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Seden-Aasum
børne og ungdomskor.
Den 18. november blev koret inviteret til at deltage i FUKFYNs
adventsstævne på Otterup Skole.
Det er altid sjovt og lærerigt at deltage i et stort korarrangement, så
12 piger ud af 17 kormedlemmer tilmeldte sig. Vi skulle anskaffe
nodehefter til stævnet, og da noderne ankom, gik vi igang med at
øve sangene.
Særlig 2 sange blev pigerne meget glade for at synge.
Det var moderne rytmiske sange, som handlede om
Josef og Maria.
Dagen oprandt, og vi kørte fra Seden Kirke i en minibus.
Pigerne var forsynet med en stor madpakke og drikkelse til den
lange dag.
Vi ankom til Otterup Skole. Efter vi var budt velkommen, gik
korene igang med at varme op under ledelse af en dygtig
kordirigent, Jytte Lundbak fra Holbæk Kirke.
Der deltog ialt cirka 90 piger fra 11 kirker her fra Fyn.
Prøverne begyndte kl. 10. Pigerne øvede flittigt hele dagen kun
afbrudt af spisepauser og det fælles kagebord, som pigerne
hyggede sig med sidst på eftermiddagen.
KL. 15.30 var alle sangene lært. Kl. 16 var forældre og andre
familiemedlemmer inviteret til en lille koncert, hvor pigerne viste,
hvad de havde lært i løbet af dagen.
Det var en rigtig fin koncert. Alle var overrasket over, hvor godt
pigerne sang.
Kl 17 kørte vi hjem igen. Alle var godt trætte, men det havde været
en rigtig god dag, og vi glæder os til næste korarrangement.
Organisten

Gudstjenester i Seden og Aasum
Januar
Søndag den 7.
1.s.e.h.3 k.

Seden

Aasum

Søndag den 14.
2.s.e.h.3 k.

kl. 9.30
NHE

kl. 11.00
NHE

Søndag den 21.
3.s.e.h.3 k.

kl. 11.00
MN

kirkebil
til Seden

Søndag den 28.
4.s.e.h.3 k.

kirkebil

kl. 11.00
NHE

Februar
Søndag den 4.
Septuagesima

kl. 11.00
kirkekaffe
MN

kl. 9.30
MN

kl. 11.00
kl. 9.30
Sammenkomst
i konfirmandstuen
NHE
NHE

Søndag den 11.
Seksagesima

kl. 9.30
NHE

Kl. 11.00
kirkekor
NHE

Søndag den 18.
Fastelavn

kl. 11.00
NHE

kl. 14.00
NHE

Søndag den 25
1.s. i fasten

Kl.11.00
LBM

kirkebil
til Seden

Gudstjenester i Seden og Aasum
Marts

Seden

Aasum

Søndag den 11.
3.s. i fasten

kl. 9.30
kirkekaffe
NHE

11.00

Søndag den 18.
Midfaste

Se Aasum

Mandag den 25.
Mariæ bebudelsesdag

kl. 9.30

Søndag den 4.
2.s.i fasten

kl. 9.30
NHE

kl. 11.00
NHE

NHE
kl. 15.00
Fælles forårskoncert
NHE

MN

kl. 11.00
kirkekor
MN

kl. 11.00
NHE

kl. 9.30
NHE

April
Søndag den 1.
Palmesøndag

LBM
NHE
MN

Lene Bischoff-Mikkelsen
Nils H. Ellekilde
Marianne Nørsøller

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

Folkekirkens Skoletjeneste v/Lene Bekhøi.
Folkekirkens Skoletjeneste i Odense er under etablering. Indenfor
overskuelig fremtid forhåbentlig til glæde og gavn for både kirke- og
skolefolk.
Skoletjenesten er tænkt som et bindeled, en bro, mellem kirke og
skole. Dels foranlediget af ønsket om, at udvikle samarbejdet de to
institutioner imellem og dels til udvikling af kristendomsundervisningen – fagligt såvel som tværfagligt – ved udbydelse af undervisningsmateriale, projekter på tværs af sognegrænser, introduktionskurser for præster og lærere m.m.
Overfor mysteriet om Gud, er vi alle for børn at regne, sagde
Grundtvig. For Grundtvig handlede det fortrinsvis om et opgør
med den akademiske teologis prætentioner – men ordene giver også
ganske god mening, når vi beskæftiger os med kristendom og undervisning.
Folkekirkens Skoletjeneste i Odense, må anskues som et lokalt udviklingsarbejde. Der er meget at lære, og gældende for al udviklingsarbejde er det, at det rummer en lang række uafklarede spørgsmål,
vanskeligheder og problematiseringer:
Hvor går grænsen mellem oplysning og forkyndelse?
Hvordan tage højde for kravet om rummelighed i folkeskolen og
dermed også det faktum, at mange elever er af anden etnisk og religiøs herkomst?
Hvad ønsker kirken af skolen og omvendt?
Som grundregel bevæger vi os på religiøs grund i kirken og på sekulariseret grund i skolen. Men balancen mellem forkyndelse og oplysning, er ikke altid lige nem at finde.

