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KONFIRMATIONSDATOER
For de næste 4 år er datoerne som følger:
2007
A-klassen: St. Bededag den 4. maj kl. 10.00
B-klassen: Søndag den 6. maj kl. 10.00
C-klassen: Søndag den 13. maj kl. 10.00
2008
A-klassen: St. Bededag den 18. april kl. 10.00
B-klassen: Søndag den 20. april kl. 10.00
C-klassen: Søndag den 27. april kl. 10.00
2009
A-klassen: St. Bededag den 8. maj kl.10.00
B-klassen: Søndag den 10. maj kl. 10.00
C-klassen: Søndag den 26. april kl. 10.00
2010
A-klassen: St. Bededag den 30. april kl. 10.00
B-klassen: Søndag den 2. maj kl. 10.00
C-klassen: Søndag den 9. maj kl. 10.00
Klasserne er alle på Seden Skole. Udensogns børn, som går i disse
klasser er velkomne både til undervisning og til konfirmation i vore to kirke.
Der arrangeres velkomstaftener i præstegården efter sommerferien, og den egentlige tilmelding foregår på disse aftener.
Mulige konfirmander fra sognenes øvrige skoler og ungdomsinstitutioner bedes tilmeldt kirkekontoret direkte.
Hvis den tildelte dato er ubekvem på grund af anden konfirmation
i familien, kan enkelte omflytninger arrangeres, men kun efter aftale med sognepræsten.

7 A Konfirmation St. Bededag den 12. maj kl. 10 i Aasum Kirke
Sheila Emborg
Søren Jensen
Louise Agerbo Bjerkstad
Philip Funder Nielsen
Henriette Herlin Skytte
Lasse Kornerup Nielsen

Linette Simmelkær Olsen
Danni Valentin Hansen
Simone Westphal Willumsen
Morten Tveden Gundesen
Christina Malmer
Ingrid Kristine Frees

Foto: Erik Ringkjøbing

Foto: Erik Ringkjøbing

7 C Konfirmation den 14. maj 2006 i Seden Kirke
Alyssa Therese Buhia
Louise Løkke
Louise Natazja Hansen
Christina Gamholdt
Danielle Lohmann
Freja Sine Nyland Hansen
Justine Skjærning Djernæs
Line Bagger Hagmann

Christopher Larsen Overvad
Mike Duvander Iversen
Mathias Ulrik Lyngdal
Alexander Emkjær Frendesen
Nicklas Bode Boxill
Cordula Vorstrup Hahn
Camilla Lynggaard Jørgensen

Foto: Erik Ringkjøbing

7 B konfirmation den 7. maj 2006 i Seden Kirke
Rikke Djurhuus Rasmussen
Kiki Maja Skovmand Simon
Julia Leschly Kloster
Julie Kongstad Lemb
Ina Natasja Bjørn Jensen
Maria Juul Østergaard Meng
Michelle Aabjerg Beyer
Katja Renee Hauken
Cecilie Fie Jørgensen

Dan Dyrendal Rosenlund
René Guldhammer Hansen
Jonas Højer Mindegaard
Tobias Millung
Anders Pagh
Rasmus Overgaard Pedersen
Kathrine Eghøj Madsen
Alberte Simone Jørgensen
Stephanie Kim Skjoldborg
Jespersen

Aasum Sogns Menighedsråd
Menighedsrådet byder velkommen til en ny sæson med arrangementer i kirken og Rytterskolen. Vi håber på et godt fremmøde, og at
det vi har valgt vil falde i jeres smag. Til arrangementerne i Rytterskolen serveres som sædvanlig kaffe og hjemmebag for 20 kr.
Høstgudstjeneste
En musikalsk høstgudstjeneste
søndag den 24. september kl. 15.00
Høstgudstjenesten bliver i år med sang og musikalske indslag, hvor
bl.a. både Seden-Aasum Kirkekor og børnekoret medvirker.
Kirken vil, som traditionen byder, blive pyntet med årstidens høst af
blomster og neg.
Da gudstjenesten bliver af lidt længere varighed, vil der i år ikke være et traktement i Rytterskolen efter gudstjenesten.

