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Nyt fra redaktionen
På et møde mellem redaktionen og de foreninger, råd og laug, der
støtter Aasum Sogneblad, blev det besluttet, at Aasum Sogneblad
fra 1. januar 2006 ”kun” skal udkomme fire gange årligt mod nu
fem.
Ændringen skyldes, at Kirke Nyt i Seden fra denne dato også skal
udkomme fire gange årligt. Det vil blive noget besværligt, hvis
bladene skal udkomme forskudt af hinanden, især med hensyn til
annoncering af gudstjenestelister, arrangementer osv. Aasum
Sogneblad vil blive omdelt i den første uge i hvert kvartal.
Hidtil er Aasum Sogneblad udkommet 5 gange årligt. 3 numre har
hver dækket 2 måneder, og 2 numre har hver dækket 3 måneder, så
ændringen er ikke så stor.
Annoncepriserne vil stadig være de samme. 500 kr. for fire gange og
175 kr. for en enkelt gang.
Vi håber, den lille ændring bliver til at leve med. Og husk, at bladet
altid har plads til din mening i form af et læserbrev.
Selv om der her sidst i oktober er næsten 2 måneder til jul, vil
redaktionen ønske alle en glædelig jul og et godt nytår!

Præsterne har ordet
FRIHED OG NÆSTEKÆRLIGHED
De sætter valgplakater op i disse dage. Smilende og pæne sidder
kandidaterne og kikker ned på os. Men når man ser på de venlige og
smilende ansigter, må man uvilkårligt tænke: Hvilken værdi har det
egentlig at vide, hvordan de ser ud, hvis man ikke ved, hvad de står
for. En valgplakat skal ganske kort angive kandidatens grundholdning, ellers er den intet værd.
Jeg tænkte ved mig selv, at nu går jeg ud og sætter en plakat op for
den kristne tro. I nattens mulm og mørke spænder jeg traileren bag
min bil, tager en trappestige med og kører ud og hænger plakater op
for den kristne tro.
Der skulle være et billede af en kirke. Og så skulle der kun stå to
ord.
Frihed og næstekærlighed.
For det er, hvad man som kristen får som et tilbud og møder som et
krav.
Frihed til at leve sit liv som man vil, blot man derved ikke skader
andre. Frihed fra alle snærende bånd og livsindskrænkende
forskrifter. Frihed fra religiøse påbud og forbud. Du skal, eller du
må ikke. Frihed fra tvang og åndelig undertrykkelse fra religion,
ideologi og stat.
Frihed fra alt det som snærer og indskrænker, ødelægger,
undertrykker og holder folk fast.
Frihed til at leve som man vil, blot man derved ikke skader andre.
Friheden fra alt det gamle.
Jesus var jøde. Og de jødiske lovlærde, som var eksperter i jødernes
religiøse forskrifter, havde talt det hele op. I jødedommen var der et
hav af forbud og påbud.

Der var regler om, hvordan man skulle klæde sig, hvad man måtte
spise, om ægteskabet og skilsmisse, om familielivet i detaljer, om
køb og salg, om religiøs adfærd, om rent og urent, om faste, om
bønner og valfart, færdsel i synagoge og i tempel osv. osv. Og de
skriftkloge, farisæerne og rabbinerne fandt hele tiden på mere, og
den ramme, man skulle leve sit liv i, blev mere og mere snæver.
Jesus brød op med det hele. Bort med alt det gamle. En ny tid er
begyndt. Frihedens og næstekærlighedens epoke.
Ja, vil nogle sikkert indvende. Men hvor er håbet? Og vi må svare:
Håbet er noget alment menneskeligt. Noget universelt. Alle
religioner taler om håbet blot med forskellige billeder og
forskellige ord.
Og tror man på Gud, så må man komme frem til, at alle
mennesker er Guds børn. Og at der ingen forskel er på, om man
er født i Indien eller i Danmark, men den måde, som vi tackler
denne tro på, er meget forskellig.
En klog mand har engang sagt, at alle religioner dybest set handler
om det samme, men de ytrer sig forskelligt. Og han brugte et
billede: Alle mennesker har brug for vand, og derfor graver de en
brønd. Men grundvandet, som de når ned til, er det samme. Der er
forskellige brønde, men vandet, som de drikker af, er det samme.
Ved hver brønd udvikler der sig et samfund, og disse
samfund er forskellige og udvikler sig forskelligt. Sådan
opstår også de forskellige religioner. Men dybest set
handler alle religioner om det samme, ligesom vandet, der
hentes op fra brøndene, er det samme.
Troen på Gud er derfor fælles for en lang række religioner og også
for den kristne. Men det ytrer sig på forskellig måde, og den bedste
religion er efter min mening den, som giver størst mulig frihed, og
som tydeligst kalder os til kærlighed og fællesskab med hverandre.
Og for mig er det entydigt den kristne tro. Og fremtiden.
Fremtiden, den lægger vi trygt i Guds hånd, for om det, der ligger
ud over dette liv, kan vi mennesker intet vide. Kun håbe og tro.