Til hjælp og afklaring af de mange kommende spørgsmål og dilemmaer - og til gensidig inspiration - arbejder jeg på at oprette en
”tænketank”, der kan mødes med jævne mellemrum og komme
med idéer, ønsker og sparrings-lyst med henblik på udvikling af
undervisningsmaterialer og projekter i Folkekirkens Skoletjeneste.
Desuden skal der oprettes en lokal ”ressourcebank” – dvs. en liste
med både kirke- og lægfolk, der har noget på hjerte, der er relevant
for Skoletjenesten. Og som gerne vil være med til at formidle det
videre. Måske er man særligt godt inde i Luther og reformationen,
måske ved man noget om religiøs kunst eller film, måske kender
man den lokale kirke og dens historie rigtig godt. Det kan også være, at man ligger inde med et eller flere foredrag, der kunne virke
inspirerende en aften på skolen eller i kirkecenteret. Sig endelig til!
Med ønsket om et godt samarbejde.
Projektmedarbejder, Lene Bekhøi.
Tornbjerg Kirke,
Skærmhatten 1, 5220 Odense SØ.
Telefon 29634315

Projektet hører under kirkerne i Odense, Sct. Knuds provsti og
Hjallese provsti. Menighedsrådet i Aasum har været med fra starten, og fælles med de andre sogne støtter vi sagen. Der har været
nogle møder, hvor sognene hver har sendt en repræsentant. Fra
Aasum har Hanne Lind-Thomsen deltaget.

Siden sidst
Døbte
15. oktober

2006

Mathilde Mariager Hansen,
Engtoften 16,

15. oktober

2006

Oliver Emil Hartmann,
Gartnervænget Øst 29

Døde Begravede/Bisatte
2. november

2006

Ingelise Berg Andersen,
Staupudevej 14 D

22. november

2006

Maren Katrine Nielsen,
Kvistvænget 4

Nyt fra Menighedsrådet
Skærtorsdag d. 5. april er der gudstjeneste i Aasum kirke
kl. 17. Bagefter er der fællesspisning i Rytterskolen.
Vi vil gerne holde traditionerne ved lige og inviterer derfor til at
spise sammen efter gudstjenesten. Vi holder også fast i traditionen
med selv at tage mad med og sætter den på et fælles bord. Det kan
være varmt eller koldt. Gør hvad du har lyst til, alt og alle er velkomne. Man medbringer selv drikkevarer. Skolen åbnes, så man
kan sætte sin mad der inden gudstjenesten.
Veteraner har været med i fem år. Det er meget hyggeligt, så vi vil
gerne dele dette måltid med flere fra sognet.

Menighedsrådets hjemmeside og e-mail.
Kirkeministeriet har bestemt, at fra 1. januar 2007 skal al korrespondance mellem kirkelige myndigheder, herunder menighedsråd, foregå ad elektronisk vej. Aasum Menighedsråd har derfor fået tildelt en
e-mail-adresse, som herefter kan bruges ved skrivelser til Aasum
Menighedsråd. Aasums sognenummer er 7878, så derfor er den officielle e-mail-adresse : 7878@sogn.dk
.
Ved samme lejlighed har Aasum Menighedsråd lavet en
„hjemmeside”. Man kan på internettet finde hjemmesiden under
navnet : www.aasumsogn.dk. Hjemmesiden vil blive holdt ajour
med aktuel orientering og blive udbygget efter behov og interesse
med almene oplysninger om sognet.

Per Lind-Thomsen

Tak til Hjørdis
Adventstiden er overstået med den traditionsrige julekoncert og luciaoptog.
Menigheden glæder sig hvert år over de
søde og dygtige piger, som Hjørdis Poulsen år efter år har oplært til at gå og synge til stor glæde for alle.
På bagsiden er billeder fra luciaoptoget
Velkommen tilbage til Marianne Nørsøller
efter et års orlov. Hun har vikarieret ved Hjallese Kirke det sidste
år og er begyndt igen op til jul 2006 i Seden-Aasum Pastorat.