Brændekilde 1883:Akssamlere i Rågelund

Gudstjenester i Seden og Aasum

Seden

Aasum

Søndag den 9.
4.s.e.trin

kl. 9.00
NHE

Kirkebil
til Seden

Søndag den 16.
5.s.e.trin.

kl. 10.30
NHE

kl. 9.00
NHE

Søndag den 23.
6.s.e.trin

kl. 9.00
NHE

kirkebil
til Seden

Søndag den 30.
7.s.e.trin

kl. 10.30
PS

kl. 9.00
PS

Søndag den 6.
8.s.e.trin

kl. 9.00
PS

kl. 10.30
PS

Søndag den 13.
9.s.e.trin

kl. 10.30
kirkekaffe
NHE

kirkebil
til Seden

Søndag den 20.
10.s.e.trin

kl. 9.00
PS

kl. 10.30
PS

Søndag den 27..
11.s.e.trin

Kl. 9.00

kirkebil
til Seden

Juli

August

Gudstjenester i Seden og Aasum
Seden

Aasum

Søndag den 3.
12.s.e.trin

kl. 10.30
kirkekaffe
NHE

kl. 9.00
NHE

Søndag den 10.
13.s.e.trin

kl. 9.00
PS

kl. 10.30
PS

Søndag den 17.
14.s.e.trin

kl. 10.30
NHE

9.00
NHE

Søndag den 24.
15.s.e.trin

kl. 10.30
Høstgudst.
NHE

kl. 14.00
Høstgudstjeneste
NHE

kl. 9.00
PS

kl. 10.30
PS

kl. 10.30
NHE

kl. 9.00
NHE

September

Oktober
Søndag den 1.
16.s.e.trin
Søndag den 8.
17.s.e.trin

PS

Pernille Svendsen

NHE

Nils H. Ellekilde

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

Deltag i korsang
i
Seden og Aasum
BØRNEKOR
Seden og Aasum kirkers børnekor øver hver onsdag kl. 15
i sognehuset ved Seden Kirke.
Første gang efter ferien onsdag den 23. august.
Børnene skal helst kunne læse nogenlunde og komme fra 2. - 5.
klassetrin.
Nye børn er meget velkomne.
UNGDOMSKOR
Seden og Aasum kirkers ungdomskor øver hver onsdag kl. 16
i sognehuset ved Seden kirke.
Første gang efter ferien den 23. august.
Børnene er fra 6. klassetrin og opefter.
Nye børn er meget velkomne.
SEDEN OG AASUM KIRKEKOR
Koret øver hver mandag i Rytterskolen i Aasum kl. 19.oo - 2o.3o
Første gang efter ferien mandag den 28. august.
Nye medlemmer er meget velkomne.
Korene synger i kirken gennemsnitlig en gang om måneden.
Til efteråret vil det blive oplyst på gudstjenestelisten, hvornår
korene synger.
Korene ledes af organist Hans Brehm, Egholmen 7, Seden,
tlf.66107442.

Seden Menighedsråd
At sige Jehovas Vidner farvel
Torsdag den 21. september kl. 19.30 i konfirmandstuen
Tidligere ældste og missionær i Jehovas Vidner Poul Dal fra Skive
fortæller om sine 35 år i bevægelsen, som han blev udstødt af i
1995. Foredraget indeholder emner som:
Hvordan Jehovas Vidner (tidligere Bibelstudenterne) kom ind i min
familie fra en dansk-amerikansk gren af familien.
Hvad jeg oplevede som betroet ældste.
Hvorfor jeg selv tog afstand fra Jehovas Vidner efter 35 år.
Hvordan en udstødelse foregår.
Hvad der sker efter udstødelsen.
Profetier, som bevægelsen er kommet med i tidens løb, og hvad den
står for i dag.
Nogle af Jehovas Vidners mest markante lærepunkter og baggrunden for dem.
Hvordan jeg ser på Jehovas Vidner i dag efter 11 år som udstødt.
Hvordan man argumenterer med vidnerne.
Alle er meget velkomne.
Vi serverer gratis kaffe med brød.