Gudstjenester i Seden og Aasum
November
Søndag den 6.
Allehelgen

Seden
kl. 19.00
MN

Aasum
kl. 10.30
MN

Søndag den 13.
25.s.e.trin

Seden
kl. 11.00
NHE

Aasum
kl. 9.30
NHE

Seden
kl. 9.30
NHE

Aasum
kl. 11.00
NHE

Seden
kl. 11.00
Kirkefrokost
MN

Aasum
kl. 9.30

Seden
kl. 9.30
NHE

Aasum
kl. 11.00
NHE

Seden
Se Aasum

Aasum
kl. 15.00
Fælles koncert
MN

Søndag den 20.
26.s.e.trin
Sidste søndag i
kirkeåret
Søndag den 27.
1.s. i advent

MN

December
Søndag den 4.
2.s. i advent
Søndag den 11.
3.s. i advent

Gudstjenester i Seden og Aasum
Seden
kl. 11.00
NHE

Aasum
kl. 9.30
NHE

Seden
kl. 14.00
kl. 15.15
kl. 16.30
MN

Aasum

Søndag den 25.
Juledag

Seden
kl. 9.30
NHE

Aasum
Kl. 11.00
NHE

Mandag den 26.
2. juledag

Seden
kl. 11.00
NN

Aasum
kirkebil til Seden

Søndag den 1.
Nytårsdag

Seden
kl. 11.00
NHE

Aasum
kl. 10.00
NHE

Søndag den 8
Helligtrekonger

Seden
kl. 9.30
MN

Aasum
kl. 11.00
MN

Søndag den 18.
4.s. i advent
Lørdag den 24.
Juleaften

kl. 15.00
kl. 16.30
NHE

Januar

NHE
MN

Nils Holger Ellekilde
Marianne Nørsøller

Kirkebil bestilles ved henvendelse til kirkekontoret, tlf.: 66109447
fredag inden kl.12.

Nyt fra Menighedsrådet

Undskyld det roder
Selv om håndværkerne er gode til at holde det pænt og ryddeligt
omkring kirken og på kirkegården, kan det ikke undgås, at det roder
lidt hist og her, og at beplantningen er hvid af kalkstøv, men det skal
nok blive godt igen. Vi håber, at håndværkerne bliver færdige inden
vinteren sætter ind og så tidligt, at de berørte grave kan blive
grandækket. Målet har været, at der skulle være tag på kirken til
første søndag i advent.
Desværre er arbejdet levet lidt forsinket af forskellige årsager. Først
havde håndværkerne problemer med at skaffe stilladser nok,
dernæst opdagede de, at de tre øverste kamtakker på den østlige side
af tårnet var løse, så der i en storm eller orkan var risiko for
nedstyrtning. Derfor skal kamtakkerne mures om. Det betød ekstra
ventetid, for menighedsrådet skulle først skaffe penge til
ommuringen. Dernæst betyder det, at man ikke kan gøre taget på
skibet færdigt, så længe der er stilladser på tårnets østside. .

