.
Og ved stormen i januar måtte kirkens tag endnu engang stå for tur,
med det resultat at flere kvadratmeter tagsten på nord- og sydsiden
samt fra tårnet blæste ned. Som vi tidligere har nævnt, har vi længe
været opmærksomme på kirkens dårlige tag. Vi har derfor i nogle år
lagt penge til side for at få skiftet dette. Vi har besluttet at sætte tempoet op, så vi hurtigt kan påbegynde udskiftning af taget, derfor nøjes vi med en nødtørftig reparation nu. Med en gammel kulturejendom, som kirken er, er der mange, som først skal tages i ed, inden
en udskiftning kan påbegyndes. Nogle af de spørgsmål der diskuteres er, om vi må lægge undertag og montere tagrender på så gammel
en bygning.
Vi håber, at påbegynde udskiftningen her til sommer, så kirken
fremover kan modstå naturkræfternes hærgen gennem Aasum.

Tirsdagscafé d. 1. marts kl. 14.30
Lene Bischoff-Mikkelsen, præst i Agedrup kommer og fortæller om
”EN HELLIG GRYDE”
Der er i tiden en enorm fokus på mad - både for meget og for lidt.
Sognepræst Lene Bischoff-Mikkelsen, Agedrup har under studieorlov beskæftiget sig med ”Måltidet” fra både en kulturhistorisk og teologisk vinkel.
Det er bl.a. rejseindtryk fra Umbrien i fastetiden og påsken, og mødet med en ”hellig gryde” i Siena i Toscana, som danner basis for
eftermiddagens foredrag og - meget gerne - debat.
Det lykkedes at komme bag kulisserne i munke– og nonneklostre,
der praktiserer en reel faste (pause) både for mave og sanser - for
efterfølgende at åbne for alle sluser i påsken igen. Der er blik både
bagud til middelalderens praksis præget af ’hellig anorexi’ - frem til
vor ’spiseforstyrrede’ nutid med fedtforskrækkelsen og uendelige
slankekure på den ene side og XXXL-generationen på den anden.
Hvad er forskellen egentlig mellem før og nu? Og hvad skal der i
den ”hellige gryde”?

Jægergudstjenesten
i Aasum Kirke
søndag den 6. marts kl. 15.00
Medvirkende: Jagthornsorkestret ”Brobyblæserne”
Dirigent: Jørgen W. Knudsen
Brobyblæserne er den i øjeblikket mest succesrige jagthornsblæsergruppe i Danmark.
De spiller på Fürst Pless horn, på de store parforce horn, og en lille
indergruppe medvirker desuden på ventilhorn.
Jægergudstjenesten bygger på en tradition, der begyndte før Ansgar
kom til Danmark og gjorde danerne kristne. De første jægergudstjenester var katolske messer omkring jægernes og rytternes skytshelgen St. Hubertus og fandt sted fra år 812.
Jægergudstjenesterne i Aasum Kirke er naturligvis en opdateret udgave, som bygger på Folkekirkens gudstjenesteform. Seden og Aasum Kirkerkor medvirker også. Prædikant er sognepræst Nils Holger Ellekilde. Alle er velkomne.

Skærtorsdag, gudstjeneste og fællesspisning

Skærtorsdag, den 24. marts, afholdes der gudstjeneste i Aasum Kirke kl. 17.00 ved Nils Holger Ellekilde.
Umiddelbart efter gudstjenesten er der fællesspisning i Rytterskolen,
hvor man selv medbringer mad og drikke. Vi foreslår, at man tager
en ting med, varm, lun eller kold, og sætter det på et ta` selv bord.
Der vil blive låst op i Rytterskolen, så man kan sætte sin mad der,
inden man går til gudstjeneste. Menighedsrådet er vært ved en kop
kaffe og hjemmebagte småkager.
I år er det fjerde år, vi spiser sammen i Rytterskolen Skærtorsdag.
Mød op og vær med til at føre en hyggelig tradition videre.
Tirsdagscafé den 5. april kl. 14.30
Programmet for denne dag er endnu ikke fastlagt, men vil blive offentliggjort ved opslag.