Nyt fra Menighedsrådet
Lørdagsdåb
I november 2004 fik menighedsrådet i Aasum, Fyens Stift Bispeembedes tilladelse til, i en etårig forsøgsperiode, 1. april 2005 – 31.
marts 2006, at afholde lørdagsdåb den første lørdag i hver måned.
Vores intention var at give fortravlede børnefamilier bedre mulighed for afholdelse af dåbsfesten. Søndagen bliver derved en ekstra
dag og familiemedlemmer, som kommer langvejs fra, får bedre tid.
Alt sammen argumenter som vi mente måtte afprøves. Samtidig
havde man positive erfaringer i Pårup Sogn, hvor man afholder lørdagsdåb.
Som det måske er de fleste bekendt, blev det i Aasum ikke nogen
succes. Ved den første lørdagsgudstjeneste var der tre dåbsbørn. De
følgende lørdagsgudstjenester var uden dåb. Vi besluttede derfor i
jan. 2006 at ophører med forsøget 3 måneder før den oprindelige
afslutning.
Vi har derfor meddelt Fyens Stift Bispeembede, at der i Aasum
Sogn ikke er basis for lørdagsdåb.
Reservation af gravsted
Menighedsrådet i Aasum fik for nogen tid siden en henvendelse om reservation af et gravsted på Aasum kirkegård.
Spørgsmålet satte gang i menighedsrådet, da vi ikke tidligere havde mødt dette fænomen. Vi undersøgte dels praksis på andre landsbykirkegårde og gennemdrøftede derefter problemstillingen.
Svaret blev et ja. Man kan godt reservere et gravsted på Aasum kirkegård med en eller flere pladser, såfremt man har den fornødne
tilknytning. Og det vil sige, at man skal bo i sognet, have boet i sognet i længere tid, eller have nære slægtninge begravet her.
Hvis man reserverer et gravsted, skal der betales på lige fod med
ibrugtagne gravsteder. Og gravstedet skal naturligvis vedligeholdes
enten af en selv eller ved kirkegårdens personale.

Tirsdagscafe den 3. oktober kl. 14.30
Pastor Pernille Svendsen fortæller om ikonmaling.
Vinduet til evigheden
Ikonen har til alle tider været et beundret og værdsat udtryk for
hvad kristendommen er. Den viser os en verden fuld af skønhed og
lys. Ikonmaleriet er en gammel maletradition som oprindelig stammer fra Egypten.
I den kristne maletradition er ikoner og teologi tæt forbundet. Billedet siger os noget om det, vi tror på. At Gud har vist os sit menneskelige ansigt i verden igennem Jesus Kristus.
Derfor er ikonen aldrig bare et religiøst billede eller kunstværk. Den
er vejviser ind i troens univers og den guddommelige verden. Et
vindue til evigheden.

Siden sidst i Aasum
Døbte
11. juni 2006 Dagmar Johanne Hauge Trydeman, Møllervejen 34,
11. juni 2006 Karl-Emil Trydeman Bertelsen, Pilevej 2,
2. juli 2006 Gustav Junker Grumstrup, Slåenhaven 227,
Viede/Kirkeligt velsignede.
22. april 2006 Susanne Merete Larsen
og Hans Gunnar Pedersen, Åsumvej 231
27. maj
2006 Lene Hagemann og Ole B. Fleischer Steffensen,
Stampetoften 14
3. juni 2006 Bitten Vivian Jørgensen og John Pedersen,
Avlskovvej 20
24. juni 2006 Ellen Aabye Yderstræde og Jan Engel Andreasen,
Kildegårdsvej 196

Døde

Begravede /Bisatte

29. marts 2006 Lillian Søndergaard, Brobæklunden 111
15. april 2006 Erna Marie Hansine Jakobsen, Fridasholmvej 8
27. april 2006 Laurits Aage Nielsen, Bøgeparken 86

At have et alsidigt sogneblad.