”Kirken den
er et gammelt
hus,
står, om end
tårnene falde”

Foto: Ib Holdt

Heldigvis blev det opdaget, at murværket var løst, inden det
styrtede ned og ødelagde taget på kirken, orglet og i værste fald
lemlæstede nogen.
Derfor er det ikke sikkert, at vi kan overholde vores målsætning,
men håndværkerne vil gøre, hvad der er muligt blandt andet ved
at sætte ekstra mandskab på.

Arrangementer i Aasum
Tirsdagscafe den 29. november kl. 13.00
I stedet for det traditionelle bankospil med gløgg og æbleskiver,
har vi valgt at leje en bus og køre til Humlemagasinet i Harndrup.
På Humlemagasinet er der mulighed for at se Humlemuseet,
Sigfred Pedersen Museet, udstillingen med ca. 40 forskelligt
pyntede juletræer samt drikke kaffe med dertil hørende prinsesse
Marie lagkage i de private stuer, der er møbleret som omkring år
1900.
Bustur, entre og kaffe koster 50 kr.
Tilmelding senest den 22. november til Lene Bjørn tlf. 65951151
eller Inger Reitz, tlf. 66102065
Fælles julekoncert i Aasum Kirke
Søndag den 11. december kl. 15.00
I koncerten, der er en fælleskoncert for Seden og Aasum Sogne,
medvirker Odin Koret under ledelse af Carsten Hessum. Koret
har tidligere sunget i Aasum Kirke til jule- og forårskoncerter. Der
er Luciaoptog af spejderne fra Seden under ledelse af Hjørdis
Poulsen, derudover medvirker kirkesanger Niels Kryger og
organist Hans Brehm.
Efter koncerten er menighedsrådene vært ved et glas gløgg i
Rytterskolen.

Sogneaften
Igen i år er Beboerforeningen og Menighedsrådet gået sammen om
at planlægge nogle sogneaftner, der afvikles her i den mørke tid.
Sogneaftnerne afholdes i Rytterskolen, hvor vi mødes kl. 19.30.
Programmet byder på foredrag eller et andet underholdende indslag,
og der serveres altid kaffe og kage. Aftenerne slutter ca. kl. 22.00.
Denne sæsons første arrangement er:
Syng-sammen aften d. 9. november, hvor Annie Leth og Hans
Brehm vil slå tonen an. Det bliver en aften, hvor du selv kan få lov
til at synge med på kendte og elskede sange fra Højskolesangbogen,
men også gamle slagere og nyere evergreens vil være på
programmet.
Alle er velkommen, ud fra ordsproget om, at ”hver fugl synger med
sit næb”. Under alle omstændigheder har Annie Leth en meget
smuk stemme, som du kan glæde dig over.

Siden sidst i Aasum
Døbte i Aasum
21. aug. 2005
28. aug. 2005
30. okt. 2005

Anna Sofia Nelleborg Knudsen, Biskorupvej 41.
Johanne Moody Kristensen, Lunden 2.
Fie Reiflin Christensen, Borsvinget 17 A.

Viede i Aasum
20. aug. 2005

Stine Thykjær og Ulrik Schat-Petersen,
Åsumvej 459,
27. aug. 2005 Tanya Mariager Jakobsen og Anders Rune Hansen,
Engtoften 16, Agedrup
24. sept. 2005 Winnie Pilegaard og Thomas Baden Jørgensen,
Staupudevej 5.

Døde og bisatte i Aasum
27. aug. 2005
30. aug. 2005
1. okt. 2005
21. okt. 2005

Mary Alfreda Jørgensen, Hyldegårdsvej 57.
Carl Sigurd Bang Christensen, Fridasholmvej 10.
Birthe Hansen, Staupudevej 14 B.
Ella Jørgensen, Fridasholmvej 10 B.