Endelig færdig
Endelig ser det ud til, at vi bliver færdige med de omfattede og langvarige reparationer på kirken.
Der har undervejs været flere forhindringer at overvinde. Først kunne håndværkerne ikke få stilladser. Da arbejdet endelig var godt i
gang opdagede murerne, at den østlige tårngavl var ved at falde ned.
For at kunne få muret det øverste af tårngavlen om, måtte der søges
om ekstra penge, hvilket sinkede arbejdet yderligere. Da arbejdet var
næsten færdigt, fik vi en nat med lidt frost, som skadede noget af
det sidst murede. Ved juletid i 2005 forlod håndværkerne kirken på
grund af vinteren. Da der i år har været stor efterspørgsel af håndværkere, har det ikke været nemt at få dem tilbage for at færdiggøre
arbejdet. Da de endelig kom, tabte de en stige ind i et vindue med
knuste ruder til følge. Mens dette skrives mangler der dog stadig lidt
småtterier, som vi håber er i orden inden jul.
Vi synes, at Aasum har fået en flot kirke.
For menighedsrådet
Hjalmar

Tirsdagscafé
I januar er der ingen tirsdagscafé. Den første tirsdag i jan. er så
tæt på nytår, at vi synes, det var bedst at vente til februar.

Tirsdag den 6. februar kl. 14.30
Myter om Hitlers sidste dage
Ved journalist Peter Schmidt
I forbindelse med Tysklands sammenbrud efter anden verdenskrig opstod der en række myter om Hitler.
Peter Schmidt har fundet mange af dem i danske aviser fra dengang og har skrevet en bog derom.
Flygtede Hitler i en ubåd op gennem Skagerak, det mente mange.
Eller flygtede han over dansk land-territorium? Eller hvordan?
En meget spændende og anderledes tirsdagscafe omkring noget
fra vor egen tid.

Tirsdag den 6. marts kl. 14.30
Langs Odense Å
Overlærer Franz Bay tager os i tankerne med på en tur langs
Odense Å. Vi hører om det, der ligger tæt på åen. Med sig har
Franz Bay lysbilleder, så det bliver både en se- og høreoplevelse.
Der er selvfølgelig også et afsnit om Aasum, den hyggelige by
ved åen.

Sogneaftener i Aasum.
Torsdag d. 18. januar kl. 19.30
Johannes Nørregaard Frandsen, der tidligere har gæstet Rytterskolen, vil denne aften fortælle og underholde os ud fra overskriften:
”Unge mennesker nu om stunder er ikke som dengang, vi var unge”. Vi håber, at både unge og ældre vil møde op.
Onsdag d. 21. marts kl. 19.30
”Indtryk fra verden”
Lars Høbye har rejst jorden rundt for at blive klogere på mennesker med rødder i andre
kulturer og på, hvordan man skaber dialog
mellem mennesker.
I løbet af et år besøgte han Iran, Tyrkiet,
USA, Kina, Thailand og Indien.
Han valgte lande, som mange indvandrere eller flygtninge i Danmark kommer fra, lande, der har lange traditioner for kulturel mangfoldighed, og lande, som har stor indflydelse på disse års globale udvikling.
Han håber, at hans rejseerfaringer kan bidrage til at give aktuelle
danske debatter om globalisering og øget kulturel mangfoldighed
menneskelige ansigter.
Forårskoncert i Aasum Kirke
søndag d. 18. marts kl. 15

Medvirkende: H.C. Andersenkoret dirigeret af Uffe Richter Hansen, akkompagneret af Jørgen Ellekilde.
Koret består af over 30 medlemmer og synger et blandet arrangement af klassisk og nyere musik.

Seden Menighedsråd
Sogneaftener ved Seden Kirke
”Den forbudte frelse” – Muslimen, der blev kristen
Torsdag den 1. februar kl. 19.30 i konfirmandstuen
ved Massoud Fouroozandeh, der var eliteelev på en koranskole.
Han flygtede til Danmark og blev præst for en kristen kirke for
iranere efter at være konverteret til kristendommen.
Alle er meget velkomne.
Kyndelmisse Gudstjeneste
Søndag den 4. februar i Seden Kirke kl. 11.00
Konfirmanderne medvirker. Bagefter er der sandwiches i konfirmandstuen.
Alle er meget velkomne
”De syngende tårne”
Torsdag den 1. marts kl. 19.30 i konfirmandstuen
Ann-Kirstine Christiansen, der er stadsklokkenist på Kong Frederik IX’s klokkespil i Løgumkloster, Danmarks største klokkespil, holder et spændende powerpoint-foredrag.
Alle er meget velkomne.