Aasum Sogneblad kommer ud til alle i Aasum Sogn.
Alle i sognet kan have glæde af det.
Det fremgår af side 2, at bladet udgives af menighedsrådet, beboerforeningen, bylauget og idrætsforeningen i fællesskab. Der er nogle
få, som hver gang samler indholdet sammen, og heldigvis er der indlæg fra hver af udgiverne, men vi vil gerne gøre bladet bedre. Vi vil
gerne have indlæg fra flere sider. Enkelte har været venlige at give os
billeder fra fortid og nutid fra vore smukke omgivelser, men vi kunne forestille os, at der også er nogle, bare nogle enkelte, der en gang
imellem eller mere fast ville komme med bidrag til indholdet.
Har du tanker om noget, der kommer os andre ved, så lav en lille
fortælling om det. Du kan se på de forgående blade, at vi prøver at
dække sognet bredest muligt både geografisk og indholdsmæssigt.
Der er heldigvis stor lokal aktivitet til glæde for de, der deltager.
Der er en aktivitetsoversigt her i bladet.
Hvis du er blandt deltagerne, kunne du måske lave en beskrivelse af
et af arrangementerne, så der kom flere: til glæde for både for nye
og dig selv. - - - Eller du deltager ikke ! Fordi oplægget var for
ringe, fordi du tror (andet kan du vel ikke, når du ikke er der) at indholdet og deltagerne er kedelige. Mener du, at du kan udtrykke det,
kunne du jo skrive om det eller komme med ideer til andre bidrag til
et positivt landsbyfællesskab.
Har du lyst til at deltage i noget, kommer du bare: f.eks. i kirken, til
foredrag, sankthansfest, på sportspladsen. Der er meget åbenhed.
Du kan også ringe til foreningerne og høre nærmere. Enhver vil gerne tage imod dig og have dig til at deltage aktivt - også gerne ved at
skrive til dette blad !
Redaktionen

Lokalhistorisk arkiv ?

Onsdag den 27. september kl. 19.30.
Skal vi have et lokalhistorisk arkiv i Aasum?
Hanne Trydeman indleder aftenen og en medarbejder fra Stadsarkivet kommer og fortæller om, hvordan man opretter og driver et lokalhistorisk arkiv.
Hvis vi i Aasum vil lave et lokalhistorisk arkiv, er det ikke nødvendigt at danne en ny forening, men for at få støtte og vejledning fra
Stadsarkivet skal der være en arbejdsgruppe på 5 – 8 personer, der
passer og repræsenterer arkivet, og der skal være en forening, der
fungerer som paraplyorganisation for arkivet. Det kunne være Beboerforeningen.
Menighedsrådet har vederlagsfrit stillet et lokale i Rytterskolen til
rådighed for et eventuelt lokalhistorisk arkiv.
Mød op og vær med til at præge debatten om bevarelse af Aasum
Sogns fortid.
Med venlig hilsen
Hanne Trydeman og Inger Reitz

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

ENGTOFTEN 30
5320 AGEDRUP
TLF.: 66 10 85 39
www.marslev-vvs.dk

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

Aktivitetskalender for Aasum Sogn
Juli
09.-7.
16.-7.
23.-7.
30.-7.

søndag
søndag
søndag
søndag

9.00
9.00
9.00
9.00

Kirkebil til Seden NHE
Gudstjeneste NHE
Kirkebil til Seden NHE
Gudstjeneste PS

August
06.-8.
13.-8.
20.-8
23.-8.
26.-8.
27.-8.
28.-8.

søndag
søndag
søndag
onsdag
lørdag
søndag
mandag

10.30
10.30
10.30
15 og 16
13.00
9.00
19.00

Gudstjeneste PS
Kirkebil til Seden NHE
Gudstjeneste PS
Børne- og ungdomskor begynder
Petanque turnering
Kirkebil til Seden NHE
Kirkekor begynder

September
03.-9.
04.-9.
10.-9.
12.-9.
17.-9.
24.-9.
27.-9.
30.-9.

søndag
mandag
søndag
tirsdag
søndag
søndag
onsdag
lørdag

9.00
19.00
10.30
9.00
14.00
19.30
11.00

Gudstjeneste NHE
Gymnastik og badminton starter
Gudstjeneste PS
Deadline for Aasum Sogneblad
Gudstjeneste NHE
Musikalsk høstgudstjeneste NHE
Møde om lokalhistorisk arkiv
Markedsdag

Aktivitetskalender for Aasum Sogn
Oktober
01.-10.
03.-10.
08.-10.

søndag
tirsdag
søndag

10.30
14.30
9.00

Gudstjeneste PS
Tirsdagscafe
Gudstjeneste NHE

Alle arrangementer er omtalt andetsteds i bladet

Ta’ ud og hæng op

Fodboldkampe
annonceres på side 34

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.