Aktiviteter i Seden Kirke i den kommende periode:
Sogneaften torsdag den 24. februar kl. 19.30 i konfirmandstuen
En aften omkring harmonikaen
Birgit og Poul, der er mangeårige medlemmer af Odense Harmonika
Klub, vil give os en enestående musikalsk oplevelse.
Birgit er en dygtig fløjter - ikke på instrument, men med munden og vil bl.a. lade os nyde tonerne til eget akkompagnement samt til
musik af Evert Taube.
Poul vil på sin harmonika bl.a. spille ”Wien, du Stadt meniner Träume”, fortælle om hvad musikere dog oplever og i duo med Birgit
bl.a. bevæge sig rundt om Sigfred Pedersen.
Mød op til en spændende musikaften.
Fri entre og gratis kaffe.
Arrangør: Seden Menighedsråd
Sogneaften torsdag den 7. april kl. 19.30 i konfirmandstuen
”Jeg elsker den brogede verden”
Mød Nils-Peter Holm fra Kerteminde. ”Den syngende bedemand”
kunne man kalde ham. Gennem et spændende liv inden for sygeplejen, plejehjem og nu som bedemand i Kerteminde vil han fortælle,
underholde og synge om et liv med humor og alvor, mødet med originale mennesker og livsglæden som bærende element.
Fri entre og gratis kaffe.
Arrangør: Seden Borgerforening og Seden Menighedsråd

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
Februar
12.-02
13.-02.
15.-02.
16.-02.
27.-02.

lørdag
søndag
tirsdag
onsdag
søndag

13.30
11.00
19.00
16.30
11.00

Fodboldtræningen begynder
Gudstjeneste (MN)
Menighedsrådsmøde
Fyraftensgudstjeneste (MN)
Gudstjeneste (NHE)

Marts
01.-03.

tirsdag

14.30

06.-03.
09.-03
13.-03.
14.-03.

søndag
onsdag
søndag
mandag

15.00
19.30
11.00
19.00

15.-03.

tirsdag

16.-03

onsdag

19.00
19.00

20.-03.

søndag

9.30

Tirsdagscafé m. Lene BischoffMikkelsen
Jægergudstjeneste (NHE)
Sogneaften m. Mads Runge
Gudstjeneste (MN)
Foredrag med Richard Møller
Nielsen
Deadline til Sogneblad
Menighedsrådsmøde
Generalforsamling, Aasum
Idrætsforening
Gudstjeneste (CC)

Ta´ud og hæng op

Aktivitetskalender for Aasum Sogn

24.-03.

torsdag

17.00

25.-03.
27.-03.
28.-03.
29.-03

fredag
søndag
mandag
tirsdag

09.30
11.00
11.00
19.30

Gudstjeneste (MN)
Fællesspisning i Rytterskolen
Gudstjeneste (MN)
Gudstjeneste (NHE)
Gudstjeneste, kirkebil til Seden
Generalforsamling, Aasum Sogns
Beboerforening