Bønskrift fra 1610
På bagsiden af indgangsdøren til en engelsk kirke fandt man i 1610
følgende:
Herre, du ved bedre end jeg selv, at jeg er ved at blive ældre og
snart gammel. Bevar mig for den skrækkelige vane at tro, at jeg
nødvendigvis må udtale mig om enhver sag og ved enhver lejlighed.
Fri mig for trangen til at forsøge at løse alle andres affærer.
Gør mig eftertænksom, men ikke trist,
hjælpsom, men ikke nævenyttig.
Når man tænker på mit uhyre forråd af visdom, kan det synes en
skam ikke at bruge det fuldt ud, men du ved, Herre, at jeg helst
skulle beholde nogle få venner til det sidste.
Fri mig for altid at skulle remse endeløse rækker af detaljer op, og
giv mig evnen til hurtigt at komme til sagen. Forsegl mine læber
for ord om mine bekymringer og smerter, de bliver flere og flere,
og lysten til at beklage sig over dem vokser, som årene går.
Jeg vover ikke at bede om bedre hukommelse, men om større ydmyghed, når mine erindringer synes i modstrid med andres. Lær
mig den sande indstilling, at også jeg kan tage fejl af og til.
Hold mig nogenlunde omgængelig. Jeg nærer ikke noget ønske om
at være helgen, nogen af dem er svære at holde ud,…. men et surt
og tvært gammelt menneske er et af djævelens mesterværker.
Giv mig evnen til at se noget positivt, hvor jeg ikke har ventet det,
og gode sider hos mennesker, jeg ikke har ventet det hos. Og giv
mig endelig den nåde, at jeg kan sige det til dem.
AMEN

(ukendt forfatter)

Indkaldelse til generalforsamling.
Aasum Bylaug
afholder ordinær generalforsamling
torsdag den 25. januar 2007, 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. 130,00.
Af hensyn til spisningen bedes forudbestilling foretaget
senest
torsdag den 18. januar 2007
til oldermanden Mogens Burmølle tlf. 66103309
eller til næstformanden Hans Jørgen Nielsen tlf. 66102036
Bestyrelsen

Gadespejlet

HAR DU HØRT:

- at hestene og geden i anlæg over for kirken har fået frilagt
fjedrene, så de nu kan vippe som de skal.

Redaktionen ønsker
alle læserne et godt nytår

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
Januar
07.-01.

søndag

14.-01.
16.-01.
18.-01.

søndag
tirsdag
torsdag

09.30
19.30
11.00
19.00
19.30

21.-01.
25.-01.
28.-01

søndag
torsdag
søndag

11.00
18.00
11.00

Gudstjeneste MN
Åbent hus i Idrætsforeningens hus
Gudstjeneste NHE
Menighedsrådsmøde
Sogneaften,
(Johannes Nørgård Frandsen)
kirkebil til Seden MN
Bylaugets generalforsamling
Gudstjeneste NHE

Februar
04.-02.
06.-02.
07.-02.
11.-02.
15.-02.
18.-02.

søndag
tirsdag
onsdag
søndag
torsdag
søndag

25.-02.

søndag

09.30
14.30
19.30
11.00
19.00
14.00
14.30
11.00

Gudstjeneste NHE
Tirsdagscafé, Peter Schmidt
Åbent hus i Idrætsforeningens hus
Gudstjeneste NHE
Menighedsrådsmøde
Fastelavnsgudstjeneste NHE
Tøndeslagning i Rytterskolen
Kirkebil til Seden LBM

Aktivitetskalender for Aasum Sogn
Marts
04.-03.
06.-03.
07.-03.
11.-03.
13.-03.
18.-03.
20.-03.

søndag
tirsdag
onsdag
søndag
tirsdag
søndag
tirsdag

11.00
14.30
19.30
09.30

21.-03.
25.-03.
28.-03

onsdag
søndag
onsdag

19.30
11.00
19.30

29.-03.

torsdag

19.00

01.-04.
05.-04.