Aut. Kloakmester
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

Aut. VVS-installatør Peter Henriksen
Windelsvej 61· 5000 Odense C

Tlf.66 10 72 78 · Mobil 22 17 72 78
Fax 66 10 80 78

SMEDEJERN

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

EL-FIRMAET
KAY CHRISTENSEN

v/ Preben V. Christensen

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

”Aasum

Open”

Petanqueturnering
Lørdag den 26. august kl. 13.00
Kære aasumboere
Reserver allerede nu dagen til den årlige petanqueturnering.
Dagen afsluttes med fællesspisning af medbragt mad kl. 17.30.
Beboerforeningen sørger for, at det vil være muligt at grille.
Indskrivningen begynder kl. 13.00. Turneringen begynder kl. 13.30.
Som sædvanlig kan alle spille med unge som gamle, kvinder som
mænd, øvede som uøvede.
Voksne betaler 20. kr. og børn deltager gratis.
Der vil være mulighed for at købe vand, øl og vin.
Vel mødt til alle
på petanquebanen i Inger og Hjalmars have
Med venlig hilsen
Aasum Sogns Beboerforening

Nyt fra trafikudvalget
V/ Poul Poulsen

Og her forsætter dagbogen fra trafikudvalget.
På borgermødet d. 31.5.
på Agedrup Skole havde
jeg lejlighed til at aflevere

Markedsdag i Åsum
Lørdag d. 30. september fra kl. 11 til 16
på pladsen foran Rytterskolen.
Atter i år holdes markedsdag, og ønsket er, at skabe et marked
med mulighed for at købe, sælge eller bytte alt mellem himmel og
jord. Flere lokale sælger antik og gamle ting, andre dyrker gode
grøntsager, nogle producere kød, andre nørkler med kurveflet og
andet håndværk. Så er der dem, der producere blomster af enhver art, og kunstnere indenfor maling, tegning og stenhugning.
Synes du ikke rigtigt, du kan noget, har du måske for meget legetøj, som børnene ikke bruger mere, stauder der skal deles, eller
marmelade du ikke kan spise dig igennem.
Kun fantasien sætter grænser for, hvad der kan faldbydes i det
virvar af boder, der skal danne rammen om markedsdagen. Beboerforeningen vil sørge for, at der på dagen kan presses æblemost af selvmedbragte æbler, så der bliver liv og glade dage på
pladsen foran Rytterskolen og i haven dertil.
Stadepladser er forbeholdt lokale kræfter, og det er gratis at få en
stadeplads, men det kræver tilmelding til Bente Knudsen på
tlf. 63105010. Oplys gerne hvor meget plads, du forventer at
skulle bruge. Man er selv ansvarlig for at sætte sin bod op, og ligeledes for at rydde pladsen og rydde op efter sig. Beboerforeningen sørger for at reklamere for arrangementet, så vi håber på
mange deltagere.

Minder og erindringer om
livet i købmandsforretningen,
oplevet af Hans Erik Hansen, Staupudevej 8.
Hans Erik bor stadig i huset sammen med sine kone Grethe.
Sideerhverv
Ved siden af selve arbejdet i købmandsforretningen var der flere
små sideerhverv.
Mange forretninger, især på landet, havde udlejning af service til
kunderne. Således også min far, vi kaldte det lånetøj. Lånetøjet var
af engelsk fajance med blåt mønster, og der var flade og dybe tallerkner, desserttallerkner, skåle og fade, agurkeasietter og saltkar.
Ligeledes var der vinglas, øl- og snapseglas og spisebestik..
Kunderne kunne låne service gratis, når de for eksempel købte varer
til et bryllup, en konfirmation eller en fødselsdag. Det var et stort
arbejde at pakke lånetøj, og der skulle stor forsigtighed til, specielt
når der skulle pakkes vinglas.
Mange havde høns på gårdene, så der blev solgt æg til købmanden.
Nogle æg blev solgt videre i butikken, mens resten blev solgt til en
æggegrosserer. Omkring 1950 fik vi en del æg fra Valthergården,
hvor Kristian Valther lod hønsene gå frit omkring. Hønsene lagde
selvfølgelig æg overalt, og nogle høns begyndte at ruge på æggene.
Så de æg, der blev solgt til købmanden, var både friske og rugeæg,
og det var kunderne ikke tilfredse med; de mente, de købte æg og
ikke kyllingesteg.
Det pudsige var, at pigen på Valthergården af og til kom og købte
nogle af æggene tilbage, som Kristian Valther lige havde solgt.