April
02.-04.
05.-04.
10.-04

lørdag
tirsdag
søndag

11.00
14.30
15.00

Familiegudstjeneste (MN)
Tirsdagscafé
Forårskoncert

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

Portræt af en Aasum-virksomhed
Af Bitten Hold og Per Lind-Thomsen
Besøg hos S. Carlsen
Da vi en morgen i november træder ind i de lyse lokaler hos S. Carlsen på Lunden 10, hilser Annette, der bl.a. er sekretær,
"Godmorgen," og fortsætter "Søren er derinde." Vi forstår, at Annette og Søren er gift, og at S. Carlsen er et familiedrevet firma.
Kontoret er behageligt og lyst; den ene væg er prydet med trofæer og
præmier fra den amerikanske leverandør TORO®. Efter de første
formelle indledninger får vi sat os til rette ved mødebordet. Søren
serverer friskbrygget kaffe og starter med at berette.
Svend Carlsen, Sørens far, grundlagde i 1947 et værksted for reparation - samt salg af brugte biler. S. Carlsen (SC), som virksomheden
tog navn efter, var udlært i Aasum Smedje og blev senere mekaniker.
Værkstedet lå ved Vesterlund (i dag med gårdnavnet Hunderup, hvor
Dæhnfelt indtil nu har haft forsøgsgartneri). Allerede i etableringsåret blev en del af de nuværende lokaler bygget.
TORO®, en amerikansk producent af græsklippere og vandingsanlæg til golfbaner, kontaktede i 1963 SC via en repræsentant, dansker i
øvrigt. TORO® ønskede en ny importør på det danske marked, og
det skulle være S. Carlsen.
Svend Carlsen var ikke interesseret. Det var den nuværende direktør, sønnen Søren Carlsen, der mente, det var på tide for SC at tage
imod udfordringen. På det tidspunkt havde repræsentanten været
frem og tilbage over Atlanten hele tre gange, før samarbejdet var en
realitet. Derefter sagde Søren sin stilling som mekaniker op hos Fehr
& Company og kom til SC i 1966.

Tiltaget med at introducere TORO®s produkter i sortimentet af
landbrugs-og havemaskiner skulle vise sig at være godt. For, som
Søren fortæller, lyttede Annette og han også dengang til radio; det
blev bare værre og værre: "Et landbrug lukkes om dagen i Danmark", og kort efter "Syv landbrug lukkes om dagen i Danmark."
Nye tider kalder på forandring.
På trods af de dystre udsigter var det en stor beslutning at afvikle
landbrugsdelen og satse på Toros produkter, især fordi der kun var
få eller ingen repræsentanter på markedet, der tog sig af reparation
og service af de hidtil afsatte landbrugsmaskiner. Dette rådede SC
dog bod på; en medarbejder flyttede serviceafdelingen til Marslev og
overtog ledelsen af den. Denne åbne virksomhedskultur, hvor også
kunderne er i højsædet, er karakteristisk for SC, - de ca. 14 ansatte
arbejder i et frit miljø under ansvar.

I 1983 fik Søren, som direktør for S. Carlsen, tildelt Toros absolutte
forhandler-vinderpræmie! Firmaet havde udmærket sig ved at være
rigtig gode til at sælge 5-cylinders græsklippere. Dermed fik Annette
og Søren en luksustur til USA, hvor de deltog i en 4 dages konferencefest, der kulminerede med prisoverrækkelsen. Prisen medvirkede
til, at Søren Carlsen hvert år deltager i Præsidentens Forum, hvor de
deltagende repræsentanter for importørlandene og Toro® får en
god middag og diskuterer fremtidens salgsideer og nye produkter.
Derudover er et forretningsår spækket med rejseaktivitet i forbindelse med møder og kurser.
For Søren er det en stor tilfredsstillelse og fornøjelse at arbejde med
produkter af høj kvalitet, ligesom han har haft den ære, at en af de
nyeste proline-maskiner blev fløjet hertil for at blive færdigudviklet
under danske forhold.

Med kvalitet følger som bekendt pris, og Søren ved, at det ikke er
førstegangskøbere, de ser flest af, da priserne ligger i den dyre ende.
Det var en berigelse at møde S. Carlsen & co. Vi siger tak for kaffe,
gode fortællinger og brug af dyrebar tid netop i højsæsonen for
planlægning af næste års afsætning.