søndag
torsdag

09.30
17.00
18.00

15.00
19.30

Gudstjeneste NHE
Tirsdagscafé, Franz Bay
Åbent hus i Idrætsforeningens hus
Gudstjeneste NHE
Deadline til Sognebladet
Fælles forårskoncert NHE
Aasum Forsamlingshus holder
generalforsamling i
Sogneaften, Lars Høbye
Gudstjeneste MN
Beboerforeningen holder
generalforsamling
Menighedsrådsmøde

April

Gudstjeneste NHE
Gudstjeneste NHE
Fællesspisning i Rytterskolen

Alle arrangementer er omtalt andetsteds i bladet

Ta’ ud og hæng op

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

NYT FRA TRAFIKUDVALGET.

v/ Poul Poulsen

Når dette blad udkommer er den sidste del af Ring 3,
Østre Ringvej, åbnet.
Der er vel ingen tvivl om, at det betyder en væsentlig
ændring af trafikmønstret i Aasum.
Det spændende bliver jo, at se om trafikken øges på
Svendsagervej, og om trafikken på Staupudevej bliver
reduceret så meget, som vi tror.

Fastelavn
søndag d. 10.
februar kl. 15.00
Traditionen tro vil der være tøndeslagning i haven ved
Rytterskolen. Børn under konfirmationsalderen vil kunne slå
katten af tønden. Der er fastelavnsboller til alle, sodavand til
børnene og kaffe til de voksne. Det er altid spændene at se alle de
udklædte børn og kåre kattekongen.
Alle er velkomne til arrangementet, der er gratis at deltage i.
Børnene må gerne møde udklædte til gudstjenesten i kirken kl. 14.

Generalforsamling
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Aasum Sogns
Beboerforening onsdag d. 28. marts 2007 kl. 19.30 i Idrætsforeningens klubhus. Dagsorden som følger:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Regnskab for 2006 fremlægges til godkendelse,
herunder regnskab for Sognebladet
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
Torben Johansen, der ikke genopstiller
Herudover skal der vælges to suppleanter til bestyrelsen
samt to revisorer

7.

Eventuelt

I forbindelse med generalforsamlingen vil Beboerforeningen være
vært for et mindre traktement.
Alle er velkomne til at deltage, og vi beder medlemmerne overveje,
om de har lyst til at gå ind i bestyrelsesarbejdet. Vi holder i alt 5 møder årligt. Vi deler arbejdet mellem os, og der er pt. følgende underudvalg og opgaver: trafikudvalg, sognebladets redaktion, aktivitetsudvalg, pressedækning, mødereferater og regnskab. Kontakt os, såfremt du gerne vil opstille til bestyrelsen, eller hvis du kan pege på
en anden interesseret.

Referat fra beboermøde vedr. lokalplan for ny udstykning af
grunde på hjørnet af Svendsagervej og Åsum Bygade.
Af Sinnet Bunde

Onsdag d. 6. december havde over 50 mennesker fuldt opfordringen fra Bylauget og Beboerforeningen om at komme til møde i Rytterskolen for at debattere kommunens fremlagte lokalplan. Med
mødet ønskede vi at sætte fokus på de mange udfordringer og muligheder, der ligger i en udvidelse af sognet med 60 nye huse.
Esben Fog fra Byplankontoret beskrev arbejdet med lokalplanens
tilblivelse og gennemgik det fremlagte forslag. Forslaget fik mange
kommentarer med på vejen, blandt andet at bebyggelsen vendte ryggen til Aasum og flere ønskede, at den nye udstykning fik bedre
kontakt med det eksisterende Aasum, f.eks., ved at der blev tilkørselsmulighed fra Åsum Bygade. Ligeledes så de fremmødte det som
helt nødvendigt, at et planlagt stisystem kom til at indeholde cykelsti, så skolevejen til Seden kunne sikres. Spørgsmål om grundenes
størrelse, husenes stil, landskabets karakteristika og beplantningen
for området blev vendt og afslutningsvis var der en kommentar til
områdets navn: ”Kald det for Guds skyld ikke Åsum Nord, navnet
skal understrege, at den nye bebyggelse hører til Aasum”.