Min far fodrede også en gris op i mange år, den blev slagtet i december. Det var ovre i det gamle hus (Burmølles nuværende hus,
red.), at der var en grisesti. Jeg kan huske, at min far blev ked af det,
når grisen skulle slagtes. Det meste på en gris blev den gang saltet
eller røget. Min mor henkogte medister og hjemmelavet leverpostej
samt små stege, der kunne holde sig længe i henkogningsglassene.
Kogt, røget og stegt flæsk var en almindelig spise i mange år, især på
landet. Hvidkålssuppe, gule ærter og grønkålssuppe med flæsk var
retter, der tit blev serveret. Først mange år efter kom andelsfryseanlæg, der blev almindelige overalt på landet. (Læs om Frysehuset i
Aasum i Sognebladet nr. 7, red.).
På den nordlige facade mod vejen havde min far opsat automater
med henholdsvis chokolade og tyggegummi. Disse automater var tit
udsat for tyverier. En gang var der en frisk tyv, der efter et indbrud
skrev en lille seddel, hvorpå der stod: „Husk at sætte en bedre lås i
næste gang”. Jeg er ikke sikker på, det havde hjulpet.
Min far havde også salg af benzin i en del år før Første Verdenskrig.
Det var Shell benzin, og standeren stod på en lille trekant ved indkørslen til Væverstræde. Benzinen blev pumpet op ved håndkraft,
og prisen var ret rimelig, omkring 30-32 øre pr. liter.

Staupudevej
På Beboerforeningens byvandring søndag den 30. april rundede vi
også Staupudevej. I den forbindelse blev der stillet to helt naturlige
spørgsmål: Hvorfor hedder vejen Staupudevej, og hvad er en stavpude?
På de følgende sider har vi forsøgt at finde svar på spørgsmålene

Det sidste først:
Ifølge Salomonsens Konversationsleksikon så er en stavpude en
udstopning på indersiden af stavselens stavtræer. Stavtræerne er
de to stave af træ på hver side af hestens hals.

Stavpudemanden
Rasmus Christensen

Hvorfor navnet Staupudevej?
På hjørnet af Staupudevej og Nyborgvej boede der i 1800 tallet en
mand ved navn Rasmus Christensen
(født 1806 og død 1892), som syede
stavpuder. Derfor blev vejen fra
Aasum til Nyborgvej kaldt Stavpu´gy’en.
Stavpudemandens lille ejendom blev
senere til et frilandsgartneri med et
lille drivhus, og senere til et gartneri
med større drivhuse. De gartnere,
der boede der, blev alle kaldt stavpudegartnere.

Ejendommen, der var en trelænget bindingsejendom med stråtag,
nedbrændte en torsdag i november for 70 år siden. Kort tid efter
blev de rødstensbygninger, vi ser i dag, opført.
Man kunne fristes til at tro, at en lille og stille landsbygade – vej –
gyde kun havde ringe interesse i offentligheden udenfor Aasum
Sogn, men sådan har det ikke altid været med Staupudevej.

17. oktober 2004

Alle husker sikkert den megen omtale Staupudevej fik under den
forsøgsvise lukning i 2004 og 2005. Helsides avisartikler, læserbreve og omtale i de elektroniske medier. Men det er ikke den eneste
gang, at Staupudevej har været i mediernes søgelys. Da veje og
stræder på landet blev navngivet i forbindelse med kommunesammenlægningen i 1970, fik vejen navnet Staupudegyde. Det navn
var gydens beboere ikke tilfredse med, så de klagede til det daværende Fjordager Sogneråd, som vedtog at ændre navnet til Staupudevej. Og sådan fik en kendt vej sit nuværende navn.