Arrangementer i Seden

Ingemann-aften i Seden Kirke
Torsdag den 17. nov. kl. 19.00
Stort lys, lyd og billedshow i Seden Kirke om
salmedigteren B.S.Ingemann
ved Lars Thorkild Bjørn.
Vi hører Ingemanns liv genfortalt,
ser de steder, hvor han boede og virkede,
og hører de kendte sange og salmer, som han skrev.
Alle fra begge sogne er velkomne

Bernhard Severin Ingemann
1789-1862
Lidt dog store, mindre små,
kan til gavns fuldbringe;
viljen ser Vorherre på
giver kraften vinge.

Tlf. 66 10 93 05
www.fjordager-slagteren.dk

ÅSUM BYGADE 13 • 5240 ODENSE NØ
TLE. 66 10 22 42 • FAX 66 10 36 40

Tlf. 66 10 17 38 Mobil 40 27 45 08

www.marslev-vvs.dk

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

Aktivitetskalender for Aasum Sogn
November
09.-11.

onsdag

19.30

Sogneaften, syngsammen
Annie Leth og Hans Brehm

13.-11.

søndag

09.30

Gudstjeneste NHE

20.-11.

søndag

11.00

Gudstjeneste NHE

22.-11.

tirsdag

19.00

Menighedsrådsmøde

27.-11.

søndag

09.30

Gudstjeneste MN

29.-11.

tirsdag

13.00

Tirsdagscafé bustur til
Humlemagasinet i Harndrup

30.-11.

onsdag

19.00

Andespil i Idrætsforeningen

Ta’ ud og

hæng op

Aktivitetskalender for Aasum Sogn
December
04.-12.

søndag

11.00

Gudstjeneste NHE

11.-12.

søndag

15.00

Fælles julekoncert MN

12.-12.

mandag

13.-12.

tirsdag

19.00

Menighedsrådsmøde

18.-12.

søndag

09.30

Gudstjeneste NHE

24.-12.

lørdag

15.00
16.30

Juleaftensgudstjeneste NHE
Juleaftensgudstjeneste NHE

25.-12.

søndag

11.00

Juledags gudstjeneste NHE

Deadline til Aasum Sogneblad

Januar
1.-1.

søndag

10.00

Gudstjeneste NHE

8.-1.

søndag

11.00

Gudstjeneste MN

Alle arrangementer er omtalt andetsteds i bladet

al vognmandskørsel udFøres
Fordi ingenting kommer aF sig selv
Kranbil 8-35 t/m kran m/u grab
3-4 akslet lastbil m/u kærre - kærretræk m/u kran

Sættevogn 75-90 t/m kran m/u flyjib
Badekar / affaldscontainer 3-25 m3
Salg af al slags grus - sten - muldjord
Strandsand - flis - knust beton Piksten - brosten - m.v.

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

Ring 65 95 13 00
Mobil 40 40 03 73
www.raagelund.dk

SNEDKERIET
V/ FLEMING RASMUSSEN

Aasum Bygade 6
www.salonhelle.dk
mail@salonhelle.dk

Tlf. 66 10 24 00

ALT I BYG OG INVENTAR

Fraugde Kærbyvej 35
Tlf. 65 95 26 26
Mobil 23 30 39 37

Åsum Forsamlingshus
Selskabslokaler / Diner Trans
Trans--portable
Tlf . : 66102329 / 70205485

Tlf.
65 95 14 96
Privat 65 95 11 96
Fax. 65 95 21 90
EL-FIRMAET
KAY CHRISTENSEN

v/ Preben V. Christensen

SMEDEJERN

Altaner - Gelændere
Trapper - Lamper
Porte - Møbler
Ejlskovsgade 20 5000 Odense C
Tlf. 66 14 29 68
www.ahproduktion.dk