Bebyggelsesplan

Mødet vedtog at lade Bente
Knudsen, Ruth Larsen og Harald Jensen skrive en samlet indsigelse som høringssvar på baggrund af de fremkomne tilkendegivelser.
Det indsendte høringssvar:
By– og Kultlurforvaltningen
Byplan og Miljøafdelingen
Odense Kommune
Aasum d.11.12.06
Vedr. udstykningsplan ved Aasum
Udstykning af 60 parcelhusgrunde ved den i forvejen trafikfarlige
Svendsagervej forstærker i meget
høj grad behovet for en trafiksikker forbindelse fra Aasum til Seden Skole i form af etablering af
cykelstsi.
Vi skal kraftigt opfordre til, at
der afsættes midler hertil samtidig med byggemodning af området.
Endvidere skal vi opfordre til, at
omtalte stianlæg etableres igennem den nye udstykning ned til
den gamle landsby således, at
områderne bindes sammen.
Ref. Ved
Harald Jensen
Slagenvej 1, Aasum

Herefter fremlagde Sinnet Bunde nogle tanker og visioner på baggrund af tal fra Danmarks Statistik, der viser at vi pr. 01.01.06 var
467 beboere med en alderssammensætningen, der ser således ud:
0 til 2 år
19
3 til 6 år
25
7 til 16 år
68
17 til 24 år
29
25 til 66 år
263
67 ++
63
Når der allerede er 44 børn i alderen 0 til 6 år, må det forventes, at
der med mindst 60 nye familier i området vil kunne dannes grundlag for etablering af børnepasning i Aasum. En vision kunne være,
at kommunen indrettede et hus eller en gård med kombineret børnehus for børnehavebørn, legestue for dagplejen og lokaler til
klubaktiviteter for de unge. Det kunne betyde, at sognets børn fik
styrket deres kontakt til lokalområdet, at der blev skabt nye arbejdspladser i byen og at kommunen skabte et attraktivt børne- og
ungemiljø, der kunne understøtte ønsket om, at den nye udstykning skal trække gode skatteborgere til kommunen.
Ligeledes blev der opfordret til, at de lokale foreninger, både sammen og hver for sig, overvejer hvad en stor udvidelse af beboertallet kan betyde for dem og deres aktiviteter.
Mødet sluttede med en opfordring til at arbejde videre med visioner og planer, og skulle nogle af Sognebladets læsere være interesseret i at videreudvikle et idéoplæg til kommunens institutionsafdeling er man velkommen til at kontakte Sinnet Bunde på 66106798.
Bylauget og Beboerforeningen takker Harald Jensen, som
var ordstyre og takker samtidig for det store fremmøde.
Det er dejligt at se, at så mange kærer sig om vores sogneudvikling.

Åbning af Ring 3
den nye vej uden om Aasum.
af: Per Lind-Thomsen

Amtsborgmesteren,
Odenses borgmester og
Ny-Kerteminde kommunes borgmester holder smukke taler om deres områdes indsats 30
år tilbage for vejens færdiggørelse og den kommende betydning for
lokalsamfundet med bemærkninger om det sidste års pres på den lille
landsby Aasum i håbet
om, at trafikken fremover vil finde vej ad
denne nye trafikåre.

Den helt nye færdige Ring 3 gennem Aasum Sogn
lige før den åbnes
for trafik

Fra broen på Brejngårdsvej:
Et langt kik mod syd
og mod nord

Et forsigtig klip,
og vejen er klar
til brug.

Pouls Pølsebod

En herlig søndag og en helt ny vej
Den sidste søndag i november inviterede jeg Inger ud at spise.
Helt præcist var invitationen til Pouls Pølsebod ved Kerteminevej.
Anledningen var, at foreningerne i Seden, Agedrup, Bullerup og
Aasum havde fået lov til at prøve den ny asfalt på Østre Ringvej
med et motionsløb for gående, løbende, cyklister og dem på rulleskøjter. Når man får foræret en så overdådig middag på en almindelig søndag, så må man yde noget til gengæld, så Inger måtte cykle derud – noget for noget. Cykelturen gik over Brejngårdsvej ned
på Østre Ringvej, ud til Kertemindevej og retur. Efter måltidet
blev vi tilbudt et diplom for at have deltaget i motionsløbet, selv
om vi aldrig nåede helt ud til Nyborgvej.
Ti dage senere fandt den officielle indvielse sted med jazzmusik og
taler af tre borgmestre. Jeg synes, det er en flot vej, som nok bliver
endnu flottere, når de mange træer og buske gror op. Det allerbedste er, at Østre Ringvej allerede har aflastet trafikken på Staupudevej og Aasum Bygade. Men i glædesrusen over den mindre trafik
gennem Aasum, må vi ikke glemme, at Aasum Sogn på en måde er
blevet delt af Østre Ringvej. Det er ved Nyborgvej, Rågelundvej,
Rågelundsgyden, Gartnervænget Øst, Skovmålvej og Lunden. Her
har Aasum Sogns laug, råd og foreninger en opgave med at sørge
for, at de, der ved skæbnens ugunst er kommet til at bo på den anden side, ikke bliver glemt. Men ikke alt er fryd og gammen,
fordi man får en ny flot vej. Man
kan frygte, at trafikken på
Svendsagervej vil stige. Stigende
trafik på en skolevej med cyklende børn er ikke af det gode.
Tillykke med Østre Ringvej!
Hjalmar