Stemningsbillede fra velgørenhedskoncert
Musikgudstjeneste/Velgørenhedskoncert
den 12. december 2004
Det var med en speciel følelse, jeg gik op til kirken denne dag. Dagen
var ved at gå på hæld. Vejret var dejligt og ingen vind. Vi fik tændt de
levende lys på kirkebakken – det var meget smukt.
Koncerten blev afholdt til fordel for den afdøde brandmand, hans
efterladte familie samt andre, der var blevet ramt af brandkatastrofen
i Kolding. Ville der mon komme mange mennesker? Måske havde
mange glemt koncerten denne dag – forståeligt nok – for det var jo
snart jul. Da jeg gik ind i kirken, var der mødt ca.100 mennesker op.
Gospelkoret Joyful Voices stod klar ved alteret. Kirken var pyntet
smukt op med levende lys og flotte dekorationer. Koncerten var delt
op i bøn, koncert og salmer. Marianne Nørsøller prædikede om Johannes døberen i fængslet, imens blev lyset i kirken dæmpet – det var
meget højtideligt og stemningsfuldt.
Da gospelkoret gik i gang, sad jeg med en klump i halsen. De sang så
smukt og dejligt. Jeg er sikker på, at alle der var mødt op i kirken denne dag fik en dejlig oplevelse, og at mange, som jeg, et eller andet sted
blev rørt inderst inde i hjertet.
Senere kunne jeg med glæde konstaterer, at der var blevet indsamlet
1.510 kr. Pengene blev sendt til Charlotte Lind, der stod for indsamlingen til ofrene for katastrofen i Kolding. Tak for bidragene!
Bente Adelgod, medlem af Aasum Menighedsråd

Generalforsamling
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Aasum Sogns
Beboerforening onsdag d. 29. marts 2005 kl. 19.30 i Idrætsforeningens klubhus. Dagsorden som følger:
Valg af dirigent
Formandens beretning
Regnskab for 2004 fremlægges til godkendelse
Fastsættelse af fremtidigt kontingent
Indkomne forslag. ( Forslag fra medlemmer og bestyrelse, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen)
Valg til bestyrelsen
På valg er tre bestyrelsesmedlemmer:
Poul Poulsen, der genopstiller
Bente Knudsen, der genopstiller
Hanne Trydeman, genopstiller ikke
Herudover skal der vælges to suppleanter til bestyrelsen
samt to revisorer
Inger Reitz, der genopstiller
Per Lind Thomsen, der genopstiller
og en revisorsuppleant, hvor Helge Nielsen genopstiller
Eventuelt
Alle er velkomne til at give deres besyv med og komme med forslag
til, hvordan vi i Beboerforeningen kan gøre Aasum til et stadigt aktivt og godt sogn at bo i. Efter generalforsamlingen vil Beboerforeningen være vært ved et mindre traktement.

Sogneaften
Onsdag d. 9. marts kl. 19.30
Mads Runge, der er udgravningsleder og arkæolog, kommer og fortæller om de spændende fund, der har set dages lys, i forbindelse
med etableringen af Ring 3. Lige nordøst for Aasum by har man således fundet et beboelsesområde, et industriområde og et stort begravelsesområde med mere end 90 urnegrave.
Så kom til en hyggelig aften og hør nærmere om sognets første beboere.
Alle er velkomne til sogneaftenen, hvor der serveres kaffe med brød
for 20 kr.
Naturlegeplads
Så kom etableringen af naturlegepladsen endelig i gang. Der er lagt
træstammer ud som balancebomme, og der er lavet en plads med
borde og bænke, hvor der kan holdes frokost i det grønne.
Senere vil der blive opstillet flere små legeelementer i lysningen. Vi
håber, legepladsen vil blive flittigt brugt, når den, forhåbentlig, til
foråret står klar til brug.