Livin
Vi sælger vin, cognac, portvin,
champagne, gaveæsker,
egne etiketter og tilbehør

www.levin.dk
Torben Bentsen
Toftevænget 6
5750 Ringe
Tlf.nr.: 65-951180

”Livet er for kort til at ærgre sig”
eller
”Græd ikke over spildt æblemost”
Søndag d. 9. oktober var æblemostpresseren, som annonceret, sat
op foran Rytterskolen kl. 11.30.
Desværre fik kun tre familier glæde af at få presset deres æbler til
dejlig most. Det synes vi er for lidt, tiden og besværet med at stille
det hele an taget i betragtning.
Vi havde lånt et meget effektiv apparatur, hvilket betød, at vi var
hurtigt færdige med de ca. 75 liter most, det i alt blev til.. Senere har
vi erfaret, at nogle kom sidst på eftermiddagen, - men da var
mosteriet allerede pakket sammen.
Til næste år vil vi derfor bede om tilmelding for at vurdere
interessen og for at vide hvem, vi evt. skal vente på. Vi opgiver
nemlig ikke så let, da det er en dejlig og relativ let opgave at hjælpe
hinanden med at få fryseren fyldt op med god og sund most.
Bestyrelsen

NYT FRA TRAFIKUDVALGET.
V/ Poul Poulsen

Onsdag d. 7. september holdt trafikudvalget møde med
Park- og Vejafdelingen i Odense Kommune. Vi udtrykte
vores utilfredshed med kommunens håndtering af
genåbningen af Staupudevej uden, at der blev etableret
chikaner eller hastighedsbegrænsninger. Desuden var der
ikke megen ros for anlæggelsen og placeringen af
”rundkørslen”. Det virker meget besynderligt, at kommunen
ønskede nedsat et lokalt trafikudvalg, og når der så skal
ske noget væsentlig, er det uden at informere os.
Repræsentanten fra Odense Kommune holdt sig til, at det
var en politisk beslutning, og at Park- og Vejafdelingen
havde andet at tage sig af end Aasum.
Odense Kommune har dog søgt politiet om tilladelse til at
etablere hastighedsbegrænsning på Staupudevej på 60
km/t.
Efterfølgende har trafikudvalget skrevet til og haft møde
med Poul Weber, formand for amtets Trafik- og
miljøudvalg.
Vi mener, at amtet med åbning af 1. del af RING 3, belaster
Aasum yderligere med gennemgående trafik., og det derfor
vil være rimeligt, at de anlægger trafikdæmpende
foranstaltninger på Staupudevej. Poul Weber kunne godt se
det rimelige i det, men vi har ikke fået noget tilsagn endnu.
Åbningen af RING 3’s 1. del er planlagt til 12. dec.

Vinterbilleder.
Nu, da aftensmørket tager til, efterårets regn gør alting vådt og gråt, og
vinteren nærmer sig, da kan vi vel godt nyde nogle af de vinterbilleder, vi
har fået til Aasum Sogneblad. Heldigvis er der flere, der har afleveret billeder fra Aasum til os. Hvis du har noget, billeder eller en fortælling, som
kan bruges, vil vi meget gerne have eller låne det.
Her er et morgenstemningsbillede fra engen langs Odense Aa. .

Foto: Lone Bangsgaard

I samme forbindelse fik vi billeder af disse natugleunger, som sad i skoven ved busstoppestedet.
Natugler yngler meget tidligt, og ungerne forlader reden, inden de er flyvefærdige. Udsatte og hjælpeløse må mange af dem lade livet til rovdyr og
andre fjender. Dødeligheden er for deres første år mindst 60%. Den ene
af ungerne på billedet blev fundet død nogle dage efter, at billedet blev
taget.
Natugler kan blive 12 - 14 år gamle.

Foto: Lone Bangsgaard

H. C. Andersen Skoven.

På bladets forside er der et billede fra
H.C. Andersen Skoven. Det sidste træ
blev plantet d. 6. oktober af Hans kongelige højhed kronprins Frederik.. Det største træ var gemt til denne lejlighed. En 30
år gammel eg, som for fremtiden skal kaldes Kongens Eg.
Der var mødt en stor flok mennesker op
fra Aasum og fra de nærliggende byer.
Kronprinsen vurderede hullets størrelse,
hvorefter han sammen med publikum
hørte på rådmandens tale, inden han ved
hjælp af lastvognens lift lempede træet
ned i hullet.
Da kronprins Frederik forlod stedet, spillede et jazzorkester op til fornøjelse for
de få, der ikke fulgte med i rundvisningen.
Vejret viste sig fra sin bedste side, så prinsen gik hele vejen rundt om skoven og fik
en grundig beskrivelse af ideen og planterne. Tilbage ved udgangspunktet blev
det til en tur i pariserhjulet, så han kunne
se det hele fra oven.