Lokalhistorisk Arkiv i Aasum
Der nu nedsat en arbejdsgruppe omkring et lokalhistorisk arkiv i
Aasum Sogn.
Her er ikke tale om en forening, idet vi som arbejdsgruppe kan fungere under Beboerforeningens vinger. Som en endnu højere instans
over os har vi stadsarkivet i Odense, og vi bliver gennem stadsarkivet berettiget til et årligt kommunalt tilskud til drift.
Gruppens medlemmer er følgende: Poul Poulsen, Per LindThomsen, Helge Nielsen, Harald Jensen, Hjalmar Reitz, Inger Reitz,
Mikkel Tønnes og Hanne Trydeman. Arkivet får til huse i Rytterskolen, hvor menighedsrådet velvilligt har stillet et lokale til rådighed. Her bliver der mulighed for at opbevare arkivalierne forsvarligt
i stålskabe og brandbox, samt særlige opbevaringsmapper og kasser.

Fastelavnsridning i Aasum 1947.
Ud for „Bjergager” på Aasum Bygade.
Jumpen med klovnen er fra „Dalholm”

Disse vil nu blive registreret og opbevaret efter bestemte regler. I
første omgang vil arkivets åbningstid være første torsdag i hver
måned fra kl. 16 til 18. Her har man mulighed for at møde arbejdsgruppens medlemmer og evt. søge oplysninger eller aflevere
arkivalier. Og hvad er så arkivalier: alt hvad der har med Aasum
Sogns nære fortid at gøre såsom protokoller, dokumenter, breve,
billeder, lydbånd, smalfilm. m.m. Det er ikke en forudsætning for
at aflevere billeder, at der er et årstal og navne på, men det er en
fordel. Man behøver ikke at aflevere billeder eller andet, men kan
blot udlåne det til kopiering. Vi regner med gennem Sognebladet,
at kunne orientere om arkivets arbejde og aktiviteter.
Tilsyneladende er vi nu inde i en revolutionerende fase i Aasum
Sogns historie både med hensyn til veje og byggeri i området. I
den anledning er det måske en god ide at besinde sig på, hvordan
sognets udvikling har formet sig fra Fr.d.4. ’s ryttertid og frem til
nutiden.
I håb om interesse og god vilje på arbejdsgruppens vegne
Hanne Trydeman

Blade fra kvashugningens saga!
Af Hans Lohmann Andersen

Træflis kendes i dag af de fleste som et produkt, der anvendes til
jorddækning i haver, parker og andre steder. Ligeledes kendes flisemaskinen, der findeler træet til flis.
For et halvt århundrede siden havde flismaskinen en forgænger,
kvashuggeren, der huggede grene og kviste fra træer og buske i
stykker på ca. 10-15 cm længde. Kvas er siden tidernes morgen
blevet brugt som brændsel i husholdningerne. Op til 1930erne blev
kvaset produceret med håndkraft og økse. Efter elmotorens fremkomst begyndte nogle maskinfabrikker at fremstille kvashuggere.
Kvashuggeren bestod af et stort, tungt svinghjul af støbejern med
en kniv påmonteret. Et par fortandede valser trak så materialet ind
forbi kniven, der så huggede grene og kviste i stykker. Det hele gav
en ret intens og karakteristisk larm, der dengang hørte til lydbilledet i en landsbys vinteraktiviteter.
Omkring 2. verdenskrig havde Aasum Smedie op til 3 kvashuggere
til udlejning til egnens landmænd, men da arbejdet med denne
virksomhed sikkert ikke stod i forhold til indtjeningen, ophørte
denne virksomhed. Omkring 1950 købte gårdejer Valdemar Nielsen „Brejngård” så en kvashugger, så vidt undertegnede erindrer,
en „Flemløse” kvashugger, der dengang var kvashuggernes „Rolls
Royce”. Tanken var så, at omegnens bønder kunne leje den. Imidlertid var „Brejngård” kendt for, at der altid var en utrolig orden i
tingene, og at alting skulle gå efter en snor. Derfor fik udlejningen
af kvashuggeren et ret besværligt, administrativt forløb med oprettelse af en lejekontrakt, betaling af depositum o.s.v. Denne lidt besværlige forretningsgang for at leje kvashuggeren en dag eller to,
bekom bønderne i Aasum og Rågelund ilde, og ordningen blev
kun lidt brugt.