NYT FRA TRAFIKUDVALGET
V/ Poul Poulsen
Umiddelbart før jul blev der udsendt et spørgeskema omkring trafikforholdene under den forsøgsvise lukning af Staupudevej. Skemaet er af postvæsenet omdelt til samtlige husstande i sognet. Ved
deadline for dette blad kendes resultatet ikke.
Trafikudvalget under Odense Byråd har haft sagen til behandling
d. 18.1.2005. Vi har prøvet at få arrangeret et møde med Odense
Kommune, eller få en redegørelse for resultatet af spørgeskemaerne
samt tallene for de trafikmålinger, der er foretaget efter lukningen af
Staupudevej. Park– og Vejafdelingen har ”ikke tid”, før sagen har
været i Trafikudvalget.
Sidste nyt fra Park– og Vejafdelingen:
Lukningen af Staupudevej har d. 18.1 været drøftet af Trafikudvalget og beslutningen er:
”Lukningen fjernes. Der etableres en minirundkørsel i krydset Staupudevej/Aasum Bygade. Tidspunkterne for iværksættelse af de to
ting er ukendt.”
Som det fremgår af billedet, lukkede andre indfaldsveje til Aasum
også for en periode.
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Markedsdag og forårsfest
2005
I forrige nummer af Sognebladet blev der indkaldt til planlægningsmøde vedrørende forårsfesten. De fremmødte har nu lagt planer for
en markedsdag med efterfølgende forårsfest lørdag d. 16. april.
Sæt derfor allerede nu kryds i din kalender.
Alle husstande modtog i starten af det nye år en grøn seddel om, at
der denne dag vil være marked på pladsen foran Forsamlingshuset.
Her kan alle beboere i sognet faldbyde varer, lige fra hjemmelavet
syltetøj, gammelt legetøj, bøger, kunst og antikviteter, overskydende
materialer fra ombygningen, ting og sager fra loft og kælder, nylagte
æg, spindegarn til digte eller fine tegninger.
Stadepladser er gratis og man er selv ansvarlig for at stille eventuelle
boder op og pille dem ned igen. Ved salg går overskuddet i sælgers
egen lomme, men man kan jo også tage penge med hjemmefra og
håbe på en god handel. Alle er velkomne til at besøge markedet,
mens stadepladserne er forbeholdt sognets beboere.
Beboerforeningen vil stille deres to pavilloner op – og ellers håber vi
på godt vejr!!
Husk at ringe til Inge Burmølle 66103309, Bente Adelgod 66101930
eller Sinnet Bunde 66106798 om evt. stadeplads.
Da den 16. april er Dronning Margrethes fødselsdag, har vi inviteret hende til markedsdag og forårsfest i byen !!!
Om aftenen vil der være stor fælles buffet i forsamlingshuset, underholdning af lokale kræfter og mulighed for en svingom. Skulle du
have et underholdende indslag til festen, er du velkommen til at
kontakte os. Der er altid plads til lidt morskab, et musikindslag eller
en god sang.
Nærmere program for dagen og aftenen følger i næste nummer af
Sognebladet.

Aasum Idrætsforening

Fodboldopstart
Fodboldtræningen starter den nye sæson 2005 for senior lørdag den
12. februar kl. 13.30. Mødestedet er Aasum sportsplads under ledelse af Hasse og Bo Frimodt. Følgende hold er tilmeldt den nye
sæson: 1 serie 2 hold samt 2 serie 5 hold.

Generalforsamling
Onsdag en 16. marts kl. 19.00 afholder Aasum Idrætsforening ordinær generalforsamling i klubhuset.

Foredragsaften
Mandag den 14. marts kl. 19.00 afholder Aasum Idrætsforening foredragsaften i klubhuset. Aftenens foredragsholder er tidligere
landstræner for Danmark, Finland og Israel, Richard Møller Nielsen, der vil fortælle om sit lange og spændende fodboldliv. Alle er
velkommen, mød op til en spændende aften. Entre 25.00 kr.
Aasum Idrætsforening
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
Alex Hold
Åsumbygade 4
Tlf. 66101601

Organist
Hans Brehm
Egeholmen 7
Tlf. 66 10 74 42

Beboerforeningen
Formand
Sinnet Bunde
Væverstræde 3
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
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Igen i år måtte nogle af de gamle træer give efter for stormen