Efter at beboerne i Staupudegyde i Aasum ved
Odense har klaget til
Fjordager sogneråd over
gydens navn, der efter
deres opfattelse lyder
tosset, har sognerådet
besluttet at ændre navnet til Staupudevej

Aasum Idrætsforening

Indvielsen af den nye tribune på sportspladsen blev en stor festaften
med ca. 300 tilskuere på pladsen.
En stor tak til alle fra byen og omegn som mødte op og deltog i
festligheden. Tak til Per Schack for tribunen og den flotte pyntede
vogn med garden i spidsen og hoppeborg til børnene, og tak til
John Nielsen for måltavlen og alle sponsorer, som har reklameret
med skilte på sportspladsen. Også tak til Richard Møller Nielsen,
som var i topform. Der skal også lyde en stor tak til alle hjælperne
for en flot indsats. Vi håber, I fortsat vil komme og deltage i kampene på sportspladsen børn samt voksne.
Tak til alle
god sommer.
Preben Schack
Aasum Idrætsforening
NB. Mandag d. 4 september starter vintersporten for motionsdamer gymnastik kl. 19 og derefter badminton i Aasum Forsamlingshus.

Indvielse af den ny tribune
Fredag den 16. juni var der musik og fest i Aasum. Årsagen var at
Aasum Idrætsforening indviede sin ny tribune opført af tømmermester Per Schack. Selve opførelsen har været et teamwork, hvor mange af klubbens medlemmer har udførte et stort frivilligt arbejde.
Per Schack navngav den ny tribune. Tribunen blev døbt ”Sigrid Tribunen”. Opkaldt efter Per Schacks mormor, Sigrid Christensen.
Sigrid har gennem mange år støttet Idrætsforeningen med en stor
arbejdsindsats, blandt andet med æbleskivebagning til sportsfesterne.
Richard Møller Nielsen indviede ”Sigrid Tribunen”, som straks blev
besat af tilskuere til serie 2 kampen mellem Aasum og Birkende. Efter en meget hård og jævnbyrdig fight vandt Aasum 3 – 2.
Odense Pigegarde gav endnu en opvisning, inden de blev sendt ud
af banen for at give plads for Aasums superveteraner mod superveteranerne fra Fjordager. Den kamp endte retfærdigvis 2- 2.
Det var en glad og stolt formand, som efter festlighederne kunne
takke for det store fremmøde og den store opbakning, som Idrætsforeningen havde oplevet denne dag.
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Aasum Idrætsforening

Stemningsbilleder
fra indvielsen af
Sigrid-Tribunen
16. juni 2006

Foto:Frederik

Aasum Idrætsforening

Kampprogram på Aasum Sportsplads for efteråret 2006
for følgende hold
Old Boys
Mandag d. 7. august
Mandag d. 21. august
Mandag d. 4. september
Mandag d. 25. september

kl. 19.00
kl. 18.45
kl. 18.30
kl. 17.45

Aasum
Aasum
Aasum
Aasum

-

Fraugde
Vindinge 1
Munkebo 2
Langtved

Super Veteran
Tirsdag d.15. august
Tirsdag d.5. september
Tirsdag d.19.september
Tirsdag d.3. oktober

kl. 18.45
kl. 18.30
kl. 18.00
kl. 18.00

Aasum
Aasum
Aasum
Aasum

-

Rolfsted
Munkebo
Thurø
Langeskov

Der er ikke fastlagt datoer for efteråret 2006 for følgende hold,
program følger.
Senior Serie 2

Senior Serie 5

Miniput Piger

Forårets kampe er nu afsluttet, og alle hold har klaret sig flot.
Vores miniput piger har som nystartet prøvet at vinde et par kampe.
Meget flot.
Preben Schack

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
Pernille Svendsen
Damhusvej 24, 2.th
Tlf. 24 22 24 40
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

Festlighederne begyndte med en intens fodbolddyst mellem Aasums nye miniput hold og et hold fra Dalby. Resultatet blev 4 – 3
til pigerne fra Dalby. Ikke et øje var tørt, hverken blandt spillerne
eller blandt forældre/publikum, da tidligere landstræner Richard
Møller Nielsen præsenterede spillerne i halvlegen.
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