Dette medførte så, at der blev oprettet 2 kvashuggerforeninger,
én i Aasum og én i ¨Rågelund. De to gårde i „ingenmandsland”
imellem landsbyerne, „Dyrebjerggård” og „Hlidarende”, var med
i Rågelundhuggeren. Der blev så indkøbt 2 kvashuggere fra Bogense maskinfabrik. Foreningerne etablerede sig med forman,
protokol og vedtægter. Den vigtigste bestemmelse var, at der
hvert år i januar måned skulle afholdes generalforsamling i Aasum Forsamlingshus, hvor formanden skulle aflægge beretning
om årets forløb, herunder maskinens mekaniske tilstand. De to
foreninger afholdt generalforsamlilng ved hver sin ende af et
langt bord. Efter formaliteterne var overstået, herunder formandsvalg, samledes så alle til kulinariske aktiviteter, kortspil osv.
I de første år foretoges kvashugning ved gårdene indenfor elmotorens rækkevidde. Efter traktorens indtog i 1950’erne blev det
muligt at køre kvashuggeren ud i skoven eller ud til de markhegn,
hvor der skulle „høstes” kvas. Hegnene om markerne var fortrinsvis hvidtjørn, der var virkelig godt træ med stor brændværdi,
men lidt barsk at arbejde med pga. tornene. Udenfor sæsonen,
dvs. i sommerhalvåret, var Rågelundhuggeren parkeret på en
plads ved Rågelundsgyden, Aasumhuggeren henstod i anlægget
ved Aasumgårds Allé.
I 1960’erne gik elkomfuret sin sejrsgang, og kvashugningen ophørte over forholdsvis få år. Kvashuggerne blev solgt og foreningerne nedlagt. Endnu nogle maskiner og nogle foreninger var gået over i historien!
Hans Lohmann Andersen
Åsumvej 235
5240 Odense NØ

Aasum Idrætsforening
Aasum Idrætsforening afholder generalforsamling
onsdag d.7. marts 2007 kl.19.00 i klubhuset.
Bestyrelsen
Året 2006 er nu slut, og vi kan se tilbage på en rigtig god sæson.
Fodbold senior første holdet i serie 2 blev en flot nr.fire, det højeste i
klubbens historie. De øvrige hold serie 5 samt old boys var placeret i
nederste halvdel, det gik bedre for super veteranerne. De blev nr.6.
Et pigehold med hjælp af drenge så dagens lys, der bliv spillet nogle
gode kampe, vi blev bedre for hver kamp.Vi håber, de forsætter og
samtidig håber vi, der kommer flere nye piger og drenge. Vi har fået en
flot tribune, en måltavle og flotte reklamer på sportspladsen. Det lover
godt for den nye sæson.
Hasse og Bo Frimodt forsætter som senior trænere.
Foreningen har traditionen tro afholdt 2 andespil i klubhuset Det om
søndagen blev en bragende succes. Klubhuset var fyldt til sidste plads.
Vi vil gerne takke alle, som deltog i spillene samt stor tak til alle, som
gav gevinster til andespillene.
Tak til alle som har støttet foreningen i året 2006 med den flotte tribune,
måltavlen, reklamerne på sportspladsen samt fremmødet til vores
kampe. En særlig tak skal lyde til alle, som mødte op til indvielsen af
tribunen. Det var en festlig aften i Aasum.
Åbent hus: 7. januar, 7. februar og 7. marts et tilbud.
Er du ikke medlem ?? Kontakt Preben Schack telf.66 10 24 23
Bestyrelsen ønsker alle et godt Nytår

Preben Schack

Aasum Forsamlingshus
Generalforsamling i Aasum Forsamlingshus.
Tirsdag den 20. marts 2006 kl. 19.30 i Forsamlingshuset.
Bestyrelsen.

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

Graver
Poul Erik Isaksen
Mobil 51 34 55 41
kl. 11.30 - 12.30 undt. man.

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

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

Luciapiger ved julekoncerten i december 2006