Bagefter var der igen travetur til den modsatte side af skoven til et
telt, hvor der var stående frokost for prinsen samt de indbudte gæster fra Odense.
Vi kan glæde os til at komme i skoven. Til foråret lige før løvspring
vil det vælde op med diverse forårsblomster fra de mange hundrede
løg, som er blevet lagt der i årets løb.

Debatten der døde

Det er nok en helt forkert overskrift, jeg har brugt til dette
læserbrev. For debatten kom mig bekendt aldrig i gang. Så en mere
korrekt overskrift ville nok være: Debatten der blev væk.
På beboerforeningens generalforsamling lagde formanden, Sinnet
Bunde, op til en debat/refleksion over foreningens formål.
Det er § 2 i beboerforeningens vedtægter.
§ 2. Foreningens formål er:
- at varetage beboernes fælles interesser, såvel indbyrdes som
overfor tredjemand, eks. amt og kommune.
- at værne om sognets historiske, landskabelige, og
miljømæssige værdier.
Formanden lagde op til en debat med ordene: ”Alle er velkommen
til at komme med deres ideer og udlægninger af, hvad de forstår ved
at værne om sognets historiske, landskabelige og miljømæssige
værdier.”
Det forekommer mig lidt underligt, at slet ingen har gjort sig tanker
om denne paragrafs betydning!
Debatten kunne have været ført her i bladet.
Men måske er det bare debatten, der blev væk.
Hjalmar
Fichstræde 2

Indkaldelse til generalforsamling.
Aasum Bylaug
Afholder ordinær generalforsamling
torsdag den 26. januar 2006, kl. 18.00 i Aasum Forsamlingshus.
Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Efter generalforsamlingen er der:
Spisning og selskabeligt samvær.
Der serveres på sædvanlig vis gule ærter og pandekager med is.
Pris pr. kuvert kr. 125,00.
Af hensyn til spisningen bedes forudbestilling foretaget senest
torsdag den 19. januar 2006 til oldermanden Mogens Burmølle tlf.
66103309 eller til næstformanden Hans Jørgen Nielsen tlf.
66102036
Bestyrelsen
Selvom der er længe til, så kunne du jo allerede nu reservere
aftenen og tilmelde dig generalforsamlingen. Vi sidder klar ved
telefonen.

Aasum Idrætsforening

Aasum Idrætsforening afholder andespil i klubhuset
onsdag d. 30. november kl.19.00
Der spilles om 20 ænder,
2 hele svinekamme og flere ekstragevinster.
Klubbens vinterarrangementer er:
Gymnastik mandag kl. 19.00-20.00.
Badminton mandag og torsdag, og der er stadig ledige timer.
Lancier hveranden torsdag kl. 21.00
Altsammen i Aasum Forsamlingshus.
Vi vil gerne gøre noget for byens mange børn, og vi agter at tilmelde
et par fodboldhold til turneringer, der starter i 2006.
Som vi ikke har lagt skjul på, skal vi bruge ledere, der har lyst til at
hjælpe med denne opgave.
Vi har også mulighed for gymnastik / leg for de mindste i
Forsamlingshuset , men det kræver igen, at der er interesserede, der
vil stå for det praktiske.
Al henvendelse vedr. tider og arrangementer i Idrætsforeningen
kan ske til
Preben Schack på tlf. 20117338.

Adresseliste for Aasum Sogn
Kirkekontoret
Ellen Rasmussen
Mindelundsvej 110
Tlf. 66 10 94 47
Tirsdag, torsdag og
fredag kl. 9-13.

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

Sognepræst
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
Åsum Bygade 4
Tlf. 66101601

Organist
Hans Brehm
Egholmen 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

Foto: Poul
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